ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL
CONSELL DE MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 21/2016
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 23 de desembre de 2016
Hora: de 9.47 h a 10:38 h
Lloc: sala de plens
Hble. Sr. President, per substitució: Francesc Miralles Mascaró.
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, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora Veny, Lorena Oliver Far,
María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer, Estanislao Pons Cuart,
Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida Isabel Roig Catany,
Joan Rotger Seguí, Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias,
Maria Francesca Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel, Catalina Soler Torres i
Coloma Terrasa Ventanyol.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. conseller Miquel Ensenyat Riutort.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general, per substitució: Sra. Brígida Llinàs Ferrer.
ORDRE DEL DIA:
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació definitiva del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que
inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut
Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els dels consorcis “C.
Serra de Tramuntana”, “C. Tic-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca” i l’Estat de
previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca,
SAU”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2017.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRESIDÈNCIA
PUNT 1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, QUE INCLOU EL PRESSUPOST
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PROPI DE LA CORPORACIÓ, EL DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
"INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS", "INSTITUT DE L'ESPORT
HÍPIC DE MALLORCA" I “AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA”, ELS DELS CONSORCIS
“C. SERRA DE TRAMUNTANA”, “C. TIC-MALLORCA” I “C. EUROLOCALMALLORCA” I L’ESTAT DE PREVISIONS D’INGRESSOS I DE DESPESES
DE LA SOCIETAT “RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU”, LES
BASES D'EXECUCIÓ I LES PLANTILLES RESPECTIVES PER A
L'EXERCICI 2017.
Es dóna compte de la següent proposta del president, per suplència que diu:
Atesa l’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que
inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut
Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els consorcis “C.Serra
de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, i els estats de previsions
d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases
d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2017.
Atesa la publicació de l’esmentada aprovació en el BOIB núm. 148, de 24 de novembre
de 2016, i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 19 de desembre
de 2016.
Atès que dins el període d’exposició al públic s’han presentat les reclamacions que se
relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit pel secretari general del
Consell de Mallorca, amb data 20 de desembre de 2016:
-

Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada
núm. 35.434, de 19 de desembre de 2016.

-

Sr. Lluc Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space
Center, registre general d’entrada núm. 35.471, de 19 de desembre de 2016.

Atesos els informes emesos:
1) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 21 de desembre de
2016, s’emet informe en relació a les reclamacions presentades contra l’acord
d’aprovació inicial del pressupost general, bases d’execució del pressupost i
plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017, així com en relació al
punt 1.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al
pressupost de 2017.
2) Pel cap de Servei d’Administració Econòmica del Departament de
Modernització i Funció Pública, de data 20 de desembre de 2016, en relació al
punt 2.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al
pressupost de 2017.
3) Pel director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 19 de
desembre de 2016, en relació als punts 3.1 i 3.2 de la reclamació presentada pel
Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.
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4) Per la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca, de data 20 de desembre de 2016, en relació als punts 3.3 i 3.4 de la
reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de
2017.
5) Pel cap de servei d’Administració i Règim intern i per la cap de secció de la
Secretaria Tècnica, ambdós del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, de
data 20 de desembre de 2016, en relació a la reclamació presentada pel Sr. Lluc
Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space Center al
pressupost de 2017.
6) Les consideracions de la directora insular d’Hisenda i Pressuposts del Consell de
Mallorca, de data 21 de desembre de 2016, en relació a les reclamacions
presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases
d’execució del pressupost i plantilla de personal del Consell de Mallorca, per a
l’exercici 2017, integrat pel pressupost propi de la corporació, els dels organismes
autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de
Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de
Mallorca”, els dels Consorcis “C.Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i
“C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i de despeses
de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”.
S’emet la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Desestimar les reclamacions, que se relacionen a continuació, formulades
contra l’acord del Ple extraordinari del Consell de Mallorca, de dia 21 de novembre de
2016, d’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que
inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut
Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els dels Consorcis “C.
Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat
de previsions d’ingressos i despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca,
SAU”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2016:
-

Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada
núm. 35.434, de 19 de desembre de 2016.

-

Sr. Lluc Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space
Center, registre general d’entrada núm. 35.471, de 19 de desembre de 2016.

en base als informes i consideracions emesos:
1) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 21 de desembre de
2016, s’emet informe en relació a les reclamacions presentades contra l’acord
d’aprovació inicial del pressupost general, bases d’execució del pressupost i
plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017, així com en relació al
punt 1.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al
pressupost de 2017.
2) Pel cap de Servei d’Administració Econòmica del Departament de
Modernització i Funció Pública, de data 20 de desembre de 2016, en relació al
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punt 2.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al
pressupost de 2017.
3) Pel director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 19 de
desembre de 2016, en relació als punts 3.1 i 3.2 de la reclamació presentada pel
Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.
4) Per la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca, de data 20 de desembre de 2016, en relació als punts 3.3 i 3.4 de la
reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de
2017.
5) Pel cap de servei d’Administració i Règim intern i per la cap de secció de la
Secretaria Tècnica, ambdós del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, de
data 20 de desembre de 2016, en relació a la reclamació presentada pel Sr. Lluc
Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space Center al
pressupost de 2017.
6) Les consideracions de la directora insular d’Hisenda i Pressuposts del Consell de
Mallorca, de data 21 de desembre de 2016, en relació a les reclamacions
presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases
d’execució del pressupost i plantilla de personal del Consell de Mallorca, per a
l’exercici 2017, integrat pel pressupost propi de la corporació, els dels organismes
autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de
Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de
Mallorca”, els dels Consorcis “C.Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i
“C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i de despeses
de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”.
els quals formen part d’aquest acord.
SEGON.- Resoltes així les reclamacions formulades s’acorda aprovar definitivament el
Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí
d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de Protecció de la
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de
Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de
previsions d’ingressos i despeses de la societat i “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”,
així com les Bases d’Execució i la plantilla de personal respectives, per a l'exercici de
2017.
El resum per capítols del pressupost de cada institució és el que se detalla a continuació:
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2017 CONSELL DE MALLORCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

