ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2016
Caràcter: extraordinària
Data: 26 de maig de 2016
Hora: de 10.11 h a 11.25 h
Lloc: sala de plens
HI ASSISTEIXEN:
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort.
Hbles. Srs./Sres. consellers/-es: 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, Lorena Oliver
Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer, Estanislao Pons Cuart,
Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida Isabel Roig Catany,
Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll, Jeroni Salom Munar,
Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca Servera Pascual, Iván
Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sra. consellera Francesca Mora Veny.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.
ORDRE DEL DIA
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
1. Donar compte resolucions del conseller d’Economia i Hisenda referides a aprovació
expedients de liquidació dels pressuposts corresponent a l’exercici de 2015.
2. Donar compte de lnforme d’Intervenció Núm. 1T/2016 de compliment de les
obligacions trimestrals, corresponents al primer trimestre de 2016, de subministrament
d’informació de la llei 2/2012 LOEPFS, desenvolupada per l’ordre HAP/2105/2012
3. Proposta destinació del superàvit de 2015.
4. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2016 per crèdit extraordinari
(CE04/2016).

1

5. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2016 per crèdit extraordinari
(CE05/2016) i suplement de crèdits (SUP02/2016)
6. Proposta d’aprovació de l’expedient BEP02/2016 de modificació de bases de les
d’execució del pressupost del Consell de Mallorca.
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
7. Nomenament representant del Consell de Mallorca a la Comissió de seguiment del
Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i Ecoembalajes
España, SA, operador del sistema integrat de gestió dels envasos usats i residus
d’envasos.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per excusar l’absència de la Sra.
Móra, per motius personals, a la sessió del Ple d’avui.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
PUNT 1. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DEL
CONSELLER
D’ECONOMIA I HISENDA REFERIDES A APROVACIÓ EXPEDIENTS DE
LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTS CORRESPONENT A L’EXERCICI DE
2015.
Es dóna compte dels següents decrets:
ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015
Aquest Consell, d’acord amb el disposat en l’article 191 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL) i l’article 89 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol Primer del Títol VI de l’esmentada llei ha confeccionat la liquidació del
Pressupost corresponent a l’exercici de 2015, la qual presenta els següents quadres
resum:
RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/15
CONCEPTES

DRETS
OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents

252.180.826,04

224.106.874,47

28.073.951,57

b) Operacions de capital

68.381.072,24

78.039.926,68

-9.658.854,44
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1.

Total operacions no financeres
320.561.898,28
[a) + b)]

302.146.801,15

18.415.097,13

c) Actius financers

74.929,78

74.929,78

0,00

d) Passius financers

68.084.893,07

88.296.469,77

-20.211.576,70

68.159.822,85

88.371.399,55

-20.211.576,70

388.721.721,13

390.518.200,70

-1.796.479,57
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Total
(c+d)

operacions

Resultat
l'exercici

financeres

pressupostari

de

AJUSTOS
3

Crèdits gastats finançats amb RTGG

13.142.813,16

4

Desviacions de finançament negatives

59.103.354,41

5

Desviacions de finançament positives

42.724.926,91

Total ajustos

29.521.240,66

Resultat pressupostari ajustat

27.724.761,09

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/15
1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA

114.525.188,20

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

165.226.462,13

Del Pressupost Corrent

25.757.281,27

De Pressuposts Tancats

139.414.868,36

D'operacions No Pressupostàries

54.312,50

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

70.068.837,47

Del Pressupost Corrent

50.111.529,02

De Pressuposts Tancats

4.448.908,32

D'operacions No Pressupostàries

15.508.400,13

4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

24.260,59

cobraments realitzats pendents definitiva (-)
pagaments pendents d'aplicació definitiva (+)

24.260,59

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3+4)

209.707.073,45

II. Saldos de dubtós cobrament

10.325.259,25

III. Excés de finançament afectat

150.454.619,18

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III)

48.927.195,02
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D’acord amb l’article 191.3 del ja esmentat TRLRHL i l’article 90 del mencionat RD
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció General, en ús
de les atribucions que tenc conferides a l’article 6 del Decret d’Organització del Consell
de Mallorca vigent,
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consell de Mallorca corresponent a
l’exercici de 2015 amb un romanent de tresoreria total de 209.707.073,45 euros (doscents nou milions set-cents set mil setanta-tres euros i quaranta-cinc cèntims), un
romanent per a despeses generals de 48.927.195,02 euros (quaranta-vuit milions noucents vint-i-set mil cent noranta-cinc euros i dos cèntims) i un resultat pressupostari
ajustat de 27.724.761,09 euros (vint-i-set milions set-cents vint-i-quatre mil set- cents
seixanta-un euros i nou cèntims).
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca
d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL.

ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L‘INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2015
Vista la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials formulada pel seu President, d’acord amb el que disposen els Estatuts
que regulen el seu funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat
Institut corresponent a l’exercici de 2015, presentant els següents quadres resum:

RESULTAT
31/12/2015

PRESSUPOSTARI

CONCEPTES

A

DRETS
OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

146.166.107,75

141.949.327,92

4.216.779,83

7.322.879,16

2.000.112,76

5.322.766,40

153.488.986,91

143.949.440,68

9.539.546,23

c) Actius financers

97.282,26

99.150,68

-1.868,42

d) Passius financers

0,00

0,00

0,00

a) Operacions corrents
b)

Altres
operacions
financeres

no

1.

Total
operacions
financeres [a) + b)]

no

2.

4

Total operacions
[c) + d)]

financeres

97.282,26

Resultat pressupostari de
153.586.269,17
l'exercici
AJUSTOS
Crèdits gastats finançats amb
3.
RTGG
Desviacions de finançament
4.
negatives
Desviacions de finançament
5.
positives
II TOTAL AJUSTOS
Resultat
pressupostari
ajustat
I

144.048.591,36

9.537.677,81

0,00
412.642,15
5.773.299,15

4.177.020,81

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015
1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA

3.325.549,32

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
De Pressupost corrent
De Pressupost Tancat
D'operacions No Pressupostàries
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries

38.843.071,63

4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+)

37.508.738,67
1.334.032,76
300,20
25.802.806,15
23.055.601,75
548.367,41
2.198.836,99
27.068,04
0,00
27.068,04

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3)

16.392.882,84

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III)

1.023.035,28
6.988.294,65
8.381.552,91

D’acord amb l’article 191.3 del ja esmentat TRLRHL i l’article 90 del mencionat RD
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció General, en ús
de les atribucions que tenc conferides a l’article 6 del Decret d’Organització del Consell
de Mallorca vigent,
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
corresponent a l’exercici de 2015 amb un Romanent de Tresoreria Total de
16.392.882,84 euros (setze milions tres-cents noranta-dos mil vuit-cents vuitanta-dos
euros i vuitanta-quatre cèntims), un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de
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8.381.552,91 (vuit milions tres-cents vuitanta-un mil cinc-cents cinquanta-dos euros i
noranta-un) i un Resultat Pressupostari ajustat de 4.177.020,81 euros en (quatre milions
cent setanta-set mil vint euros i vuitanta-un cèntims).
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca
d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL.
ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L‘INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, CORRESPONENT A
L’EXERCICI DE 2015
Vist la proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Institut de l’Esport
Hípic de Mallorca formulada pel President de l’Institut, d’acord amb el que disposen els
Estatuts que regulen el seu funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de
l’esmentat Institut corresponent a l’exercici de 2015, presentant els següents quadres
resum:

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/15

CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUDES
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents

3.142.094,99

3.004.789,80

137.305,19

b) Operacions de capital

0,00

118.455,80

-118.455,80

1. Total operacions no financeres [a) + b)]

3.142.094,99

3.123.245,60

18.849,39

c) Actius financers

2.073,60

2.073,60

0,00

d) Passius financers

0,00

0,00

0,00

3.144.168,59

3.125.319,20

18.849,39
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Total operacions financeres [c) + d)]

I

Resultat pressupostari de l'exercici
AJUSTOS

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG

467.913,17

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

II

467.913,17

TOTAL AJUSTOS
Resultat pressupostari ajustat

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/15
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486.762,56

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA

506.618,30

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

1.634.060,85

Del Pressupost Corrent

1.341.566,99

De Pressuposts Tancats

265.824,45

D'operacions No Pressupostàries

26.669,41

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

555.351,55

Del Pressupost Corrent

451.821,23

De Pressuposts Tancats

1.405,58

D'operacions No Pressupostàries

102.124,74

4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva ()
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+)

1.544,20
84,68
1.628,88

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3)

1.586.871,80

II. Saldos de dubtós cobrament

256.738,21

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III)

1.330.133,59

D’acord amb l’article 191.3 del ja esmentat TRLRHL i l’art. 90 del mencionat RD
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció General, en ús
de les atribucions que tenc conferides a l’article 6 del Decret d’Organització del Consell
de Mallorca vigent
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
corresponent a l’exercici de 2015 amb un Romanent de Tresoreria Total de
1.586.871,80 euros (un milió cinc-cents vuitanta-sis mil vuit cents setanta-un euros i
vuitanta cèntims), un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 1.330.133,59
euros (un milió tres-cents trenta tres mil cent trenta-tres euros i cinquanta-nou cèntims) i
un Resultat Pressupostari de ajustat de 486.762,56 euros (quatre cents vuitanta-sis mil
set cents seixanta-dos euros i cinquanta-sis cèntims).
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca
d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL.

ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I
TERRITORIAL DE MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015
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Vista la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Agència de Protecció
de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca corresponent a l’exercici de 2015
formulada per la presidenta de l’Agència, d’acord amb el que disposen els Estatuts que
regulen el seu funcionament, i amb el disposat a l’art. 192 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat Institut
corresponent a l’exercici de 2015, presentant els següents quadres resum:

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/15
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUDES
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

Operacions corrents

1.802.449,78

687.909,75

1.114.540,03

Operacions de capital

0,00

11.528,88

-11.528,88

Total operacions no financeres
1.802.449,78
[a) + b)]

699.438,63

1.103.011,15

Actius financers

0,00

0,00

0,00

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

699.438,63

1.103.011,15

Total operacions financeres
0,00
Resultat pressupostari de
1.802.449,78
l'exercici
AJUSTOS
Crèdits gastats finançats amb
RTGG

0,00

Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

TOTAL AJUSTOS

0,00

Resultat pressupostari ajustat

1.103.011,15

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/15
1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA
2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
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149.659,86
10.236.644,09
1.760.911,49
8.468.761,07
6.971,53
138.235,86
8.049,68
0,00

D'operacions No Pressupostàries
4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+)

130.186,18
43,30
0,00
43,30

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3)

10.248.111,39

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III)

7.814.695,97
72,65
2.433.342,77

D’acord amb l’article 191.3 del ja esmentat TRLRHL i l’art. 90 del mencionat RD
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció General, en
ús de les atribucions que tenc conferides a l’article 6 del Decret d’Organització del
Consell de Mallorca vigent
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i
Territorial de Mallorca corresponent a l’exercici de 2015 amb un Romanent de Tresoreria Total
de 10.248111.39 euros (deu milions dos-cents quaranta-vuit mil cent onze euros i trenta-nou
cèntims), un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 2.433.342,77 euros (dos
milions quatre-cents trenta-tres mil tres-cents quaranta-dos euros amb setanta-set cèntims) i un
Resultat Pressupostari ajustat de 1.103.011,15 euros (un milió cent tres mil onze euros i quinze
cèntims).
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca d’acord
amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL.

ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
CONSORCI
SERRA
DE
TRAMUNTANA
PATRIMONI
MUNDIAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015
Aquest Consorci, d’acord amb el disposat en l’article 191 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL) i l’article 89 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol Primer del Títol VI de l’esmentada llei, i article 9 h) del Estatuts del
Consorci, ha confeccionat la liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de
2015, la qual presenta els següents quadres resum:

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/15
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CONCEPTES

DRETS
OBLIGACIO AJUSTOS
RECONEGU NS
TS NETS
RECONEGU
DES NETES

RESULTAT
PRESSUPOS
TARI

a) Operacions corrents

1.500.264,12

176.520,09

1.323.744,03

b) Operacions de capital

0,00

858.844,17

-858.844,17

1.035.364,26

464.899,86

1.

Total operacions no financeres [a) +
1.500.264,12
b)]

c) Actius financers

0,00

0,00

0,00

d) Passius financers

0,00

0,00

0,00

1.035.364,26

464.899,86

2.

Total operacions financeres [c) +
d)]
Resultat
pressupostari
de
1.500.264,12
l'exercici

3

Crèdits gastats finançats amb RTGG

0,00

4

Desviacions de finançament negatives de l'exercici

705.952,27

5

Desviacions de finançament positives de l'exercici

800.000,00

Total ajustos

-94.047,73

Resultat pressupostari ajustat

370.852,13

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/15
1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries
4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d'aplicació
definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva (+)
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3)
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34.962,39
2.317.729,8
6
1.300.000,00
1.000.000,00
17.729,86
199.171,78
199.112,98
58,80
0,00
0,00
0,00
2.153.520,4
7

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III)

0,00
1.474.047,7
3
679.472,74

D’acord amb l’article 191.3 del ja esmentat TRLRHL i l’article 90 del mencionat RD
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció general, en ús
de les atribucions que tenc conferides a l’article 6 del Decret d’Organització del Consell
de Mallorca vigent
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial corresponent a l’exercici de 2015 amb un romanent de tresoreria total de
2.153.520,47 euros (dos milions cent cinquanta-tres mil cinc-cents vint euros i quarantaset cèntims), un romanent de tresoreria per a despeses generals de 679.472,74 euros (siscents setanta-nou mil quatre-cents setanta-dos euros i setanta-quatre cèntims) i un
resultat pressupostari ajustat de 370.852,13 euros (tres-cents setanta mil vuit-cents
cinquanta-dos euros i tretze cèntims).
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple de Consell de Mallorca.
ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
CONSORCI TIC MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015
Vista la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost del Consorci TIC Mallorca
corresponent a l’exercici de 2015 formulada per la presidenta del mateix, d’acord amb
el que disposen els Estatuts que regulen el seu funcionament, i amb el disposat a l’art.
192 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del
Pressupost de l’esmentat Institut corresponent a l’exercici de 2015, presentant els següents
quadres resum:

RESULTAT
31/12/15

PRESSUPOSTARI

A

CONCEPTES

DRETS
RECONEGUT
S NETS

OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUDES
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTA
RI

a)

Operacions corrents

1.571.610,61

1.063.316,24

508.294,37

b)

Operacions de capital

0,00

50.989,76

-50.989,76

1.

Total operacions no
1.571.610,61
financeres [a) + b)]

1.114.306,00

457.304,61
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c)

Actius financers

0,00

0,00

0,00

d)

Passius financers

0,00

0,00

0,00

1.114.306,00

457.304,61

2.

3
4
5

Total
operacions
financeres [c) + d)]
Resultat
pressupostari
de 1.571.610,61
l'exercici
Crèdits
gastats
finançats amb RTGG
Desviacions de finançament negatives
de l'exercici
Desviacions de finançament positives de
l'exercici

0,00
27.547,22
300.000,00
272.452,78

Total ajustos
Resultat pressupostari ajustat

184.851,83

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/15
1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA

549.951,06

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries

442.533,71
249.829,99
190.592,30
2.111,42

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries
4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+)

159.067,28
37.409,87
69.931,53
51.725,88
-8.124,92
10.397,90
2.272,98

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3)

825.292,57

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III)

66.897,40
300.000,00
458.395,17

D’acord amb l’article 191.3 del ja esmentat TRLRHL i l’art. 90 del mencionat RD
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció General, en ús
de les atribucions que tenc conferides a l’article 6 del Decret d’Organització del Consell
de Mallorca vigent
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RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci TIC Mallorca corresponent a l’exercici de
2015 amb un Romanent de Tresoreria Total de 825.292,57 euros (vuit-cents vint-i-cinc mil doscents noranta-dos euros i cinquanta-set cèntims), un Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals de 458.395,17 euros (quatre-cents cinquanta-vuit mil tres-cents noranta-cinc euros
amb disset cèntims) i un Resultat Pressupostari ajustat de 184.851,83 euros (cent vuitanta-quatre
mil vuit-cents cinquanta-un euro i vuitanta-tres cèntims).
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca d’acord
amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL.

ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
CONSORCI EUROLOCAL MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE
2015
Aquest Consorci, d’acord amb el disposat en l’article 191 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL) i l’article 89 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol Primer del Títol VI de l’esmentada llei, i article 15 f) del Estatuts del
Consorci, ha confeccionat la liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de
2015, la qual presenta els següents quadres resum:
RESULTAT
31/12/15

PRESSUPOSTARI

A

OBLIGACIONS AJUSTOS
DRETS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents

193.291,16

153.717,41

39.573,75

b) Operacions de capital

0,00

0,00

0,00

193.291,16

153.717,41

39.573,75

c) Actius financers

0,00

0,00

0,00

d) Passius financers

0,00

0,00

0,00

CONCEPTES

1.

2

3
4
5
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Total
operacions
financeres [a) + b)]

no

Total operacions financeres
0,00
[c) +d)]
Resultat pressupostari de
193.291,16
l'exercici
Crèdits gastats finançats
amb RTGG
Desviacions de finançament negatives de
l'exercici
Desviacions de finançament positives de
l'exercici

0,00
153.717,41

39.573,75
0,00
0,00
0,00

Total ajustos

0,00

Resultat pressupostari ajustat

39.573,75

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/15
1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA

34.743,37

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries

61.970,06

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del Pressupost Corrent
De Pressuposts Tancats
D'operacions No Pressupostàries
4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+)

61.970,06
0,00
0,00
32.887,18
25.938,37
0,00
6.948,81
0,00
0,00
0,00

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3)

63.826,25

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III)