62.752.209,47
40.379.031,15
1.283.779,18
167.868.408,57
200.000,00

63.532.692,65
24.847.883,33
100.000,00
17.988.079,24
378.952.083,59

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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12.534.527,05
14.664.921,41
2.750.260,00
282.541.694,75
3.288.887,06

63.071.793,32
100.000,00
378.952.083,59

2017 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

56.415.522,35
87.350.487,21
42.500,00
23.682.569,33

5.878.030,00
3.408.963,61
125.000,00
176.903.072,50

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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5.046.044,02
162.415.094,65
29.940,22

9.286.993,61
125.000,00
176.903.072,50

2017 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

1.066.612,88
747.759,68
3.000,00
1.184.600,00

100.000,00
10.000,00
3.111.972,56

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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282.720,00
2.391.085,88
338.166,68

90.000,00
10.000,00
3.111.972,56

2017 AGÈNCIA PROTECCIÓ LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

1.802.000,00
150.000,00

30.000,00
6.000,00
1.988.000,00

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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1.467.000,00
515.000,00

6.000,00
1.988.000,00

2017 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

511.000,00
54.000,00

225.000,00
560.000,00

1.350.000,00

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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722.000,00

628.000,00

1.350.000,00

2017 CONSORCI TIC MALLORCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

1.207.281,29
452.495,55
1.000,00

52.942,64
3.000,00
1.716.719,48

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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519.499,44
1.154.665,92
200,00

42.354,12

1.716.719,48

2017 CONSORCI EUROLOCAL
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

215.760,99
143.505,00

359.265,99

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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359.265,99

359.265,99

2017 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2017

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

29.044,00
38.541,96
100,00

67.685,96

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

9.000,00

58.685,96
67.685,96

TERCER.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2017 del pressupost de la
Corporació i dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut
de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i
Territorial de Mallorca”, els dels consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TICMallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca” i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la
societat mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el
següent:
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2017 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS
CAP

DENOMINACIÓ

CdM

IMAS

IEHM

APLU

CST

C.TIC

C.EUROLOCAL

RTVMA

TOTAL SENSE
CONSOLIDAR

TRANSF.
INTERNES

TOTAL
CONSOLIDAT

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

62.752.209,47
40.379.031,15
1.283.779,18
167.868.408,57
200.000,00

56.415.522,35
87.350.487,21
42.500,00
23.682.569,33

1.066.612,88
747.759,68
3.000,00
1.184.600,00

1.802.000,00
150.000,00

63.532.692,65
24.847.883,33
100.000,00
17.988.079,24

5.878.030,00
3.408.963,61
125.000,00

100.000,00

30.000,00

10.000,00

6.000,00

378.952.083,59 176.903.072,50

3.111.972,56

1.988.000,00

12.534.527,05
14.664.921,41
2.750.260,00
5.046.044,02
282.541.694,75 162.415.094,65
3.288.887,06
29.940,22

282.720,00
2.391.085,88
338.166,68

1.467.000,00
515.000,00

511.000,00

1.207.281,29
452.495,55
1.000,00

215.760,99
143.505,00

54.000,00

225.000,00
560.000,00

29.044,00 123.488.430,98
123.488.430,98
38.541,96 129.772.820,55
129.772.820,55
100,00
1.330.379,18
1.330.379,18
192.789.577,90 151.784.220,70 41.005.357,20
200.000,00
200.000,00

52.942,64

69.818.665,29
28.816.846,94
244.000,00
17.988.079,24

3.000,00
1.350.000,00

1.716.719,48

722.000,00

519.499,44
1.154.665,92
200,00

628.000,00

42.354,12

1.350.000,00

1.716.719,48

359.265,99

10.047.347,73

69.818.665,29
18.769.499,21
244.000,00
17.988.079,24

67.685,96 564.448.800,08 161.831.568,43 402.617.231,65

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ing.
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

63.071.793,32
100.000,00

9.286.993,61
125.000,00

90.000,00
10.000,00

6.000,00

378.952.083,59 176.903.072,50

3.111.972,56

1.988.000,00

359.265,99

12.534.527,05
12.534.527,05
14.664.921,41
14.664.921,41
10.065.523,46
10.065.523,46
450.098.807,19 151.784.220,70 298.314.586,49
9.000,00
3.666.193,96
3.666.193,96

58.685,96
359.265,99

0,00
73.119.141,05
299.685,96
0,00

10.047.347,73

67.685,96 564.448.800,08 161.831.568,43 402.617.231,65

QUART.- Aquest acord definitiu d’aprovació del pressupost general del Consell Insular
de Mallorca, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2017,
entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’art. 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
RDLEG 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- Contra aquest acord d’aprovació definitiva els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu, en la forma i en els terminis que estableixen les normes
d’aquesta jurisdicció.

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes), abans d’iniciar la sessió, es queixa del retard amb què
s’inicia el Ple, atès que són les 9:48 h i estava convocat a les 9:30 h. Demana seriositat i respecte envers
les persones que arriben d’hora.
El PRESIDENT justifica l’absència del Sr. Miquel Ensenyat Riutort en la sessió del Ple d’avui, a causa de
la defunció d’un familiar. Expressa el condol per aquesta pèrdua en nom de tota la Corporació del Ple de
la institució.
Anuncia que ell presidirà, en nom seu, les sessions del Ple que se celebrin avui.
Tot seguit indica que, atès que aquesta és una sessió extraordinària i urgent cal justificar-ne la urgència.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) justifica la urgència.
Recorda que ja se va informar, en les reunions prèvies de la Comissió de Pressuposts dels mesos de
setembre i octubre de 2016, que l’objectiu del seu departament era deixar aprovats i publicats enguany els
pressuposts de 2017, per evitar preocupacions referides a pròrrogues del pressupost de 2017 per raó de
tecnicismes i per les dificultats que provoca, evidentment, per al funcionament de la institució i dels
serveis que presta.
Fa notar que, atès que el darrer dia per presentar al·legacions era el 19 de desembre i que no quedava
garantit que durant la propera setmana fos possible celebrar la reunió de la comissió informativa, la sessió
del Ple i també arribar a temps a fer-ne les publicacions oportunes en el BOIB, s’ha considerat urgent
celebrar el Ple avui, per raons de seguretat i de responsabilitat.
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0,00
63.071.793,32
299.685,96
0,00