0,00
0,00
63.826,25

D’acord amb l’article 191.3 del ja esmentat TRLRHL i l’article 90 del mencionat RD
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció general, en ús
de les atribucions que tenc conferides a l’article 6 del Decret d’Organització del Consell
de Mallorca vigent
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci Eurolocal - Mallorca corresponent
a l’exercici de 2015 amb un romanent de tresoreria total de 63.826,25 euros (seixantatres mil vuit-cents vint-i-sis euros i vint-i-cinc cèntims), un romanent de tresoreria per a
despeses generals pel mateix import i un resultat pressupostari ajustat de 39.573,75
euros (trenta-nou mil cinc-cents setanta-tres euros i setanta-cinc euros).
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció.
Recorda que, com ja va fer saber en la reunió de la darrera Comissió Informativa, aquest punt se va retirar
de l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de maig.
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Assenyala que precisament el punt més important, el que motiva la celebració del Ple extraordinari
d’avui, és el punt 3, la proposta de destinació del superàvit de 2015, tot i ser cert que el punt 1 referit a la
liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 2015 n’és el punt de partida.
Fa notar que la liquidació és el resultat de dos estats comptables, el del Consell de Mallorca i el dels
organismes que en depenen, en termes consolidats; d’una banda, és el resultat pressupostari de l’any i per
l’altra el romanent de tresoreria.
Afirma que el resultat de 2015 no és diferent del d’altres anys, com ara el corresponent a l’any 2013.
Informa que el resultat del pressupost del Consell de Mallorca, a 31 de desembre de 2015, és positiu (27,7
M€). Torna a dir que el resultat és semblant al de 2013.
Destaca que s’han executat les previsions d’ingressos (106,62%) i les de despesa corrent (95%). En canvi,
el pressupost de capital s’ha executat en un 33% i el resultat obtingut és un romanent de tresoreria, de
despeses generals del Consell de Mallorca, de 48,9 M€, quantitat lleugerament inferior al pressupost de
2014. En termes consolidats, el resultat és de 62,2 M€ i el superàvit consolidat és de 37,39 M€ i, en el cas
del Consell de Mallorca, 24,1 M€.
Considera important destacar que se compleix la regla de la despesa i també amb el límit del deute (el
110% dels recursos ordinaris).
Indica que el Consell de Mallorca, a 31 de desembre de 2015, es troba en el 53,10%, per la qual cosa la
situació financera es troba del tot sanejada.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit.
Diu que el seu Grup no entén per quina raó no s’ha destinat l’import d’aquest romanent a allò que
inicialment s’havia previst en cadascuna de les partides.
Opina que una institució tan rellevant com és el Consell de Mallorca ha de tenir molta cura de les
assignacions que destina a cada partida. Per aquest motiu, vist que no s’han gastat el doblers d’acord a les
previsions, no estan del tot convençuts a donar suport a aquesta proposta.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.
Fa notar que aquesta és la primera liquidació de pressupost del nou equip de govern. Tot i que el primer
any s’ha de tenir més paciència i consideració pel fet que està executant un pressupost que no era el seu, i
tot això afegit al fet que gran part de l’equip el conformen persones que no tenien una experiència prèvia
de govern, el cert és s’ha de posar una nota baixa, a aquest primer exercici.
Per bé que considera normal la xifra del 95% de despesa corrent, perquè és previsible i no té cap mèrit
especial, considera escandalosa la despesa de capital d’un 33%.
Pel que fa a l’anàlisi del pressupost, comenta que els ingressos són estimatius, per la qual cosa és possible
fer modificacions, sobretot quan es tracta de majors ingressos, però pel que fa a la despesa, aquesta està
reglada i s’ha de complir, no només pressupostar-lo.
Retreu que no s’hagi executat el pressupost tal i com pertoca.
Quan al comentari del Sr. Bonet referit a la situació econòmica sanejada de la institució, discrepa
totalment d’aquesta afirmació. Fa notar que aquest sí que és el cas d’altres entitats locals de Mallorca,
entre d’altres raons perquè no només tenen superàvit cada any sinó que tenen sanejat també el seu deute
bancari. Posa com exemple l’Ajuntament de Manacor, o l’Ajuntament d’Alcúdia.
Torna a destacar que tenen deute zero amb els bancs, i que aquest no és el cas del Consell de Mallorca.
Pensa que és agosarat, afirmar que el Consell de Mallorca té una situació econòmica sanejada perquè té
un endeutament del 53,10%, sobretot si es considera el seu deute amb les institucions locals i, alhora, el
que té amb ella la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Possiblement la situació sigui millor que la que existia fa tres, quatre o cinc anys, i potser ja se supera la
crisi econòmica, però tot i això no es pot parlar de cap manera de situació econòmica sanejada ni tampoc
bravejar-ne.
Consegüentment, en el proper Ple el seu Grup presentarà propostes efectives, importants, per destinar-hi
aquest romanent de tresoreria. Assegura que seran propostes en sentit positiu.
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Espera que pel que fa a la gestió del pressupost de 2016, que ja ha elaborat el nou equip de govern –al
qual el seu Grup va donar també suport– siguin més rigorosos. Fa notar que és important gestionar però,
sobretot, cal executar el pressupost.
Fa avinent que si s’ha pressupostat d’una forma concreta és perquè existeix aquesta necessitat; en cas
contrari, allò que s’ha de fer és amortitzar deute i sanejar la institució; si se destina a inversió o a
qualsevol altre tipus de despesa, s’ha d’executar.
La Sra. ROIG (PP) intervé tot seguit.
Fa notar la importància que té, per a la institució, l’aprovació del pressupost anual, la liquidació d’aquest
pressupost i l’aprovació del compte general, un document molt més complet des del punt de vista
econòmic.
Pel que fa a la liquidació del pressupost, fa avinent que representa la radiografia econòmica que posa de
manifest quina és, la situació real de cadascun dels capítols i si els ingressos són o no són els adequats.
Per aquest motiu retreu que el President de la institució hagi delegat la firma en el Sr. Bonet, conseller
executiu d’Economia i Hisenda, d’un document que té tanta transcendència, i que se signa només una
vegada cada any.
Puntualitza que no té cap intenció de menystenir les facultats ni la competència de l’esmentat conseller,
però a causa de la rellevància del propi document és important que sigui el propi president qui el signi,
per la via d’un decret, per tal que sigui el primer a conèixer aquesta situació econòmica.
Admet que el document demostra que el Consell de Mallorca té una situació econòmica sanejada,
sobretot si se considera que fa tres anys el nivell d’endeutament era de 300 M€ mentre que actualment és
de 120 M€.
També cal considerar que el deute que mantenia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el
Consell de Mallorca havia arribat a rondar els 300 M€ mentre que a dia d’avui aquest deute és de 125 M€.
Observa que seria necessari liquidar completament aquest deute, entre tots els Grups polítics.
Assenyala que la Intervenció del Consell de Mallorca ha fet notar la possibilitat de considerar les famoses
bestretes com a de dubtós cobrament, raó per la qual considera que s’ha de lluitar, des del punt de vista
polític, perquè no sigui així. Adverteix que es tracta de bestretes que se varen reconèixer com a deute, i el
Consell de Mallorca no ha de renunciar de cap manera a cobrar de la CAIB aquestes quantitats. Assegura
que el Grup Popular farà costat a totes les gestions que s’emprenguin per aconseguir-ho.
Reconeix que tots els capítols del pressupost es troben dins la línia general. Fa notar, en canvi, que les
errades reiterades se mantenen en els capítols 6 i 7, sobretot en el 6. Fa una sèrie de consideracions
tècniques sobre aquesta qüestió per demostrar que s’hauria executat en més d’un 90% i que el problema
del capítol 6 sorgeix a causa de totes les incorporacions que s’han fet al pressupost, que s’arrosseguen
d’anys anteriors, perquè després computen en el càlcul final i dificulten la seva execució.
Quant al capítol 6, també comenta que la quantia del Conveni de Carreteres és molt important, per bé que
és cert que ja s’han fet gestions en el sentit de facilitar-ne l’execució, de forma que aquesta incidirà
positivament per resoldre el problema.
Reconeix que l’any 2015 ha resultat complicat, per la seva condició d’any electoral, atès que l’equip que
govern va haver d’aturar la seva gestió durant el mes de maig i com a govern en funcions no va poder
prendre decisions, evidentment.
D’altra banda, el nou equip de govern va iniciar la gestió en els mesos d’agost i setembre, raó per la qual
és lògic que algunes iniciatives hagin quedat paralitzades.
Valora positivament la liquidació del pressupost. Reitera els comentaris anteriors, en aquest sentit.
En relació als dos ingressos recents que ha rebut la institució, de 500.000 € i de 250.000 € respectivament,
procedents de les empreses Sacresa i Ferrá Tur, S.L. i derivats del cas Can Domenge, recorda que existia
el compromís polític de tota la corporació del Ple en el sentit que tots els ingressos procedents de
sentències judicials s’havien de destinar als serveis socials, concretament.
En conseqüència, si aquestes quantitats ja s’han ingressat i no s’ha fet així, sempre existeix l’oportunitat
de fer aquest gest, per la via dels romanents, i destinar els 750.000 € a l’àrea de Serveis Socials de
l’IMAS.
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El Sr. BONET intervé a continuació.
Es mostra satisfet de les intervencions anteriors, perquè opina és bo que generi debat, la situació
econòmica del Consell de Mallorca.
Destaca la importància que té, per al seu equip, aquesta primera liquidació del pressupost, atès que permet
avaluar l’estat econòmic real de la institució i sobretot prendre les mesures que se consideren més adients
per tal de millorar la seva capacitat de gestió i aprofitar de la millor manera el pressupost que s’aprova
cada any.
Pel que fa als retrets que s’han fet en les intervencions anteriors, assenyala que són fets que responen a la
situació estructural del Consell de Mallorca. Per aquest motiu, no es pot pretendre que en mig any quedin
resolts els problemes que se’n deriven d’aquesta situació estructural, que ve de vint o de trenta anys
enrere. Demana als membres de l’oposició que ho tenguin present, perquè no es tracta de fer “brindis al
sol”.
Reconeix que han existit, durant molt de temps, uns alts romanents de Tresoreria, que és alhora la mesura
que reflecteix el grau de liquiditat que té el Consell de Mallorca, però també s’ha de dir que del que no
s’ha disposat l’any anterior hi ha una part que és finançament afectat, que s’aplica a pagar allò que estava
pressupostat i aprovat l’any anterior. Observa que és evident que l’administració té mecanismes que
permeten continuar el pagament d’allò que no ha estat possible executar durant l’any en curs, per mitjà
del finançament afectat.
Indica que la part del romanent líquid que no és finançament afectat ha tengut diverses destinacions, al
llarg de la història de la institució: unes vegades per complementar projectes que no estaven prevists, o
per assumir unes despeses derivades d’un judici, amb modificacions de crèdit prèvies, o bé per amortitzar
deute.
En conseqüència, en cada moment se li ha donat la que se considera la millor destinació possible. Posa
com exemple que, durant els darrers anys, s’ha aplicat la regla d’estabilitat pressupostària i el superàvit ha
servit per amortitzar deute; és a dir, s’ha aplicat la decisió d’anar sanejant la situació econòmica de la
institució, de la mateixa manera que ho apliquen la resta de les administracions d’Espanya.
Informa que durant el mig any de govern s’han reprès projectes que ja estaven en marxa, per bé que
alguns s’han tornat a definir. Observa que el baix nivell d’execució que es pugui trobar en Capital pot ser
atribuït, en part, a l’aturada amb motiu de les eleccions però no a una voluntat de l’actual equip de
govern. Assegura que se podrà comprovar a final d’any, perquè s’haurà executat en la seva totalitat.
Assenyala que se va fer un refinançament molt important, de més de 40 M€, la qual cosa dóna una
situació molt sanejada a la institució, que permet afrontar el futur amb més tranquil·litat.
Reconeix que, evidentment, l’endeutament zero és la situació més sanejada que es pot tenir, però el
53,9% també ho és, per a la institució; no es pot dir el contrari, quan el límit està establert en un 110%.
Torna a dir que el Consell de Mallorca té una situació financera sanejada.
Afirma que l’objectiu d’aquest equip de govern d’esquerres no és aconseguir un endeutament zero, i que
tampoc no és el seu màxim objectiu l’equilibri pressupostari i l’amortització de deute. Adverteix que no
hi dedicaran tots els seus esforços, perquè si una institució com el Consell de Mallorca té una situació
sanejada l’ha d’aprofitar per contribuir a l’economia en la mesura que ho pugui fer (inversió, aportacions
als ajuntaments o amb altres polítiques que siguin necessàries). Posa com exemple el refinançament de
més de 40 M€ de què ha parlat abans.
Si s’han d’endeutar per millorar els serveis socials, o per tenir les infraestructures necessàries, o per donar
una mà als ajuntaments ho faran, perquè s’ho poden permetre. És una qüestió d’objectius polítics,
ideològics, tot i que sempre dins els marges que els permeti la llei, els límits d’estabilitat pressupostària.
Reitera els arguments anteriors per fer notar que, si el Consell de Mallorca té una situació econòmica
sanejada, també té més instruments per actuar com a administració pública que és.
Pel que fa a la qüestió de les bestretes de la CAIB, comenta que han mantingut converses, no formals,
amb la Conselleria d’Hisenda del Govern balear, atès que no serà possible concretar res fins que no se
sàpiga quin és el pressupost de 2017. Fa avinent que enguany era difícil que el Govern balear assumís el
deute contret amb el Consell de Mallorca, per raó de la situació en què ha elaborat l’actual pressupost.
Demana que no es dubti en cap moment que s’hi fa feina, en aquest sentit.
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Puntualitza que és cert que s’indica, dins l’informe corresponent, que aquestes bestretes són de dubtós
cobrament, però ell no ho comparteix, i afirma que les gestions de què parla van en el sentit de reclamar
el deute. A més a més, afirma que tenen proves que argumenten en sentit contrari, com ara acords del
Consell de Govern que s’aportarien en cas d’haver d’acudir als tribunals de justícia. També recorda allò
que se va aprovar per mitjà d’una llei i que aquesta, tot i que ho recull com a possibilitat, així ho reconeix.
Fa notar que és evident que tenen tota la força per reclamar aquestes bestretes, tot i que no s’hagi pogut
avançar més a dia d’avui. Torna a dir que fan feina per trobar algunes mesures que permetin anar donant
solució a aquest tema, que és preocupant.
Quant als ingressos provinents de les empreses Sacresa i Ferrà Tur, S.L., afirma que és aquesta, la
destinació que tendran les dues partides rebudes, amb vista a donar compliment a l’acord unànime del Ple
del Consell de Mallorca de la passada legislatura, en el sentit de destinar-les als Serveis Socials.
Diu que comprovarà si efectivament ja s’han ingressat en el Consell de Mallorca i se farà i se’n donarà
compte, en el Ple, d’aquesta aplicació.
El Sr. PASTOR intervé tot seguit.
Fa notar al Sr. Bonet que no és nou, en el govern de la institució, per bé que li respongui que no arreglarà
en mig any allò que ja ve d’anys enrere. Li recorda que ha tengut altres oportunitats, en legislatures
anteriors, per arreglar els problemes estructurals que podia tenir el Consell de Mallorca.
Recorda que ell ja ho ha exposat abans, que entenia que dins l’equip de govern hi ha gent nova, sense cap
experiència prèvia, per la qual cosa mig any és poc temps per poder donar comptes d’una gestió de
pressupost, però aquest no és el cas del Sr. Bonet ni d’altres consellers de l’equip de govern.
Fa avinent que sempre que sorgeix algun problema en la institució s’al·lega que es tracta d’un problema
estructural (es tracti de temes d’Urbanisme, de Serveis Socials, de pagament d’indemnitzacions, etc.).
Davant aquest fet, urgeix una actitud decidida a resoldre aquestes qüestions. Si és així, assegura que
tendran el suport del seu Grup, perquè en tenen experiència sobre situacions semblants pel fet que al estat
al capdavant d’un ajuntament i poden ajudar amb les seves aportacions, en aquest sentit.
Quant al refinançament de què ha parlat el Sr. Bonet, reconeix que és cert que permetrà que la institució
tengui una situació no més sanejada però sí que tendrà més liquiditat i se podrà permetre fer algun tipus
d’actuacions que d’altra forma no seria possible.
Tot i això, per al seu Grup és més important el deute que manté la CAIB amb el Consell de Mallorca,
perquè obliga la institució a tenir també deutes amb els ajuntaments. És obvi que tothom en surt
perjudicat, d’aquesta situació. Fa notar que el Consell de Mallorca ha de pagar per aquest motiu una
quantitat molt elevada en concepte d’interessos, que se podria estalviar. I, alhora, no té liquiditat per
cancel·lar el deute contret amb els ajuntaments.
Discrepa sobre la bona situació econòmica del Consell de Mallorca, tot i que reconeix que aquest no es
troba en tan mala situació com el Govern balear, de qui afirma que es troba en situació de fallida. En
canvi, el Consell de Mallorca no hi està, perquè entre d’altres motius no depèn tant dels seus ingressos
sinó del que rep cada any, i se garanteix els seus ingressos.
Tot seguit fa avinent a l’equip de govern que depèn de la Llei de consells insulars, i que s’havia
compromès a modificar-la tan aviat com arribassin al govern de la institució. Recorda que els
representants del Grup MÉS per Mallorca varen presentar fins i tot una esmena a la totalitat d’aquesta llei,
perquè no servia absolutament per a res als consells insulars.
Observa que el nou equip de govern del Govern balear ja fa un any que gestiona, però tot i això ell no ha
sentit encara cap comentar referit a modificar la Llei de consells insulars en el sentit que manifestaven els
representants del Grup MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca. Indica que també ho feien en el
Parlament de les Illes Balears, el Sr. Bonet o el Sr. Marc Pons.
Fa avinent que aquesta modificació de la llei evitaria l’endeutament de la institució per fer les inversions
acordades.
Discrepa de l’estratègia de gestió que ha explicat el Sr. Bonet. Recorda que el resultat del darrer exercici
pressupostari del seu Grup polític, quan es trobava al capdavant del govern de l’Ajuntament de Palma, del
Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears va ser no poder aprovar els pressuposts i haver-los
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de prorrogar, atès que l’endeutament era tan elevat que no es veien capacitats per a quadrar els comptes i,
atès que havien de fer unes retallades bestials varen preferir prorrogar els pressuposts.
Reitera que era aquesta, la situació real i fa avinent que una institució ha d’actuar de forma seriosa i ha
d’aprovar els comptes econòmics cada any.
També fa notar que aquesta actitud té un efecte molt negatiu, perquè obliga a pagar i a resoldre els
problemes a l’equip de govern següent.
Diu que el seu Grup opina que el fet d’amortitzar deute no representa una mala gestió, perquè tot allò que
ara es paga en concepte d’interessos es podria estalviar i destinar aquest import de recursos propis a
Serveis Socials, a Medi Ambient, a Carreteres o a qualsevol àrea en la qual fos necessari; d’aquesta forma
se demostraria que la situació econòmica de la institució està sanejada.
Encoratja el Sr. Bonet a continuar fent feina en el sentit de canviar els problemes que ell mateix ha definit
com a endèmics i estructurals de la institució, que impedeixen que aquesta funcioni al ritme que mereixen
els ajuntaments de Mallorca i la ciutadania en general.
Reitera els retrets a la gestió econòmica que s’ha fet fins ara, tot i que es mostra convençut que, si se pren
en consideració el que ha exposat, la situació econòmica pot haver canviat d’aquí a final d’any.
Tot seguit discrepa de la forma en què s’ha explicat l’execució del pressupost, com si el fet de no haver
gastat l’assignació d’una partida en allò que s’havia previst no tengués cap altra conseqüència. Assegura
que no és així, perquè la Llei d’estabilitat pressupostària estableix que cada administració elabora el seu
pressupost amb un informe que explica com serà la liquidació de l’exercici actual, de forma que si ja es
preveu una execució baixa del pressupost, també baixa el poder d’inversió i d’execució del pressupost de
l’any següent.
Consegüentment, aquesta liquidació del pressupost també ha afectat el pressupost de 2016. És clar que si
la previsió d’execució del pressupost del 100%, a dia d’avui tendríem un altre tipus de pressupost,
segurament amb unes altres partides que aquest no ha pogut tenir.
Per aquestes raons, se li ha de donar la importància que té, i no limitar-se a presentar uns comptes, sinó
conèixer també que l’esmentada llei castiga –cosa inversemblant– els ajuntaments que són estalviadors.
Torna a dir que aquesta llei castiga les institucions que gestionen el seu pressupost amb ànim estalviador,
i és justament això, el que ha passat en el cas del Consell de Mallorca.
També insisteix a dir que, mentrestant no es canviï la llei, també queda afectat el pressupost de l’any
següent. Per aquesta raó demana que s’executi el de 2016 tal i com pertoca, per tal de poder tenir l’any
2017 un pressupost molt millor que l’actual.
La Sra. ROIG intervé tot seguit.
Pel que fa al refinançament de 2015 del què ha parlat el Sr. Bonet, recorda que aquesta no ha estat la
primera que s’ha fet, sinó que l’any 2013 i 2014 se’n varen fer, molt importants, que varen permetre anar
abaixant les partides d’interessos i aconseguir amortitzar deute. Considera que n’ha de quedar constància,
d’aquest fet.
D’altra banda, s’alegra pel fet que el Sr. Bonet s’hagi compromès a treballar sobre la qüestió de les
bestretes per aconseguir que el Govern balear pagui aquest deute, i que hagi manifestat clarament que
existeix el reconeixement d’aquest deute, per mitjà d’acords de Consell de Govern, com també ho
reconeix la pròpia Llei de finançament dels consells insulars.
Fa avinent que precisament en el darrer debat que ella va tenir amb un membre del Grup Socialista en
relació a aquest tema aquest va posar en entredit que se poguessin cobrar aquestes quantitats de les
bestretes, perquè ni estava reconegut el deute ni la llei en feia esment. Recorda que va ser un debat prou
dur i que fins i tot se va arribar a dir que la liquidació de 2014 era falsa, que els resultats eren falsos
perquè la gestió de les bestretes no era la correcta.
Puntualitza que és cert que l’únic que queda pendent és que la CAIB les comptabilitzi, i és a partir
d’aquest punt que s’ha de treballar.
Per tot el que ha explicat, es mostra especialment satisfeta del tarannà que ha mostrat el Sr. Bonet sobre
aquesta qüestió.