Observa que d’aquesta forma queda garantida no només l’aprovació definitiva dels pressuposts, sinó
també la publicació obligatòria en l’esmentat butlletí.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor de l’aprovació
definitiva del pressupost de 2017, però fa avinent que està en desacord amb les formes que s’han seguit.
Considera que el Ple d’avui és el més important de tot l’any, per la qual cosa mereix ser aprovat per la
Comissió Informativa.
Insisteix a dir que no és només una qüestió de formes, sinó també de respectar els terminis, per les
implicacions jurídiques que comporta. Per aquest vol aclarir si és legal, presentar al Ple d’avui l’aprovació
definitiva dels pressuposts sense tenir el dictamen de la Comissió Informativa.
Observa, tot i això, que el seu Grup votarà a favor, perquè allò que pretén és que la institució funcioni
correctament, amb uns pressuposts per a l’any 2017, i l’únic que qüestiona són les formes i la legalitat.
El Sr. BONET intervé per afirmar que és del tot legal, el procediment que s’ha seguit, perquè no quedi el
més mínim dubte sobre aquesta qüestió. I pel que fa a les formes, considera que han estat totalment
correctes. Certament, admet que ha mancat una reunió de la comissió informativa, com a tràmit per a
informar de les al·legacions que s’han presentat, per bé que els informes de resposta a aquestes s’han
enviat en el termini oportú.
Assegura que la prioritat absoluta del Departament d’Economia i Hisenda és garantir el correcte
funcionament del Consell de Mallorca a partir del dia 1 de gener de 2017.
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat.
El PRESIDENT indica que tot seguit es farà el debat d’aprovació definitiva dels pressuposts generals del
Consell de Mallorca per a l’any 2017.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció.
Considera important recordar que es tracta dels pressuposts amb més caràcter social que s’han elaborat,
que incrementen la inversió social i que tenen una clara vessant municipalista, fruit d’una gran feina de
tots els membres de tots els departaments de l’actual equip de govern per tal d’aconseguir la contenció de
la despesa corrent. Tot això, combinat amb un impuls de les inversions, i sobretot de les transferències de
capital, amb vista a injectar recursos a l’economia mallorquina amb l’efecte multiplicador que pugui tenir,
ateses les condicions de la seva lleugera recuperació econòmica.
Destaca com a fita més important destinar pràcticament tot l’increment dels ingressos de la institució a
reforçar del tot els serveis socials de Mallorca. Gràcies al consens polític que s’ha aconseguit dins l’equip
de govern l’IMAS comptarà, una vegada més, amb uns pressuposts més alts de la seva història i entre els
seus objectius per a 2017 destacarà la contribució per a la construcció de noves residències per a persones
majors, la reforma de les altres instal·lacions de què disposa la institució, la posada en funcionament del
servei d’ajuda a domicili per a persones majors, la convocatòria d’ajudes per a centres de Menors o la
millora de les aportacions als ajuntaments en concepte de serveis socials comunitaris bàsics.
Destaca el fet de tenir un nivell més alt de recursos pressupostaris bàsics, i també l’esforç que es fa per
atendre l’àmbit social.
Tot seguit explica els pressuposts de 2017, en termes consolidats. Assenyala que el sostre de despesa
agregat és de 402,55 M€, la qual cosa suposa una despesa de 469 € per càpita. L’increment, en termes
quantitatius, és de 25,83 M€, que representa un percentatge del 6,9%.
Indica que la despesa financera se reduirà i que no s’ha previst recórrer a un major endeutament
hipotecari. Es mostra convençut que aquest pressupost és sostenible, realista i eficient, amb una clara
prioritat social.
Informa que només ha presentat al·legacions un únic partit polític i tot seguit en dóna les respostes, punt
per punt.
Pel que fa a l’annex d’inversions, recorda que ja se va explicar en el precís moment en què se va substituir
una documentació per una altra, que la Sindicatura de Comptes ja feia temps que defensava un criteri
restrictiu sobre les partides que se podien afectar per part del Consell de Mallorca al seu pressupost.
Observa que des d’aquesta institució es va demanar, reiteradament, una reunió amb la Sindicatura de
Comptes per tal d’exposar els arguments del Departament d’Economia i Hisenda i dels serveis tècnics de
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la institució, reunió que no va ser possible celebrar fins al 18 de novembre de 2016 (tres o quatre dies
abans de celebrar el Ple en què se varen presentar els pressuposts de 2017) i es va donar la circumstància
que el canvi de criteri de la Sindicatura de Comptes afavoria el punt de vista de l’esmentat departament,
permetent un nivell d’afectació de projectes superior a allò previst inicialment, seguint precisament les
recomanacions anteriors de la pròpia Sindicatura de Comptes.
Explica que no se va canviar l’informe de la Intervenció General perquè l’esmentat document se va
presentar quan ja s’havia convocat el Ple i, a més a més, se va considerar que no era necessari modificar
cap aspecte perquè el canvi no afectava cap aspecte substancial de les inversions per sí mateixes.
Quant a l’al·legació referida als ingressos de la CAIB fa notar que, certament, no existeix una
comunicació formal que permeti comptabilitzar exactament quina serà, l’aportació bàsica als convenis
establerts. Tot i això, és sabut que en aquests casos se fan unes previsions raonables basades en el referent
històric que existeix. Tot seguit fa una sèrie de comentaris i posa exemples concrets per fer-ho avinent.
Es mostra convençut que són encertades, les previsions que ha fet el personal tècnic sobre aquesta qüestió
i afirma que s’han fet amb criteris de prudència i ho explica amb exemples concrets. Fa notar que una
prudència mal entesa podria conduir a qüestionar les previsions dels serveis socials, i el seu equip