19

El Sr. BONET tanca el debat.
Adverteix, en primer lloc, que ell no és Paul Krugman, no pot arreglar la situació del Consell de Mallorca
en nou mesos. Tot i això, sí que pot afirmar que s’hi fa feina i que aquest és un dels objectius més
importants, millorar el nivell d’execució, per bé que no dependrà exclusivament de les decisions que
adopti el Departament d’Economia i Hisenda de la institució, sinó també del nivell de capacitat
d’execució dels departaments que tenen més pressupost d’inversió.
Fa avinent que allò que poden fer des del seu departament és crear instruments d’assessorament, de
suport, que permetin millorar el nivell d’execució del pressupost en els diversos departaments.
Fa notar que quan ell es refereix a problemes estructurals es refereix a que no són conjunturals, per deixar
clar que ja abans de la crisi econòmica el Consell de Mallorca ja tenia un nivell d’execució baix. S’ha de
destacar, que no ha estat la crisi que ho ha provocat, ni les circumstàncies actuals, ni per voluntat de
l’equip de govern anterior, sinó perquè l’estructura del Consell de Mallorca possiblement necessita
millorar, en aquest aspecte.
Diu que no és una excusa, sinó una definició. Les estructures de la institució no tenen la capacitat
d’execució que haurien de tenir; aquest és, almenys, el diagnòstic que n’han fet fins a dia d’avui.
Afirma que el seu equip està disposat a canviar aquestes estructures, si és necessari; és aquest el seu
objectiu.
Quant als comentaris que s’han fet sobre els canvis de la Llei de finançament dels consells insulars,
assenyala que és el Parlament de les Illes Balears, qui modifica les lleis, per iniciativa del Govern de les
Illes Balears. Fa notar que aquest és un procediment llarg, que requereix moltes reunions prèvies amb els
consells insulars, i que es pot comparar a la qüestió de les bestretes en el sentit que és necessari també que
el Govern balear tengui una situació econòmica més sanejada. En cas contrari, es fa molt difícil
emprendre aquest debat i s’entén, que no interessi fer-ho.
Pel que fa a l’endeutament, manifesta que no és dolent el fet d’endeutar-se, dins un ordre, però s’ha de
tenir molta cura per determinar a què se destina, l’import d’aquest endeutament. Opina –simplificant
molt– que endeutar-se per fer despeses generals és dolent, però és bo si se destina a fer inversions
necessàries.
Fa notar que no ha afirmat –i voldria que s’entengui bé– que tenguin intenció de recórrer a l’endeutament,
sinó que en primer lloc intentaran millorar la gestió del pressupost que ja tenen, però si fos necessari per
impulsar alguna política fonamental per tornar donar un impuls a l’economia mallorquina per aconseguir
més capacitat de gestió, no tendria cap dubte en aquest sentit i recorreran a l’endeutament.
Relaciona aquest fet amb el punt 3 de l’ordre del dia, la proposta de destinació del superàvit de 2015,
perquè precisament està relacionat amb el que ha explicat.
D’altra banda, diu que refusa parlar dels aspectes històrics als quals s’ha referit el Sr. Pastor, perquè
recorda que no és cert que els pressuposts no se presentassin perquè no se podien quadrar, sinó a causa de
la situació política que se va produir, molt complexa i que espera que no se torni a repetir mai més, en
aquesta comunitat autònoma.
Admet que és cert que la situació de l’actual pressupost afecta el següent, perquè s’ha de basar en la
realitat d’allò que s’ha trobat l’actual equip de govern. Per aquesta raó considera molt important el debat
que se genera sobre la liquidació del pressupost.
Reitera les intencions d’executar el pressupost actual de la millor manera possible.
Pel que fa a la qüestió de les bestretes, vol que quedi ben clar que cada vegada que se reuneix amb
l’actual consellera d’Hisenda del Govern balear i amb el seu equip surt aquest tema, en la conversa, i cada
vegada els recorda el mateix: el Consell de Mallorca no renunciarà a cobrar aquest deute. Òbviament,
cercaran la millor manera d’aconseguir que es pugui integrar en el pressupost del Govern balear, però
sense renunciar-hi.

Es donen per assabentats.
PUNT 2. DONAR COMPTE DE LNFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1T/2016
DE
COMPLIMENT
DE
LES
OBLIGACIONS
TRIMESTRALS,
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CORRESPONENTS
AL
PRIMER
TRIMESTRE
DE
2016,
DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPFS,
DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2105/2012
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
I. NORMATIVA APLICABLE
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

•

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals ( en endavant RDL 2/2004 ).

•

RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la llei 39/1988.

•

Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressuposts de les entitats locals.