prefereix utilitzar les previsions que fa el personal tècnic per mantenir la seva previsió d’inversió en
matèria social com a objectiu bàsic.
Assenyala que, en el cas dels convenis que tenen com a objectiu uns ingressos finalistes –com és el cas
d’aquests– se faran els ajustaments necessaris en el moment oportú i constarà com a no disponible allò
que finalment no s’aporti, però se farà quan se’n tengui constància formal. Assegura que vetllaran perquè
no quedi ningú desatès.
Opina que l’argument que utilitza l’al·legació, la petició de no pressupostar 30 M€ per a Benestar Social,
basada en el fet que encara no tenen la validació formal, no respon a una decisió prudent. Diu que es
tracta d’una prudència mal entesa, d’una prudència imprudent. Fa notar que un argument formal deixaria
sense cobertura d’assistència les persones més vulnerables. Recorda que ja s’ha hagut de fer el mateix en
ocasions anteriors i en posa exemples.
Pel que fa a l’al·legació referida a la dotació econòmica per al Servei de Bombers diu que tenen un
informe de Funció Pública que indica la previsió, en funció del calendari, en la qual es pot observar que
quan estiguin contractats els bombers la dotació econòmica que consta en el pressupost serà suficient.
Tot seguit es refereix a l’al·legació sobre la Renda Mínima d’Inversió (RMI).
En primer lloc, adverteix que no se sap, si s’arribarà als 7 M€ de RMI, la previsió és que la quantitat sigui
inferior per raó de la incidència de la Renda Social Bàsica (RSB) del Govern balear. Tot i això, si cal, el
Consell de Mallorca la finançarà, i no quedarà ningú desatès perquè la capacitat econòmica de la
institució ho permet.
Quant a les inversions, assenyala que les quantitats realment compromeses són aquestes: 117.600 € per a
l’Hospici de Felanitx i 178.864 € per a la Residència de Llucmajor, mentre que la resta encara està
pendent de negociacions i ja se resoldran quan en el moment oportú tal i com pertoqui fer-ho en cada cas.
Pel que fa al nou Parc de Bombers informa que disposa de finançament afectat que prové de l’any 2016,
que s’incorporarà. Recorda que ja estava previst per a l’any passat i no se’n va fer ús.
Finalment, sobre l’al·legació 3.4, informa que en el moment d’elaborar els pressuposts els convenis
encara no estaven signats, per la qual cosa el Departament d’Economia i Hisenda va optar per no
considerar els ingressos que s’esmenten al document; ho considera raonable.
Tot seguit fa referència a una al·legació presentada en nom de l’Associació Mallorca Planetarium Space
Center, que afecta una subvenció nominativa del Departament de Cultura. Explica que, tot i que ara no
s’accepti, el Departament d’Economia i Hisenda l’estudiarà i, si realment té incidència en l’aplicació
d’aquesta subvenció, es faran les modificacions pertinents quan ja s’hagi iniciat l’exercici pressupostari
de 2017.
Per acabar, i atès que ja ha donat totes les respostes que se li han formulat, demana el vot favorable de tots
els Grups polítics per tal de fer possible l’aprovació definitiva dels pressuposts de 2017.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció.
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Diu que el seu Grup, atesa l’actitud de l’equip de govern tant pel que fa als pressuposts de 2016 com dels
de 2017, adopta una postura de disconformitat amb l’actuació dels seus membres.
Recorda que ja fa temps que, a part de les mocions i les intervencions polítiques també se presenten
mocions, esmenes, etc que afecten el benestar de la ciutadania però que l’equip de govern les rebutja per
l’únic motiu de ser presentades per l’oposició, sense valorar si es tracta d’un objectiu positiu per a la gent.
Fa notar que en el debat de les mocions del Ple sempre hi ha hagut transaccions, que són el conducte de
diàleg amb l’oposició, però retreu que darrerament no es possible ni tan sols aquest tipus de comunicació.
Exposa que el seu Grup té grans dubtes, pel que fa a l’elaboració dels pressupost de 2017, raó per la qual
va presentar una esmena a la totalitat, a més d’esmenes parcials, fàcilment assumibles per al Consell de
Mallorca. Fa avinent que, com és costum, l’equip de govern les va rebutjar. Tot seguit en dóna més
explicacions.
Pel que fa a la partida de la RMI, indica que no s’ajusta a la quantitat que el Consell de Mallorca rebrà del
Govern balear. Demana que li expliquin com podran complir aquest objectiu. Fa avinent que passaran un
altre any aprovant partides no pressupostades, com a conseqüència d’haver volgut “vendre fum”.
Considera que no és normal que qui parla de nova política utilitzi els mateixos arguments de la vella
política.
Assenyala que el fons de contingència baixa i, alhora, el pressupost s’apuja. Fa notar que 300.000 € ja era
una quantitat ínfima, atès que la recomanació sol estar en torn al 2% o el 3% del pressupost. Fa notar que
és desgavellat, abaixar el fons de contingència a 200.000 €, en un pressupost que ronda els 400 M€.
Diu que observa molt d’optimisme, entre l’equip de govern, pel que fa als aspectes imprevists que es
poden presentar, per bé que el seu Grup ja hi està acostumat. Fa avinent que el Govern balear traspassa al
Consell de Mallorca unes partides econòmiques finalistes, per la qual cosa no s’hi pot donar un ús
diferent al previst.
Tot i això, atès que l’equip de govern fa i desfà sense tenir en compte ningú, reitera la disconformitat del
seu Grup amb la forma d’elaborar els pressuposts de la institució i amb el seu contingut. Per aquest motiu
no han considerat oportú presentar al·legacions a uns pressuposts amb els quals no estan d’acord.
Per acabar fa constar que el seu Grup votarà en contra.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.
Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar les al·legacions que ha presentat el Partit Popular.
Tot seguit diu al Sr. Bonet que les comissions informatives no són un tràmit administratiu, per la qual