•

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

•

Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

II. ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència
com a base del funcionament de les administracions públiques, per la qual cosa,
resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per contribuir a
generar confiança en el correcte funcionament del sector públic.
La importància d’aquest principi, ha dut al legislador a establir en l’article 6 de la
LOEPSF, l’obligació de les administracions públiques de subministrar tota la
informació necessària per al compliment de les disposicions de l’esmentada llei i de
les normes i acords que s’adoptin en el seu desenvolupament i garantir la coherència
de les normes i procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de
recopilació i tractament de dades.
Vist que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha dut a terme el
desenvolupament reglamentari de l’article 6 de la LOEPSF mitjançant l’Ordre
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, i que en l’article 16 d’aquesta Ordre es recullen
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les corporacions
locals.
Vist que els articles 14 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que
determinen les obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació
de les comunitats autònomes i les corporacions locals, van entrar en vigor l’1 de
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre.
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Atès, finalment, que l’article 4 de la referida Ordre HAP 2105/2012 imposa la
centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació de
les corporacions locals a la intervenció local o unitat que exerceixi les seves
funcions.
Per tots els fets i els fonaments de dret abans relacionats, emeto el següent
INFORME:
PRIMER.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF,
desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, concretament als seus
articles 4 i 16, aquesta intervenció ha complert l’obligació de trametre la informació
trimestral corresponent al PRIMER trimestre de 2016, en temps i forma, dia
29/04/2016 i ha bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques mitjançant la plataforma telemàtica habilitada en
l’Oficina
Virtual
de
les
Entitats
Locals
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/
SEGON.- Justificació de l’informe i del seu coneixement per part del Ple de la
corporació.
Per subministrar la informació requerida corresponent al PRIMER trimestre de
2016, encara que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un
informe, aquesta intervenció el considera necessari perquè resumeix la informació
bolcada, els principals criteris d’estimació seguits i recull les conclusions quant a les
previsions de compliment o incompliment al tancament de l’exercici pressupostari
dels objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic.
Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per bolcar la informació
recull en l’apartat 4 “Tancament de l’informe d’avaluació i signatura”, la necessitat
de donar trasllat al Ple de la corporació, del resultat de l’informe d’avaluació. El
capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, correctives i coercitives
que el Govern, a proposta del Ministeri podria imposar a les entitats locals, quan
s’apreciés un risc d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de
deute públic o de la regla de despesa al tancament de l’exercici, i les limitacions
pressupostàries futures que això generaria.
D’altra banda, també el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, de
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, estableix a l’article
16.2 l’obligació d’emetre informe d’intervenció de compliment de l’objectiu
d’estabilitat i de donar compte al Ple en els supòsits dels expedients de modificació
de crèdits. En l’actualitat, després de l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre
ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament
d’informació HAP2105/2012, la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les
Entitats Locals, en resposta a una consulta de Cosital Network va emetre
contestació en el sentit que tant la verificació del compliment dels objectius
d’estabilitat com de la regla de despesa, no és requisit previ necessari per a
l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits sinó que el que procedeix és
l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objectius a
què se refereix l’Ordre HAP2105/2012.
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Per tant, el present informe trimestral de compliment o incompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, del deute públic i de valoració de la regla de despesa, a
què es refereix l’Ordre HAP2105/2012 ve a substituir els informes que s’emetien
abans de l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits en aplicació del que
disposa l’esmentat article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
S’ha de tenir en compte que, d’acord amb els càlculs que s’inclouen en aquest
informe trimestral, en el supòsit que no es compleixin els objectius, s’ha d’elaborar
preceptivament un pla econòmic financer, perquè el Ple conegui l’incompliment.
Per tot l’anterior, aquesta intervenció considera necessari donar trasllat a la
presidenta del present informe perquè l’elevi al Ple de la corporació per al seu
coneixement i efectes oportuns.
TERCER.- Contingut de la informació
La informació que s’ha subministrat per complir l’obligació de remissió és la que
recull l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 de octubre, que es materialitza en
els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de
les Entitats Locals, complimentats mitjançant l’Oficina Virtual abans citada i en
relació a totes les institucions que el Ministeri ha sectoritzat a la corporació i que
són les següents:
- Consell Insular de Mallorca.
- Institut Mallorquí d’Afers Socials.
- Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.
- Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca.
- Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU.
- Consorci de la Serra de Tramuntana.
- Consorci TIC Mallorca.
- Consorci Eurolocal Mallorca.
- Fundació Teatre Principal.
- Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
- Fundació ACA (Àrea de Creació Acústica).
- Fons Mallorquí de Solidaritat.
A l’annex I, s’adjunta còpia impresa dels formularis tramesos, els quals es relacionen
a continuació:
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1. Comunicació trimestral de dades individualitzades per entitats:
Dades pressupostàries:
Resum classificació econòmica
Desglossament ingressos corrents
Desglossament ingressos de capital i financers
Desglossament despeses corrents
Desglossament despeses de capital i financeres
Calendari i pressupost de tresoreria
Romanent de Tresoreria
Deute viu i meritació mensual previst en el pròxim trimestre
Perfil de meritació del deute en els pròxims 10 anys
Dotació de plantilles i retribucions
Annexos informació (formularis requerits per la IGAE)
Ajusts Informe d'Evaluació per a relacionar ingressos/despeses amb normes SEC
F.1.1.B2.1 Detall de les inversios financerament sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
A1 Interessos i rendiments meritats durant l'exercici (despeses)
A5 Fluxos interns
B5 Moviments compte "Creditors per op. pendents d'aplicar a pressupost"
2. Ajusts SEC aplicables al grup d'entitats de la Corporació
2.1 Ajusts per operacions internes entre entitats
3. Informe d'avaluació grup
3.0 Dades generals de l'informe d'avaluació
3.1 Validació dades informe avaluació / aixecar validació
3.2 Resum anàlisi estabilitat pptaria i valoració del compliment regla de la despesa
3.4 Resum anàlisi deute públic
4. Tancament de l'informe d'avaluació i signatura.

QUART.- Observacions i explicació dels continguts:
En relació a la informació subministrada al MINHAP i, concretament, pel que fa a
les previsions d’evolució de les ORN i dels DRN al tancament de l’exercici, els
càlculs realitzats per acreditar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
i del deute públic de cada institució, s’ha efectuat aplicant el percentatge estimat del
grau d’execució per a l’exercici a l’import dels crèdits d’operacions no financeres
(Cap. 1 a 7) del pressupost d’ingressos i de despeses.
Aquest percentatge estimat del grau d’execució, és la mitjana aritmètica dels
percentatges del grau d’execució, per capítols, dels crèdits per operacions no
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financeres del pressupost dels tres exercicis anteriors, una vegada eliminats els valors
atípics.
En el cas que la mitjana aritmètica anterior sigui menor a 1, implicarà una estimació
dels DRN i les ORN inferior als crèdits inicials del pressupost per operacions no
financeres.
Ben al contrari, si la mitjana aritmètica esmentada és superior a 1, implicarà una
estimació dels DRN i les ORN superior als crèdits inicials del pressupost per als
capítols 1 a 7.
III.

CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ:

Amb les dades d’execució pressupostària provisionals existents a 31 de març de 2016, i
amb les estimacions i els càlculs realitzat d’acord amb aquestes, l’execució del
pressupost consolidat de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i de les entitats
dependents que presten serveis o produeixen béns no finançats majoritàriament amb
ingressos comercials, que s’inclouen en el pressupost general de l’exercici de 2016,
1)
Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de
finançament al tancament de l’exercici pressupostari de 32.446.666,17 €.
2)
Compleix l’objectiu d’estabilitat financera essent el nivell de deute viu estimat a
31/03/2016 de 127.688.840,36 €.
Es donen per assabentats.
PUNT 3. PROPOSTA DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE 2015.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
Atès que, en data 25 d’abril de 2016, es va aprovar la liquidació del pressupost de
l’exercici 2015 del Consell de Mallorca, els seus Organismes autònoms i els Consorcis
depenents, amb un superàvit consolidat de 33.645.483,22 euros.
Atès que l’article 32 de la LOEPSF 2/2012, de 27 d’abril, modificat per l’art. 1.11 de la
LO 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
estableix la regla general de la destinació del superàvit pressupostari, d’acord amb el
tenor següent:
“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària sigui amb superàvit, aquest es destinarà, a
reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit del volum d’endeutament si fos inferior
a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute.”

Atesa, a més, la disposició addicional sisena de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, la
qual, estableix una regla especial de destinació del superàvit pressupostari de les
Corporacions Locals, si concorren les dues circumstàncies que a continuació es
relacionen:
“
a) Compleixin o no superin els límits que fixa la legislació reguladora de les Hisendes
Locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
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b) Que presentin a l’exercici anterior, simultàniament, superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una
vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament, que s’instrumentin
en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei.”

Atès que es donen les dues condicions anteriors, l’apartat segon de la mateixa disposició
addicional sisena, en el seu punt segon, prorrogat per a l’exercici 2016 per la disposició
addicional 82 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, estableix les destinacions següents
per al superàvit pressupostari:
“
a) Les Corporacions Locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en
comptabilitat nacional, o si fos inferior, el romanent de tresoreria per a despeses
generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a
31 de desembre de l’exercici anterior en el compte “413. Creditors per operacions
pendents d’aplicar a pressupost”, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades en el
tancament de l’exercici anterior.
b) Una vegada complit amb la destinació prevista en el punt a), s’haurà de destinar, com
a mínim, el percentatge d’aquest saldo per a amortitzar operacions d’endeutament
vigents necessàries perquè la Corporació no incorri en dèficit en termes de
comptabilitat nacional per a l’exercici 2016.
c) Si, després de complir amb el que s’ha previst en els apartats anteriors, la Corporació
local encara té saldo positiu, aquest es podrà destinar a inversions financerament
sostenibles sempre que, durant la vida útil de la inversió, sigui financerament
sostenible, d’acord amb els requisits que la llei determini.
Per a aplicar el que s’ha previst en el paràgraf anterior, a més, serà necessari que el
període mitjà de pagament als proveïdors de la Corporació, d’acord amb les dades
publicades, no superi el termini màxim de pagament previst a la normativa sobre
morositat.”

Ateses les magnituds de la liquidació que intervenen en l’aplicació de la regla especial
de la destinació del superàvit i que se relacionen a continuació:
2015 MAGNITUDS DE LA LIQUIDACIÓ
Institució
CONSELL DE MALLORCA
IMAS
APLU
IEHM
CST
TIC
EUROLOCAL
TOTAL RTDG

Ens amb comptabilitat mercantil

RTDG
48.927.195,02
8.381.552,91
2.433.342,77
1.330.133,59
679.472,74
458.395,17
63.826,25
62.273.918,45

Superàvit

R.deute regla gral

Utilització TRLHL

24.175.382,58
10.133.654,96
147.331,69
40.042,26
464.899,86
400.482,15
35.791,77

24.751.812,44
-1.752.102,05
2.286.011,08
1.290.091,33
214.572,88
57.913,02
28.034,48

menor RTDG-Superàv
24.175.382,58
8.381.552,91
147.331,69
40.042,26
464.899,86
400.482,15
35.791,77

31.139,48
-846.746,30
-18.788,66
-279.189,44
-109.447,60

9.047,72
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33.645.483,22

28.628.435,23

24.751.812,44
0,00
2.286.011,08
1.290.091,33
214.572,88
57.913,02
28.034,48

Resultat exercici

F. CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA
RTVM
FUNDACIÓ ACA
F. TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT

40.187,20
-2.075.093,33
-5.458,18
-1.159.206,99
0,00

9.047,72
1.228.347,03
-13.330,48
880.017,55
-109.447,60

Consolidat

62.273.918,45

37.392.219,49
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Diferència

Vist, igualment, l’informe de la Interventora General, expedit en data 18 de maig de
2016, mitjançant el qual s’indica que es compleixen totes les circumstàncies que exigeix
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, per a poder aplicar la regla especial de destinació del superàvit, aquest
conseller executiu d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el
següent
A C O R D:
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb allò que disposen l’art. 32 i la disposició
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera (LOEPSF), l’aplicació de la regla especial per a la destinació del
superàvit de la liquidació pressupostària de 2015, per import de 33.645.483,22 euros,
d’acord amb els límits establerts a la normativa esmentada i que són els següents:
CONSELL DE MALLORCA. DADES CONSOLIDADES
APLICACIÓ REGLA ESPECIAL
33.645.483,22 A repartir

Menor entre RTDG i Superàvit
1) Aplicació compte 413 (a)

708.193,50 Aplicat a pressupost corrent

2) Inversions Financerament Sostenibles (b)
3) Amortització Deute (c)

32.446.666,17 (Límit: superàvit estimació liquidació 2016 MINHAP)
490.623,55

(a) Aplicat a pressupost corrent i disponible per a aplicar a amortitzar deute.
(b) Entesa aquesta quantitat com a import màxim.
(c) Entesa aquesta quantitat com a import mínim.