cosa considera una manca de respecte el qualificatiu que ha emprat, atès que forma part del dret a la
informació de l’oposició i del dret de participació que aquesta té, legalment.
Per aquesta raó, s’haurien d’haver complert tots els tràmits establerts, abans de celebrar un Ple tan
important com ho és el d’avui. Fa una sèrie de consideracions sobre aquest tema, per fer notar que no és
coherent que després afirmin que desitgen la participació de l’oposició.
Reitera que aquest no és el pressupost del seu Grup, sinó el pressupost de l’equip de govern de la
institució. Torna a retreure que aquest equip de govern no hagi volgut la seva col·laboració, tot i tenir-ne
una bona predisposició, com també la tenia l’any passat. Tot i això, diu que ignora quines han estat les
pressions que li ho han fet impossible, al Sr. Bonet, qui tenia també una bona predisposició en aquest
sentit; pensa que potser a causa del Grup polític que, com el seu Grup ha dit sempre, és el que marca el
ritme d’actuacions del Consell de Mallorca.
Tot seguit fa avinent que aquest pressupost inclou la partida econòmica per fer les obres de l’enllaç de
Lloseta. Indica que avui, el Grup Podem Mallorca votarà a favor de fer aquesta gran carretera de
l’autopista d’Inca fins a Lloseta. Observa que és un poc exagerat, demanar coherència a aquest Grup;
pensa que avui en tendran una mostra més, de la seva incoherència.
Diu que aquest pressupost no mostra la confiança ni fa cap previsió ni una de noves transferències. El seu
Grup voldria que aquest pressupost fes visible la confiança que té l’equip de govern en què l’any 2017 per
tal d’assumir noves competències.
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Tot i que sempre han estat complicades, les transferències de competències al Consell de Mallorca, fa
avinent que els acords del Ple s’han de complir. Vol saber si és que l’equip de govern ja hi ha renunciat, a
acceptar noves competències al llarg d’aquest exercici pressupostari, perquè és justament això, el que se’n
desprèn del pressupost de 2017.
Per acabar anuncia que el seu Grup votarà en contra, com a conseqüència de les discrepàncies que ha
exposat, per bé que ho lamenta.
La Sra. ROIG (PP) inicia la seva intervenció.
Fa notar que en aquesta intervenció se centrarà en les al·legacions que ha presentat el seu Grup, per raó de
la manca de temps disponible per fer un altre tipus d’observacions sobre els pressuposts.
Fa una sèrie de consideracions sobre l’actitud de l’equip de govern pel que fa a les al·legacions que varen
presentar l’any passat i sobre els criteris de desestimació que se varen adoptar. També diu que han
observat que sobre alguns aspectes sí els han fet cas.
Pel que fa a la primera de les al·legacions que presenta el seu Grup enguany, fa notar que no s’ha entès i
que no la convenç, l’explicació que s’ha donat. Explica que s’ha formulat precisament amb l’afirmació
que es va modificar l’annex d’inversions i que no duu l’informe d’inversió, i la resposta ha estat que la
conversa amb la Sindicatura de Comptes la varen tenir després de celebrar la reunió de la comissió
informativa. Fa notar que és precisament per aquest motiu, que se formula l’al·legació, atès que se va
informar i posteriorment se va dictaminar un document d’inversions que tres dies després de celebrar-se
aquesta reunió se va modificar sense que existís cap document de la Intervenció que donàs suport per ferho.
Rebutja que es digui que no es va poder emetre l’informe perquè el Ple ja estava convocat, igual que el
document que es va enviar al seu Grup, perquè el Ple ja estava convocat i enviaven un document que ara
el Sr. Bonet considera que no és essencial; per aquest motiu demana perquè el varen modificar, si no és
important. Vol saber si consideren que no és important, saber si la Intervenció de la institució està d’acord
a afectar o no afectar 40 M€; diu que, si no ho consideren important, no sap què és el que consideren que
sí ho és.
En aquest sentit, fa constar que ara sí que la Intervenció de la institució ha emès aquest informe, la qual
cosa significa que d’alguna forma s’estima l’esmentada al·legació; és clar, que la Intervenció s’ha
pronunciat, en relació a aquest punt.
Quant a la segona al·legació, diu al Sr. Bonet que tampoc no l’ha entesa. Afirma que no li demanen que
no pressuposti 30 M€, sinó que comprovi que la CAIB està disposada a enviar aquesta quantitat al
Consell de Mallorca, que no és el mateix.
Torna a dir que l’únic que li demanen és que, com a mínim, tengui el mateix certificat que tenia l’any
passat, del director general de Pressuposts de la CAIB, que indicava quines eren realment, les partides
pressupostàries disponibles; cosa diferent és que després se signin els convenis, però almenys tenia un
document que les consignava.
Insisteix a demanar un mínim de previsió, que exigeixi allò que li correspon rebre, a la institució.
Pel que fa a les places del Servei de Bombers, recorda que per a l’any 2016 aquestes places estaven
dotades per a dotze mesos, mentre que enguany, tot i estar publicada la convocatòria en el BOIB i saber ja
quantes persones han presentat la instància de sol·licitud, la resposta és que és suficient la previsió per a
dos mesos i que el procés serà molt llarg. Fa avinent que estan parlant d’una convocatòria de places que ja
estava publicada al BOIB el mes de maig de 2015. Dóna una sèrie d’informacions sobre els seus
antecedents i sobre la situació actual. Retreu que fa tres anys se consideràs molt necessari, augmentar la
plantilla de bombers i que ara ja no ho sigui tant.
Quant a la partida de RMI i a l’afirmació del Sr. Bonet en el sentit que els doblers seran suficients, atesa
la disponibilitat de la RSG del Govern balear, diu al Sr. Bonet que el seu Grup li donarà suport per a
qualsevol aportació, però expressa els seus dubtes sobre si serà suficient l’assignació que s’hi ha destinat.
A continuació expressa la seva preocupació per la resposta que s’ha donat a la qüestió del Consorci
Sociosanitari. Recorda les explicacions que va donar la Sra. Puigserver fa devers vint dies sobre les
reformes previstes en les residències de gent gran, i va afirmar que també per mitjà de l’esmentat consorci
arreglarien també les altres que també ho necessitin. Per aquest motiu li retreu que no és aquesta, la forma
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correcta d’actuar, sinó que s’ha de tenir previst un pla d’actuacions ben concret, amb un pressupost i unes
partides ben detallades.
Fa una sèrie de consideracions referides a les motivacions d’actuar en unes residències (l’Hospici de
Felanitx i la Residència de Llucmajor) i no en unes altres (Residència Miquel Mir d’Inca). Discrepa sobre
l’argument de no poder intervenir en aquesta darrera perquè no tenen signat un conveni de cessió i
demana si el tenen, aquest conveni de cessió, referit a la Residència de Llucmajor, o si és que no serà
necessari. No entén perquè en justifiquen un cas i no justifiquen l’altre. Posa exemples d’allò que, al seu
parer, és incongruent, pel que fa a aquestes actuacions de l’IMAS.
Quant al Parc de Bombers de Santanyí, fa avinent que aquesta era la gran inversió de l’any 2016 mentre
que la resposta d’avui a les al·legacions és que serà la inversió no de l’any 2017 sinó que se començarà
l’any 2018. Retreu que necessitin un any per presentar un projecte. També fa notar que l’any passat eren
necessaris 800.000 € per fer-lo, mentre que enguany n’hi ha prou amb 450.000 €; considera evident, que
aquesta partida no està dotada correctament.
Tot seguit retreu la resposta rebuda a l’al·legació referida al tema del Serpreisal. Retreu que, tot i haver
rebut les explicacions del Sr. Font com a conseller executiu de Desenvolupament Local, que afirmava que
ja s’havia resolt aquest tema amb tots els ajuntaments i que no existia cap problema i que cobrarà, mentre
que en el Ple d’avui se presenten per a la seva aprovació dos convenis signats amb dos ajuntaments
(Llucmajor i Manacor) i per a la resta encara no se sap com se gestionarà, es diu que s’aprovarà una taxa
per cobrar el servei.
Fa una sèrie de consideracions sobre el procediment que comporta establir l’esmentada taxa per justificar
la desconfiança del seu Grup pel que fa a aquesta gestió concreta.
Recorda també que va ser molt greu que l’any 2016 s’obligàs determinats ajuntaments a pressupostar la
partida de Serpreisal però tot i això els doblers no s’han cobrat, els ajuntaments no els han pogut destinar
a allò que necessitaven i ara enguany el Consell de Mallorca manifesta que ja no cobrarà per aquest
concepte, que es perdona el deute de 2016 i que ja es veurà què passa l’any 2017.
Retreu també que la justificació per no haver pressupostat cap partida sigui que no s’han signat convenis.
En aquest sentit, fa notar que amb la CAIB tampoc no s’ha signat cap conveni i s’han pressupostat 30 M€.
Considera que és necessari que l’equip de gestió tengui les idees més clares.
El Sr. BONET intervé tot seguit.
Es mostra convençut que qui estigui interessat a consultar el vídeo o l’acta del Ple d’avui, no entendrà de
cap manera el motiu de l’oposició frontal que ha demostrat el Partit Popular als pressuposts de caràcter
més social de tots que ha aprovat el Consell de Mallorca.
Es mostra molt sorprès pel fet que el Grup Popular consideri com a fum els 177 M€ destinats a Benestar
Social, que per fer un discurs contundent no tenguin tan sols la mínima capacitat de reconèixer aquest
esforç pressupostari que fa el Consell de Mallorca per destinar-lo a Benestar Social. Opina que aquesta
incapacitat desqualifica, alhora, la resta d’argumentació que fa el Grup Popular, en alguns casos.
També fa avinent a la Sra. Roig que no rebutgen les al·legacions per costum, sinó quan no encaixen amb
la planificació general que han fet els departaments de la institució. Afirma que tot està perfectament
raonat i recorda que l’any passat sí que va ser possible arribar a determinats acords; fa avinent que les
al·legacions que es varen acceptar varen resultar molt positives i han permès fer una feina molt
interessant i, de fet, es mantenen, aquelles línies de feina i s’augmenten les partides destinades a algunes
d’elles.
A continuació diu a la Sra. Serra i a la Sra. Roig, perquè ambdues li han fet el mateix retret, que no hi
haurà problemes derivats de la dotació establerta per atendre els serveis socials depenent dels convenis
signats amb el Govern de les Illes Balears perquè s’han fet unes previsions raonables.
Fa avinent que s’han hagut de fer aquestes previsions perquè el Parlament de les Illes Balears, com és
sabut, va aprovar els pressuposts de la CAIB ahir. Tot seguit fa una sèrie de consideracions relacionades
amb aquest fet, per justificar que el Consell de Mallorca ha actuat correctament, en aquest sentit i s’ha
adaptat a les circumstàncies generals.
Consegüentment, refusa el seu argument, perquè no és tan sòlid com pretenen donar a entendre per tal
d’atacar els pressuposts d’aquesta institució.
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Tot seguit fa un aclariment: el Govern balear no aporta doblers per a actuacions finalistes, al 100%, sinó
que des de l’aprovació de la Llei de finançament tenen un marge ampli al qual destinar els doblers que
provenen del Govern balear.
Tot seguit agraeix la intervenció del Sr. Pastor (El Pi-Proposta per les Illes) i el reconeixement que ha
expressat per l’esforç que es va fer inicialment per donar informació als Grups polítics, ja des del passat
mes de setembre, un procés d’informació prèvia que segurament s’haurà de millorar, amb vista a l’any
2017. Observa que és ben segur, que entre tots trobaran la manera de fer-ho millor.
Pel que fa al seu comentari sobre les aportacions per a les obres a les carreteres de Mallorca, comenta que
quan provenen del Govern de l’Estat són finalistes, raó per la qual és obvi a què s’han de destinar. En
canvi, les que tenen una procedència distinta inclouen altres actuacions, com ara el seu manteniment, o