SEGON.-

Aprovar, d’acord amb la regla especial del punt anterior, la destinació del
superàvit pressupostari de 2015, amb la distribució següent:
CONSELL DE MALLORCA. DADES CONSOLIDADES
APLICACIÓ REGLA ESPECIAL: PROPOSTA DESTINACIÓ
Menor entre RTDG i Superàvit
1) Aplicació compte 413

33.645.483,22 A repartir
0,00

2) Inversions Financerament Sostenibles

20.000.000,00

3) Amortització Deute

13.645.483,22

TERCER.-

El pla d’Inversions Financerament Sostenibles, elaborat d’acord amb la
normativa vigent, per import de 20.000.000,00 euros, serà objecte, posteriorment, d’un
nou acord plenari.

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció.
Fa notar que la liquidació del pressupost deixa un superàvit consolidat de 33,65 M€.
Indica que la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera estableix una regla
general, per destinar el superàvit, que consisteix en la reducció del nivell d’endeutament. Ara bé, la
disposició addicional sisena d’aquesta llei estableix una regla especial per a aquelles administracions que
compleixen determinades condicions, com ara no superar els màxims nivells d’endeutament –que és el
cas del Consell de Mallorca- i que a més tenguin un superàvit en termes de comptabilitat nacional i un
romanent de tresoreria positiu.
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Atès que el Consell de Mallorca compleix aquests requisits, li és permès invertir el seu superàvit en allò
que s’anomenen inversions financerament sostenibles.
En conseqüència, avui se presenta al Ple la proposta d’aprovació d’aquesta regla especial que permetrà
que els 33,65 M€ o una part d’aquesta quantitat no se destini directament a amortitzar deute sinó que se
reinverteixi a Mallorca, que representi una injecció de doblers públics que permeti a aquesta institució
contribuir a la dinamització de l’economia mallorquina.
Fa notar que és una important quantitat, la que s’hi pot invertir: 20 M€. Tot i que l’acord no ho indica,
informa que s’aplicaran per mitjà d’un pla especial d’inversions financerament sostenibles, que s’haurà
d’aprovar amb un posterior acord del Ple i que se farà per mitjà d’un pla d’inversions municipals.
Actualment s’hi treballa, en el Consell Executiu i amb els departaments i se’n concretarà la informació en
dates properes.
Considera que, amb aquesta mesura, se compleix un doble objectiu: injectar 20 M€ a l’economia
mallorquina i donar suport als ajuntaments per fer front a algunes inversions que són molt necessàries en
alguns dels municipis de l’illa.
Reitera els objectius que ha explicat i esmenta, com a destinacions concretes del pla esmentat, i en les
condicions que ha explicat, un tipus determinat d’inversions, com ara el clavegueram, l’energia, les
infraestructures viàries locals o intervencions d’accessibilitat.
Pensa que és una bona notícia, no només per al Consell de Mallorca sinó també per als ajuntaments de
Mallorca.
Fa notar que si se destinen els 20 M€, íntegrament, als ajuntaments de Mallorca, afegits als 15 M€ que ja
s’havien consignat en el pressupost d’enguany, aquesta institució haurà aportat durant l’any 2016 la
quantitat de 35,95 M€ als ajuntaments de Mallorca per a les seves inversions. Evidentment, no és una
quantitat menyspreable, sinó tot el contrari, una ajuda molt important, coherent amb la seva gestió de
caire municipalista.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació.
Expressa l’acord del seu Grup amb aquesta mesura d’ajuda als municipis de Mallorca. Tot i això, mentre
no vegi de quina forma concreta s’hi destinarà, s’abstendrà de votar aquesta proposta.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.
Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta proposta.
Comenta que, en el proper Ple, el seu Grup presentarà alguna proposta en aquest sentit, referida a les que
són prioritàries, al seu parer, i basada precisament en la política municipal.
Considera que és indeterminat, el concepte d’inversions financerament sostenibles, i l’hauran
d’interpretar entre tots els Grups polítics de la institució, sobretot la fórmula per arribar als ajuntaments.
Fa una sèrie de consideracions de caràcter tècnic en aquest sentit.
Per acabar, ofereix la col·laboració i la voluntat de consens del seu Grup per tal d’arribar a acords sobre
aquesta qüestió.
La Sra. ROIG (PP) intervé tot seguit.
Expressa l’enorme satisfacció que sent el seu Grup polític pel fet que gran part del superàvit se pugui
destinar a inversions financerament sostenibles.
Explica que fins ara -i no sap per quina raó- es deia que el superàvit s’havia de destinar a amortització de
deute, i precisament l’any 2013 va sorgir un problema important perquè tot i que el superàvit va ser elevat
no varen tenir liquiditat suficient per poder cancel·lar deute. Observa que l’any 2014 ja va ser més baix
(4,9 M€), però també se’ls va indicar que s’havia de destinar a amortitzar deute.
En conseqüència, s’alegra pel fet que no sigui obligatori haver-lo de destinar a amortitzar deute, sinó que
una part se pugui destinar a inversions.
Retreu que en la reunió de la Comissió Informativa se digui que se destinarà aquesta quantitat a
inversions però no s’expliqui a quines inversions concretes i que tot quedi pendent de no se sap què. No
considera normal haver sabut per la premsa, avui mateix, que aquestes inversions se destinarien als
ajuntaments.
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Atès que l’actual equip de govern manifesta en tot moment el seu tarannà participatiu, el consens amb
l’oposició i la necessària expressió de la voluntat popular, demana que prenguin en consideració el parer
dels membres de la bancada del Grup Popular sobre aquesta qüestió. Volen la informació oportuna i
detallada sobre les inversions concretes que se podran fer.
Demana que no només els convoquin per conèixer el seu parer sobre qüestions com ara la Diada de
Mallorca, tot i ser important, sinó també sobre temes rellevants per a l’economia mallorquina, com és el
cas, perquè el Grup Popular hi pugui fer també les seves aportacions.
Per tot el que ha explicat, anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar la proposta.
El Sr. BONET tanca el debat.
Respon a la Sra. Roig que en la reunió de la Comissió Informativa va explicar que els 20 M€ s’hi
destinaran per mitjà d’un pla especial, però no va concretar més perquè encara s’hi treballa amb els
diversos departaments del Consell de Mallorca.
També va dir que 13,65 M€ se destinaran a amortització de deute. Assegura que tenen la intenció de
sanejar l’economia de la institució, per la qual cosa amortitzaran deute. Consegüentment, sempre deixaran
una part per a aquesta finalitat.
Torna a dir que, abans de dir a què se destinaran exactament els 20 M€, és obvi que n’han de parlar amb
tots els departaments per tal de definir-ho correctament, pel fet que el procediment presenta dificultats
tècniques, com ara uns terminis breus per a l’execució i s’ha de trobar la millor forma de dur-ho endavant.
Assegura que no té cap inconvenient a informar-ne, quan ja existeix una proposta ferma i es pugui tractar
en el Consell Executiu, per tal de conèixer totes les opinions.
Fa avinent que quan parla d’inversions financerament sostenibles no se refereix a que qualsevol pugui
presentar el projecte que vulgui, atès que la Llei d’Hisendes Locals, en la seva disposició addicional
setzena, determina exactament quin és l’objecte exacte d’aquestes inversions.
És obvi que està ben delimitat a què se poden destinar i com s’ha de fer. Precisament, aquesta dificultat
determina que se presenti aquesta proposta d’acord per urgència, per poder començar a fer feina ja en el
Pla d’inversions financerament sostenibles del Consell de Mallorca per a l’any 2016. Evidentment, encara
no tenen cap altra informació concreta per donar.
Insisteix a fer notar que desitjaria poder presentar l’acord al Ple ordinari del proper mes de juny, amb
vista a poder accelerar els tràmits.
Demana que els donin temps, dins aquest marge de 15 dies, per estudiar la possibilitat d’aplicar aquest
tipus d’inversions, des del punt de vista tècnic.
Quant al comentari de la Sra. Roig sobre la notícia de premsa, li diu que lamenta que s’hagi produït així,
però ja se sap que la premsa fa la seva feina i cerca, per bé que les coses són com ell les ha explicades i
tenen clar que volen donar suport als ajuntaments. Per aquest motiu, i atès que tenen la possibilitat de ferho, volen destinar els 20 M€ amb vista a reforçar l’economia de Mallorca.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 15 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
(CE04/2016).
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
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Ateses les sol·licituds de la consellera de Territori i Infraestructures, de data 5 de maig
de 2016, de modificació de crèdits per crèdit extraordinari, per import de 9.715,86 € i
del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència, de
data 5 i 9 de maig de 2016, per import de 12.000 € i 2.250 €, respectivament.
Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 16 de
maig de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost
propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien
incloses en el pressupost de 2016 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els
antecedents de l’expedient.
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de
març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i
amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller d’Economia i
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent
A C O R D:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost
propi de 2016, d’acord amb el següent detall:
EXPEDIENT NÚM. 15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016
* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE04/2016)
Aplicació

Descripció

55.15140.48901

CONVENI FUEIB-COOPERACIÓ EDUCATIVA 2008-2009

00.91200.35200
00.33410.48901

INTERESSOS DE DEMORA O.G. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA

Import

9.715,86

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA CLÁSICA ALMA CONCERTS (JOVENTUT)

12.000,00
2.250,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

23.965,86

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul.lació
Aplicació
55.15140.22706
00.92430.22609
00.23180.22799

Descripció
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SVEIS. TRANSFERITS TERRITORI
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES RELACIONS INSTITUCIONALS
ALTRES PRESTACIONS PROMOCIO SOCIAL I ASSOCIACIONISME
TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ
TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI

Import
9.715,86
12.000,00
2.250,00
23.965,86
23.965,86

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març.
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Es debat conjuntament amb el punt núm. 5.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció.
Explica que s’acaba de pagar la quantitat restant d’un conveni amb la Fundació Universitat Empresa,
referit a uns becaris. També uns interessos de demora, que corresponen a una factura que no se va pagar
quan pertocava, per la qual cosa l’empresa va reclamar. L’altra partida correspon a una sentència que
obliga la institució a pagar una subvenció.
Pel que fa al punt 5, se paga un deute a una empresa que gestiona els residus, amb els interessos de
demora corresponents.
Recorda que l’amortització dels préstecs de 2015 era obligada, per les conseqüències del refinançament
que s’havia fet l’any passat, que afecta el calendari d’amortitzacions i se necessita complementar la
partida amb 1.125.000 €, agafats del romanent de tresoreria.
Indica que tota aquesta informació ja se va donar en la reunió de la Comissió Informativa, i se va debatre.
Tot i això, s’ofereix a donar més explicacions, si se considera necessari.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.
Fa notar que sembla que es tracti d’una modificació de crèdit de poca importància, per les informacions
que dóna el Sr. Bonet, com si es tractés només d’una actuació de tràmit que pretén arreglar situacions
anteriors.
Observa que, en quinze dies, aquesta institució ha de fer front a més de 2 M€ d’indemnitzacions per
decisions polítiques, i ho explica tot seguit.
Fa avinent al Sr. Bonet que, en el cas de la darrera modificació de crèdit que se va presentar, i que es pot
veure a la pàgina web del PSOE, la modificació del traçat de la carretera i la indemnització que se paga a
l’empresa perquè no podrà executar l’obra es obvi que es tracta d’una decisió política, de la consellera
executiva de Territori i Infraestructures, la Sra. Garrido.
I pel que fa a les modificacions de crèdit que se presenten avui, opina que és un tema gravíssim, pagar
1.130.000 € en concepte d’interessos de demora a una empresa, per a la gestió de residus de Mallorca.
Retreu que vulguin passar de puntetes per damunt d’aquests temes, com si no tenguessin cap importància.
S’ha de saber que es tracta de moltíssims doblers que avui ha de pagar el Consell de Mallorca, per culpa
d’una decisió política.
Torna a dir que se refereix al terme decisió política perquè no només existia la fórmula d’aturar el
pagament de les factures, sinó que n’hi havia d’altres. Si en un moment determinat es qüestionaven les
tones de fems que se facturaven, s’haguessin pogut pagar o consignar les que se consideraven correctes, o
també demanar a l’autoritat judicial si corresponia o no aturar el pagament de les factures.
Tot i això, la decisió política va ser no pagar un servei que se prestava, i que se va seguir prestant.
Aleshores, les empreses varen presentar un procediment contenciós en els jutjats i l’han guanyat.
Puntualitza que no es tracta de fer retrets, perquè al seu Grup li és indiferent qui va prendre aquesta
decisió, però ha de servir per entendre que no es poden prendre decisions que finalment puguin afectar
l’economia particular de la ciutadania de la manera en què ho fan aquestes decisions concretes.
Fa notar que aquests doblers s’haurien pogut destinar a Serveis Socials o a d’altres necessitats i s’hauran
de destinar a pagar el cost derivat d’una sentència judicial.
Vol saber també la data d’aquesta sentència, que obliga la institució a pagar aquesta quantitat, perquè no
l’ha trobada. Diu que ho demana per saber si la institució s’ajusta a la Llei general pressupostària i a allò
que estableix l’art. 23.3 pel que fa al procediment de pagament i, sobretot, saber quins terminis es donen a
la institució per fer el pagament, no fos el cas que la sentència fos anterior als tres mesos que se
concedeixen per modificar el pressupost, i a més a més es puguin demanar encara més interessos.
Insisteix a conèixer la data exacta de la notificació al Consell de Mallorca d’aquesta sentència.
El Sr. BONET intervé tot seguit.
Diu que entén que li parla del punt núm. 5, de la sentència que afecta el pagament d’interessos de demora
de la gestió de residus de Mallorca, no de cap altra, i tot seguit li respon.

31

En primer lloc, comenta que vol deixar ben clar que no és cert, que hagi volgut passar de puntetes sobre
aquesta qüestió, sinó tot el contrari, per la qual cosa ha donat tota l’explicació inicial i s’ha posat a
disposició dels Grups polítics per a qualsevol altre aclariment que necessitin.
També comenta que la seva opinió és que si els consellers executius volen donar les explicacions sobre
les modificacions de crèdit ho han de fer, perquè són els que millor coneixen l’estat de cada expedient.
Fa saber al Sr. Pastor que, en aquest cas concret, no era una qüestió de no voler pagar, sinó una raó
tècnica, que no permetia la tramitació d’aquestes factures, raó per la qual s’ha seguit un procediment que
ha acabat ara. Evidentment, s’ha d’acceptar la sentència dels jutjats.
Diu que ell no té la data concreta que demana, però cercarà l’expedient i li farà arribar aquesta
informació. Tot i això, atès que la consellera executiva de Medi Ambient és qui coneix tots els detalls de
l’expedient, intervendrà tot seguit per donar les explicacions oportunes.
La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció.
Explica que el 19/4/2016 va arribar a l’Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca la sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, que condemna a pagar aquestes factures, l’import de les quals
és de 20.348,27 €, més els interessos (200.000 €, aproximadament).
Fa avinent que el conjunt de dades sobre la història d’aquesta qüestió també la coneix molt bé la Sra.
Soler (exconsellera de Medi Ambient), per la qual cosa fins i tot es podria tenir una reunió conjunta per
poder concretar encara més dades, o comentar-ho ara, no hi ha cap problema per fer-ho.
Assenyala que la intenció del seu equip és liquidar els contractes de recollida selectiva, de l’encomana de
gestió al Consell de Mallorca que existia per a setze municipis de Mallorca i que acaben el 30 de maig de
2016. També es fa per liquidar la zona 3 de contractes de recollida selectiva que varen acabar el mes de
juny de 2014. La intenció és liquidar del tot les factures pendents i els interessos de demora.
Diu que vol aclarir també un punt, sobre un fet anterior a l’esmentada sentència. Explica que el seu equip,
abans de prendre aquesta decisió, va demanar al departament jurídic del Consell de Mallorca un informe
sobre la situació d’aquestes factures, per conèixer què succeïa, i el 30/3/2016 varen rebre la confirmació
que existia, aquest dret de cobrament. Fa notar que han coincidit en el temps la informació de l’equip
jurídic de la institució i la sentència, per la qual cosa tenen la doble ratificació. Puntualitza que varen
rebre l’informe de la institució abans que la sentència.
També assegura que, evidentment, enviaran la informació sobre l’informe o sobre la sentència a qui ho
demani.
El Sr. PASTOR intervé tot seguit.
Manifesta que el seu retret no es refereix al procediment que s’ha seguit, perquè és evident que una
sentència judicial s’ha de complir. Fa notar que allò que ha demanat és si els terminis del compliment han
estat els correctes. Atès que ja ha comprovat que ho són, no té res més a dir sobre aquesta qüestió.
Tot i això, torna a retreure el tema que s’ha tractat anteriorment, de la indemnització que ha hagut de
pagar el Consell de Mallorca, fa quinze dies, a l’empresa que no ha pogut executar el projecte de la Via
Connectora - Tram 1 de la Ma30.
Expressa la preocupació del seu Grup, pel fet que aquesta sigui la conseqüència de decisions del personal
tècnic i de decisions polítiques. Diu que suposa que qui va fer el projecte de l’esmentada variant devia ser
un tècnic, però aquest projecte no s’ajustava a allò que pertocava, raó per la qual a dia d’avui el Consell
de Mallorca ha de pagar 800.000 € d’indemnització perquè el projecte, en aquest cas, no s’ajustava a la
realitat.
Fa avinent que el seu Grup ha demanat poder consultar l’expedient, però la resposta ha estat que és molt
extens, raó per la qual no és possible fer arribar tota aquesta informació al seu Grup.
Insisteix a dir que voldrien tenir aquesta sentència, perquè hi ha aspectes que al seu parer no quadren, i
desitjarien estudiar-la amb més deteniment.
Opina que, en el seu moment, existien altres fórmules per intentar no haver de pagar aquesta
indemnització. Per aquest motiu, vol deixar constància d’aquest retret.
Tot seguit, torna al tema concret d’aquest punt.
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Fa notar que si no s’hagués adoptat la decisió més dràstica, aturar els pagaments, a dia d’avui no s’hauria
de pagar aquesta indemnització. És obvi que en cas d’existir un motiu justificat per aturar els pagaments,
no existiria aquesta sentència condemnatòria de pagar, inclosos els interessos de demora.
La decisió política i tècnica d’aturar els pagaments no va ser del tot correcte. Potser estava justificada, i
ho entén, però refusa que se digui que no existien altres solucions. Fa notar les repercussions desastroses
que ha tengut, per a aquesta institució.
Per aquestes raons, opina que algú ha de fer el retret a les actuacions que se varen fer, per les
conseqüències negatives que ha tengut per a la ciutadania de Mallorca, i s’ha de reconèixer. Considera
evident, que les persones que varen prendre decisions sobre aquesta qüestió es varen equivocar.
Observa que és per aquest motiu, que ha dit al Sr. Bonet que hi passaven de puntetes, sobre aquesta
sentència, perquè considera que és així. Diu que la intenció del seu Grup és fer avinents aquestes
situacions, per mitjà del debat, perquè no es tornin repetir.
Reitera que aquests temes requerien una explicació molt més extensa per part del Sr. Bonet. Torna a dir
que una sentència condemnatòria a la institució que representa un pagament d’1.300.000 € no es pot
passar amb un minut i mig d’explicació.
Considera que la ciutadania de Mallorca es mereix saber, d’una manera molt més clara, perquè ha passat
això, i és el Sr. Bonet qui en té tota la informació i la pot donar.
La Sra. SOLER (PP) intervé tot seguit.
Assenyala que després de la intervenció del Sr. Pastor, que no coneix res de res de la història d’aquesta
qüestió, sembla que el responsable de la situació actual és l’equip de govern anterior. Davant aquesta
situació, diu que si ningú no explica aquesta història, l’explicarà ella.
Assenyala que quan el Partit Popular va iniciar el govern del Consell de Mallorca, es va trobar un
problema molt greu dins l’Àrea de Medi Ambient, pel fet que l’anterior consellera executiva del
Departament de Medi Ambient, la Sra. Magdalena Tugores (Els Verds), havia presentat a Fiscalia un
determinat cas de recollida selectiva.
Indica que, a part dels molts casos de problemes personals que varen existir aleshores dins l’esmentat
departament (molts treballadors de baixa, etc.), també hi va haver un problema amb la recollida selectiva
relacionat amb la quantitat de les tones recollides.
Diu que la policia hi va acudir, i va requisar la documentació; se’n va emportar tots els documents, inclòs
el paquet de les factures esmentades, raó per la qual el Consell de Mallorca no podia pagar-les perquè es
trobaven en dipòsit judicial.
Quan va començar a gestionar-ho el Partit Popular, els seus responsables varen parlar amb el fiscal
encarregat d’aquest cas i, atès que aleshores no tenien doblers, en comptes d’encarregar una auditoria
externa, el propi personal tècnic del Consell de Mallorca va fer l’auditoria interna, i va revisar una per una
les factures, confrontant-les amb l’albarà que presentava l’empresa. Aprofita per agrair aquesta feina feta,
de col·laboració amb el fiscal, perquè va ser considerable.
Posteriorment, el jutge ha dictat sentència en el sentit d’obligar a pagar totes aquelles factures que no se
varen pagar quan pertocava perquè l’empresa té dret a percebre el seu import, a més dels interessos que
corresponguin.
Atès que s’han demanat noms concrets, aporta també aquesta informació. Assenyala que aleshores el
Consell de Mallorca estava presidit per Unió Mallorquina i que la consellera executiva de Medi Ambient
era la Sra. Catalina Julve, d’Unió Mallorquina, de Manacor, per concretar encara més.
Transcorreguts tots aquests anys, ara el Consell de Mallorca s’ha vist obligat a pagar les esmentades
factures i els interessos.
Diu al Sr. Pastor que és justament això, el que ha ocorregut. Li fa notar que no convé crear dubtes, sobre
aquests temes referits a les institucions i que s’ha de tenir clar que o en són responsables tots els partits
polítics o no n’és responsable ningú.
Pensa que és evident, que n’han d’aprendre, d’aquestes conseqüències polítiques, que les coses s’han de
fer millor i que s’ha d’exigir més transparència, però és evident que a dia d’avui cap polític responsable
no ho discuteix i intenta, almenys, fer una gestió diferent.
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El Sr. BONET intervé tot seguit.
Fa notar que en les modificacions de crèdit que se presenten s’hi inclouen més qüestions, no només
aquesta. La funció del Departament d’Hisenda és tramitar la modificació de crèdit i pagar-la, d’acord als
termes que demana el departament.
Observa que la Sra. Espeja ha actuat correctament, explicant tot allò que ella coneixia sobre aquesta
història. Fa una sèrie de consideracions per fer notar que no considera que el debat sobre una modificació
de crèdit s’hagi de centrar a aclarir si la història sobre un determinat tema és exacte o no, perquè es tracta
de pagar una quantitat determinada, per obligació, perquè les coses no s’han fet bé o perquè les
circumstàncies no han permès fer-les d’una altra manera. Per aquesta raó, no vol entrar en aquest tipus de
debat.
Reitera l’encert de la intervenció de la Sra. Espeja i destaca sobretot la informació que ha aportat en el
sentit que, abans de conèixer la sentència judicial, ja se treballava amb el personal tècnic del Departament
d’Economia i Hisenda per tal de trobar una solució al pagament, ara que era possible fer-hi front.
Assegura que, pel que fa a allò de què pot respondre ell, s’ha treballat amb responsabilitat i que s’ha fet
una magnífica feina sobre aquesta qüestió, per bé que posteriorment hagi recaigut la sentència esmentada.
Fa notar que encara treballen, de la mateixa forma, sobre altres qüestions pendents.
Pel que fa a analitzar les circumstàncies dels anys passats als quals s’ha referit la Sra. Soler, diu que
donaria motius per a un altre debat, però torna a dir que no considera que pertoqui fer-ho en un punt
referit a una proposta de modificació de crèdit.
Per acabar, reitera que ell no vol entrar a valorar detalls que superen la seva competència de gestió
concreta.
El Sr. PASTOR demana disposar d’un altre torn de paraula, per al·lusions i per les acusacions que ha
rebut de la Sra. Soler.
El Sr. PRESIDENT li fa notar que ja ha tengut dos torns de paraula i que no és procedent, atès que tot
seguit també n’hauria de concedir un altre a la Sra. Soler, de forma que el Ple s’allargaria indefinidament,
si s’aplicàs aquest criteri.
Assenyala que s’ha aplicat correctament el reglament, per la qual cosa ara pertoca fer la votació.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 16 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
(CE05/2016) I SUPLEMENT DE CRÈDITS (SUP02/2016)
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
Ateses les sol·licituds de la consellera de Medi Ambient, de 25 d’abril de 2016, de
modificacions de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdits per import de
1.130.000,00 € i 1.351.051,51 €, respectivament.
Atès, igualment, l’informe del tresorer de la Corporació, de data 10 de maig de 2016,
quant a la necessitat de crèdit, per import de 1.125.330,00 €, per a fer front a les quotes
d’amortització anuals, donat que, com a conseqüència del refinançament dels ICO, la
vida residual de les operacions de crèdit es va reduir en un any.
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Atès que la liquidació de la Corporació es va aprovar, mitjançant resolució del conseller
executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016.
Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 18 de
maig de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost
propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien
incloses en el pressupost de 2016 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els
antecedents de l’expedient.
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de
març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i
amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller d’Economia i
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent
A C O R D:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el pressupost
propi de 2016, d’acord amb el següent detall:
EXPEDIENT NÚM. 16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE05/2016)
Aplicació