també el rescat del Túnel de Sóller que s’haurà de fer.
Sobre les transferències de noves competències a la institució, li diu que espera que siguin aliats, atès que
es tracta d’un tema en el qual la reivindicació ha de ser de caire institucional i no de partit polític. Reitera
que agraeix les seves paraules perquè en dedueix el seu suport.
Explica que no s’ha previst una partida per a promoció econòmica provinent del Govern balear per a
aquestes noves competències perquè no ho considera raonable, atès que encara no s’ha entrat en el fons
d’aquest assumpte, la qual cosa no significa que el Consell de Mallorca no se prepari per rebre-les.
Recorda que ja tenen la Fundació Mallorca Turisme dotada de pressupost i de personal.
A continuació agraeix a la Sra. Roig el to de les seves intervencions. Li fa notar que una cosa és acceptar
íntegrament una esmena o al·legació i una altra és que, any rere any s’intenti millorar allò que ho permeti.
Torna a dir que és diferent, donar resposta ràpida a una al·legació o tenir tot un any per endavant per anar
aplicant millores basades en l’experiència i l’estudi acurat del pressupost necessari per dur-les endavant.
Sobre la primera al·legació del Grup Popular insisteix a dir-li que sí que existia l’informe de la
Intervenció de la institució, l’informe previ i el document d’inversions no tenia cap canvi substancial,
només incidia en l’afectació i no canviava les inversions previstes pel Consell de Mallorca. Puntualitza
que allò que indica la Intervenció és que no era necessari, aportar el nou informe sobre el qual insisteix la
Sra. Roig. Alhora, reconeix que el canvi de criteri d’afectació que indica la Sindicatura de Comptes sí que
és important per al funcionament de la institució.
Quant a la segona al·legació, respon que s’ha entès perfectament i que la CAIB no ha donat cap resposta
al requeriment. Comenta que el calendari de pressuposts de la CAIB ha estat molt ajustat. Reitera les
explicacions que ha donat en la seva intervenció anterior sobre aquesta qüestió. Torna a dir que la
previsió que s’ha fet és la correcta i que té l’aval dels serveis tècnics del Consell de Mallorca.
Sobre la RMI comenta que potser enguany la partida no hagi estat suficient, com no ho ha estat tampoc en
anys anteriors, quan s’ha hagut d’ampliar. Torna a dir, tot i això, que no deixaran ningú sense atendre,
perquè tenen els recursos suficients. Tot i això, la Sra. Roig sap prou bé que a partir de l’any que ve
s’amplien els criteris de la RSB del Govern balear, per la qual cosa és possible fer una previsió a la baixa;
és aquest, el càlcul que han fet els serveis tècnics de la institució.
Pel que fa a les inversions, recorda que la consellera executiva de Benestar Social va explicar de forma
ben clara quins eren els objectius que s’havia proposat l’IMAS i fa avinent que no els va lligar a una
inversió pressupostària concreta. Tot seguit n’hi posa un exemple: la Residència Miquel Mir; les obres no
es faran per mitjà del Consorci Sociosanitari, si se fan, sinó per mitjà de recursos propis de l’IMAS.
També fa notar que no es pot comparar la relació de convenis dels ajuntaments amb la relació de convenis
de la CAIB, atès que els ajuntaments han començat més recentment i aquesta és una tasca que duu a
terme el Departament de Desenvolupament Local, mentre que amb la CAIB hi ha una relació permanent
des de fa anys, amb convenis que aporten doblers per a diverses finalitats. Per aquest motiu en el cas de la
CAIB sí que es poden fer previsions basades en allò que s’ha observat cada any, tot i que aquesta aprovi
els seus pressuposts més tard que el Consell de Mallorca, mentre que pel que fa als ajuntaments de
Mallorca considera sensat no incloure aquestes partides perquè encara està tot pendent de signar i
d’observar com acaba el procés de negociació amb els ajuntaments.
Refusa que la Sra. Roig li digui que els seus arguments es contradiuen, perquè pensa que els arguments
del Grup Popular es contradiuen exactament igual i li ho explica de forma detallada.
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Per tots els motius que ha explicat, considera prou fonamentat que no s’acceptin les al·legacions que
s’han presentat als pressuposts de 2017.
Finalment, assegura que, amb vista a l’any que ve, continuaran aplicant el procés de participació i de
major informació als Grups polítics de l’oposició, que ja es va iniciar el passat mes de setembre i que
també intentaran millorar el procés, per la qual cosa es mostra obert a estudiar tots els suggeriments que li
facin des de l’inici de l’any 2017.
El Sr. PASTOR intervé tot seguit.
Discrepa del parer del Sr. Bonet en el sentit que considera que s’ha de poder discrepar, sobre el
pressupost. Tot i reconèixer que les xifres són bones i que la distribució s’hagués pogut fer d’una altra
manera, fa avinent que allò que no arreglaran de cap manera és la nul·la gestió que es fa en serveis
socials.
Retreu que, després d’un any i mig de govern encara tenguin entitats sense contracte i que a cada Ple
s’hagin d’aprovar REC a causa de la nul·la gestió dels seus serveis socials. Afirma que les xifres no ho
arreglen tot.
Pel que fa al desig que ha expressat el Sr. Bonet en el sentit que espera que els membres del seu Grup
siguin aliats de la institució a l’hora de reclamar les noves competències de gestió, li diu que no es
preocupi gens pels seus membres, perquè ho seran, aliats, i sobretot pel que fa a les transferències en
matèria de Turisme. Observa que hauria d’estar preocupat si tendrà com aliats els mateixos representants
polítics que demanen que se redueixi la Promoció Turística de les Illes Balears; d’aquests aliats sí, que li
convendria preocupar-se’n, i són precisament els que ocupen escons dins l’equip de govern, els mateixos
que avui votaran a favor dels pressuposts de 2017 que inclouen les obres de l’enllaç de la carretera de
Lloseta.
La Sra. ROIG intervé a continuació.
Diu al Sr. Bonet que ningú no li ha negat que aquest sigui el pressupost més social de la història del
Consell de Mallorca (177 M€, 3 M€ més dels que s’executen actualment). Cosa diferent és que estiguin
d’acord amb la resta de previsions que s’han fet sobre el pressupost que li permet disposar d’aquesta
quantitat econòmica.
Fa notar que no s’inclou el Parc de Bombers de Santanyí, perquè desvirtuaria aquestes quantitats. Tampoc
no inclou el rescat del Túnel de Sóller, per la mateixa raó. No s’han dotat econòmicament les places de
bombers, per idèntic motiu.
Insisteix a dir que hi ha una sèrie de despeses que s’hauran de fer durant l’any 2017 que no estan incloses
en el pressupost. Reitera els arguments anteriors, que fonamenten la discrepància que ha expressat en les
intervencions anteriors.
Insisteix també a demanar que la CAIB garanteixi que els doblers que ha establert per conveni en el
pressupost de 2017 són reals. Recorda que no ha dit en cap moment que no es pressupostin, però sí que
demana que ho exigeixi a la CAIB, en aquests termes, i que ho reclami, perquè en té el dret a fer-ho.
No accepta l’excusa que fins ahir no se varen poder aprovar els pressuposts de la CAIB, perquè l’any
passat sí que tenia el certificat esmentat. Reitera els arguments anteriors.
Quant a les residències de gent gran, discrepa també de les explicacions del Sr. Bonet. Li demana on són,
els recursos ordinaris per arreglar, per exemple, la Residència Miquel Mir, si no s’ha de fer per mitjà del
Consorci de Serveis Sociosanitaris. Nega que existeixin, aquests recursos, per cap de les dues vies
esmentades. Reitera els arguments de les seves intervencions anteriors.
Pel que fa al Servei de Bombers, recorda que durant l’any 2016 alguns ajuntaments de Mallorca han
pressupostat, com a despeses, 250.000 € per enviar al Consell de Mallorca però aquesta institució en
aquest mes de desembre encara no els ha reclamat aquests doblers. Retreu que el Consell de Mallorca no
ho tengui incorporat com a ingressos, ni en el pressupost de 2016 ni tampoc en el de 2017.
Insisteix a reclamar una resposta concreta: fan comptes cobrar-ho als ajuntaments, o no?. Reitera tots els
arguments que ha explicat anteriorment per fer notar que els ajuntaments també ho han de saber.
Considera que el pressupost de 2017 reflecteix més allò que no hi ha que allò que hi ha; és aquest, el seu
problema. Vol saber a què se destina, la millora del finançament que s’ha rebut en els dos anys darrers.
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Per tot el que ha explicat, anuncia que el seu Grup votarà en contra dels pressuposts de 2017.
El Sr. BONET tanca el debat.
Torna a destacar la xifra de 177 M€ destinats a política social, la xifra més important que aquesta
institució ha destinat als serveis socials. Fa una sèrie de consideracions i de comparances amb els
pressuposts d’anys anteriors i fa notar a la Sra. Roig que allò que li hauria de reconèixer és que el
pressupost de 2017 és el més ajustat, el més realista, atès que reflecteix que s’ha après tot el que és
necessari per decidir aportar doblers allà on més se necessiten, que és precisament per aplicar polítiques
de benestar social, i és això, el que li sembla mal fet al Partit Popular, que es reivindiqui el pressupost
social més important de la història del Consell de Mallorca.
Li fa saber que ho repetiran tal com calgui, perquè consideren que és un orgull per a la institució. Es
mostra convençut que n’han après molt i estan convençuts del que s’ha fet i com s’ha fet.
Destaca també la bona feina que ha fet el Departament de Funció Pública durant aquest any i assegura
que tots els departaments de la institució aniran millorant, any rere any, perquè és aquest, l’objectiu de
l’actual equip de govern.
Fa notar a la Sra. Roig que no té cap sentit que li exigeixi tenir l’esmentada certificació del Govern balear,
si fins ahir el Parlament de les Illes Balears no va aprovar els seus pressuposts.
Reitera el seu convenciment que s’ha fet tot allò que pertocava fer i de la millor manera possible. Torna a
dir que s’han pres els acords necessaris directament amb la Direcció General de Pressuposts del Govern
balear i amb els serveis tècnics del Consell de Mallorca, per la qual cosa diu a la Sra. Roig que tot el que
demana ella és pura demagògia.
També li fa notar que l’actual equip de govern ha fet una feina intensa, que no s’havia fet mai abans, en
totes les partides del pressupost que corresponen a antics projectes; se’n ha fet l’oportuna depuració i
gràcies a aquesta feina del Servei de Pressuposts s’han pogut rescatar quantitats de doblers que podran
ser destinades a altres projectes. Torna a destacar la importància de disposar d’aquests recursos extra.
Assegura que aquests pressuposts aporten a la institució una millor planificació i una millor programació,
que representa alhora una major capacitat per a redistribuir el finançament disponible en funció de les
necessitats que vagin sorgint.
També adverteix que, per qüestions de formalismes, no deixaran de preveure les necessitats socials i
d’inversió que té l’illa de Mallorca.
Per acabar, insisteix a definir els pressuposts de 2017 com els més socials de la història del Consell de
Mallorca. Torna a dir que ho són, i ho resumeix en una dita popular: “les xifres canten, les barbes
menten”.
El Sr. PRESIDENT dóna pas a la votació dels pressuposts de 2017.

Sotmes el primer punt de la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE,
MÉS per Mallorca i Podem Mallorca), dotze vots en contra (PP i Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes).
Sotmesos la resta de punts a votació, s’aproven per desset vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca) cap abstenció i quinze vots en contra (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de B Nº 01234 a B Nº 01254.
El secretari general
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El president per substitució