50.16220.35200

Descripció

Import

INTERESSOS DE DEMORA GESTIÓ RESIDUS DE MALLORCA

1.130.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

1.130.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Romanent de tresoreria general
Aplicació
99.87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL FONS RTDG
TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI
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Import
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP02/2016)
Aplicació
50.16220.22707
50.16220.46201
70.01100.91370

Descripció

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2015 CAIXABANC 9260314348549 REFINANÇAMENT ICO

Import
1.165.551,51
185.500,00
1.125.314,46

TOTAL SUPLEMENT

2.476.365,97

TREBALLS RECOLLIDA SELECTIVA GESTIÓ RESIDUS MCA.
A AJUNTAMENT PALMA: CONVENI CESSIÓ SON REUS

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Romanent de tresoreria general
Aplicació
99.87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL FONS RTDG
TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT

Import
2.476.365,97
2.476.365,97
2.476.365,97

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març.
S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 4.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT BEP02/2016 DE
MODIFICACIÓ DE BASES DE LES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL
CONSELL DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda, de 17 de maig de 2016,
d’incoació d’un expedient de modificació de les bases d’execució del pressupost.
A l’objecte d’adequar les bases d’execució del pressupost corresponent a l’exercici
2016, i atès l’informe favorable de la Intervenció General, aquest conseller executiu
d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca, proposa al Ple que adopti el següent
ACORD:
PRIMER.- Rectificar el punt de la base 9.3.e) de les d’execució del pressupost del
Consell de Mallorca per a l’exercici 2016, de tal forma que aquesta base queda
modificada de la següent manera:
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On diu:
“e) Els crèdits corresponents a despeses amb finançament afectat estaran vinculats al
nivell de desagregació amb el qual figurin al pressupost, tenint en compte les
excepcions següents:
- Capítol 1 “Despeses de personal”.
- Els enumerats en el punt 3.c) d’aquesta mateixa base.
- Les aplicacions pressupostàries de despesa del capítol 6, àrea de despesa 4,
corresponents a l’orgànica 55.”
Ha de dir:
“e) Les aplicacions pressupostàries que formin part d’un projecte amb finançament
afectat podran estar vinculades entre si fins al nivell de vinculació general que es
recull en el punt 3 d’aquesta mateixa base i fins el límit dels crèdits del projecte.
Se mantenen les excepcions establertes, en aquesta mateixa base, en els apartats c.1 i
c.2 del punt 3.c)
En els casos en què, tot i existint dotació pressupostària en els nivells de vinculació
establerts dins el projecte, s’hagi d’imputar despesa a aplicacions que no hi figuren
o que no estan obertes en el pressupost però que pertanyin als nivells de vinculació
del projecte, es donarà d’alta l’esmentada aplicació de despeses sense més tràmit
que la sol·licitud firmada pel secretari tècnic del Departament, la qual inclourà, a
més, una justificació que la font de finançament així ho permet.”
SEGON.- Rectificar el punt 5 de la base 52 de les d’execució del pressupost del Consell
de Mallorca per a l’exercici 2016, de tal forma que aquesta base queda modificada de la
següent manera:
On diu:
“5. Les aportacions a altres administracions públiques o a entitats institucionals
públiques que en depenen”
Ha de dir:
“5. Les aportacions a unitats institucionals públiques depenents del Consell de Mallorca
i a altres administracions públiques o a entitats institucionals públiques que en
depenen”
Igualment, després del paràgraf que fa referència als requisits bàsics que s’han de
comprovar en la fiscalització prèvia referida als “- Expedients de reclamacions per
salaris de tramitació en judicis per acomiadament i quotes a la seguretat social
associades”, s’ha d’afegir el següent:
“
-

Aportacions a unitats institucionals públiques depenents del Consell de Mallorca.
a) L’existència de crèdit adequat i suficient.
b) La competència de l’òrgan que dicta la resolució.
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c) Acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Administració de l’Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell de
Mallorca.”
TERCER.- Aquest acord aprovatori se publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) indica que el seu Grup votarà a favor d’aquest punt, però
abans en voldria escoltar una explicació.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé per donar aquesta explicació.
Indica que es tracta d’una modificació de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca,
que permet simplificar el procediment per tal que s’agiliti la tramitació de les aplicacions pressupostàries
que formen part d’un projecte de finançament afectat. D’aquesta forma, el procés se simplifica, se redueix
a un tràmit fet amb el secretari tècnic del departament, que haurà de justificar el motiu.
Afirma que és positiu per a la gestió de la institució, el fet que s’hagi simplificat.
Indica també que la xifra del finançament afectat és de 150 M€, per la qual cosa l’agilitat en el procés de
gestió és molt positiva.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit.
Valora aquesta primera passa cap a l’agilitat en la gestió que sempre ha demanat el seu Grup polític, raó
per la qual votarà a favor d’aquesta proposta.
El Sr. PASTOR intervé tot seguit.
Assegura que el seu Grup considera benvingudes totes les millores que pretenguin agilitar la gestió
administrativa del Consell de Mallorca.
Destaca especialment que ho demana, tot i que ell no té la mateixa capacitat d’altres persones d’aquesta
institució, que dels darrers quatre anys han quedat impregnades de “bauçanisme” i d’un aire de
superioritat que ell no té.
El Sr. ROVIRA (PP) intervé tot seguit.
Dóna l’enhorabona al Sr. Bonet, perquè durant la passada legislatura no varen ser capaços d’aconseguir
aquesta millora perquè no se podien posar en pràctica aquestes mesures. Considera positiu que s’hagin
trobat les solucions tècniques per fer-ho possible.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía), cap vot en contra i deu abstencions (PP).
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
PUNT 7. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE
MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I
ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA, OPERADOR DEL SISTEMA INTEGRAT DE
GESTIÓ DELS ENVASOS USATS I RESIDUS D’ENVASOS.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Medi Ambient que diu:
Vist l’ofici del director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus,
del Govern de les Illes Balears, de data 29 d’abril de 2016, relatiu a la constitució de la
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Comissió de seguiment del Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes
Balears i Ecoembalajes España, SA, operador del sistema integrat de gestió dels
envasos usats i residus d’envasos, mitjançant el qual sol·licita que es designi el
representant o representants de la nostra entitat.
D’acord amb l’estipulació sisena del Conveni que regula la Comissió de Seguiment,
aquesta estarà integrada per:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El director general.
El cap de Servei de Residus i sols contaminats.
Un representant del Consell de Mallorca.
Un representant del Consell de Menorca.
Un representant del Consell d’Eivissa.
Un representant del Consell de Formentera.
Un representant de l’Ajuntament de Palma.
Un representant de la Federació de Municipis de les Illes Balears (FELIB).
Dos representants d’ECOEMBES.

Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència
del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre
òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, la Presidència podrà
efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió
que farà”.
Per això, la consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió
Informativa General i de Comptes adopti el següent

ACORD
1.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en la Comissió de seguiment del
Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i Ecoembalajes
España, SA, operador del sistema integrat de gestió dels envasos usats i residus
d’envasos, les següents persones:
-

Sandra Espeja Almajano, consellera executiva del departament de Medi
Ambient (com a titular).

-

Catalina Maria Canals Gili, directora insular de Residus (com a suplent)

2.- Notificar-ho a les persones interessades i a la Direcció General d’Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, del Govern de les Illes Balears.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
.
A continuació la Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) indica que vol
presentar un punt per Despatx Extraordinari.
El Sr. MAS (secretari general) comenta que no hi pot haver Despatx Extraordinari,
perquè aquesta és una sessió extraordinària i hi han de ser presents tots els consellers.
Atès que no hi és la Sra. Móra (El Pi-Partit per les Illes), no és possible.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de A Nº 13969 a A Nº 14008.
El secretari general
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El president

