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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 14/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 de setembre de 2013 
Hora: de 10.10 h a 12.20 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
 

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 

Excusen l’assistència els Srs. Bernardí Coll Martorell, Antoni Mulet Campins i Maria 
Magdalena Palou Cànaves. 

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

 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca pel reconeixement Institucional 
del Consell de Mallorca 

2. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca per un impuls econòmic de 
Mallorca. 

3. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca contra la pobresa de Mallorca. 

4. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca de suport a la cultura 
mallorquina. 

5. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la protecció 
mediambiental. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

PUNT 1. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
PEL RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Atès que el Consell de Mallorca, així com s’estableix a l’Estatut, és el govern dels 
mallorquins i mallorquines.  
 
Atès que, com a tal, ha de tenir la voluntat de lluitar pels interessos dels ciutadans de 
Mallorca, enfront els interessos d’altres llocs, institucions i empreses.  
 
Atès que degut al  mal ús que en temps passat alguns han fet del Consell de Mallorca, 
i les repercussions de la crisi econòmica sobre el crèdit de la política,  aquesta 
institució està ara més desprestigiada que mai.  
 
Perquè cal donar-li un ús correcte,  fer-la útil per sortir de la crisi i ajudar a les 
famílies més necessitades.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA fa les 
següents propostes  per enfortir la institució. 
 

1. Arribar a un acord amb el Govern Balear pel pagament del deute que té 
aquesta institució en els propers 2 anys. Això suposaria augmentar la liquidat 
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del Consell, rebaixar els crèdits bancaris i tenir major capacitat inversora per 
millorar l’economia de Mallorca. 
 

2. El Consell de Mallorca insta el Parlament de les Illes Balears a aprovar dins 
aquest any, com ja es va acordar, una nova Llei de Finançament, que aprovi el 
Parlament de les Illes Balears, i que reconegui el pes propi de Mallorca 
respecte de les altres illes. 

 
3. Aplicar les regles de revisió de les quantitats previstes  a la Llei 2/2002, de 3 

d’abril, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars, en les lleis 
d’atribució o de delegació de competències, o en els decrets de traspassos de 
funcions i de serveis als Consells Insulars (revisió per IPC de les quantitats a 
rebre) que des del 2011 es varen suspendre, de manera que el Consells 
recuperin la pèrdua de poder adquisitiu des d'ençà. 

 
4. Fer un pla viable de transferències de les competències pròpies,  començant 

per transferir la resta de serveis socials que encara estan en poder del Govern, 
especialment tot el que fa referència a la Llei de Dependència i la transferència 
de l’Ordenació Turística i la Promoció Turística, com així tenen ja els altres 
Consells. 

 
5. Fer un pla concret i operatiu, amb un calendari d’actuacions, per eliminar totes 

les duplicitats amb els ajuntaments i el Govern.  
 

6. Definir clarament les  actuacions clares i prioritàries  del Consell envers els 
ajuntaments petits de menys de 20.000 habitants. Els ajuntaments de més de 
20.000 habitants han de pagar els  serveis dels quals són competents, 
específicament  els serveis de bombers. 
 

7. Que sigui l’Assemblea de Batlles la que estableixi les prioritats i les fórmules 
mes adients per fer del Consell de Mallorca una institució mes útil per tots els 
ajuntaments, especialment pels mes petits. 
 

8. S’han d’establir nous POS per inversions locals que promoguin l’economia 
local i el sector professional de la construcció,  especialment pels ajuntaments 
de menys de 20.000 habitants. 
 

9. Aplicar i donar a conèixer el Codi Ètic als ajuntaments i a totes les institucions 
i entitats de la societat civil perquè l’utilitzin per tal de millorar les respectives 
administracions. 

 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) explica que a mitjans legislatura creu que haurien de 
discutir ja quines qüestions exactes els diferencien, en quines estan d’acord i en 
quines no hi estan però considera que és una pena que hagin d’insistir en la defensa de 
la institució com a tal. 

Recorda que el Grup Socialista ha presentat ja diverses mocions allà on donen a 
entendre, de forma clara, la seva preocupació perquè aquesta institució tengui el pes 
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polític i el pes dins la societat que li correspon d’acord amb el que manen la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia sobre el que és el govern de Mallorca. 

Això, que és un sentiment que a Menorca i a Eivissa tenen clar i són reivindicatius. 
Aquí, a Mallorca, imagina que la coincidència en una mateixa illa del Govern de les 
Illes Balears i del Consell de Mallorca fa que des del mateix Consell de Mallorca no 
siguin reivindicatius amb la qualitat política de la institució. 

A més a més, el titular que li ve al cap –que se repeteix i que és una mena d’eslògan 
del Govern de les Illes Balears– és allò d’haver de sanejar aquesta institució, és a dir, 
que no s’ha de reforçar aquesta institució sinó que l’han de sanejar. 

Insisteix que aquest ha estat, segons el seu parer, el principal missatge que s’ha donat 
tot i que hi ha contradiccions atès que recentment la presidenta va fer unes 
declaracions dient que uns 300M€ serien ideals per a aquesta institució –així va sortir 
publicat als mitjans de comunicació– però ni de prop. 

De totes formes i en quant al tema de sanejar aquesta institució, fa notar que el seu 
Grup quan va entrar ja va dir que no hi havia cap problema de comptabilitat ni de 
finançament sinó que el problema era el deute que el Govern de les Illes Balears tenia 
amb aquesta institució. 

Aquest era realment el gran problema mentre que aleshores sortien declaracions que 
deien que aquesta institució estava en situació de fallida, etc., però en realitat el que 
faltava era cobrar del Govern de les Illes Balears. 

Sí era cert aquell missatge que es donava que, si s’havia de sanejar, el que primer que 
s’havia de fer era cobrar del Govern de les Illes Balears i recalca que aquesta era la 
feina prioritària, feina que a hores d’ara no s’ha fet. 

El Grup Socialista avui, amb aquesta moció, insisteix en aquesta qüestió que ja han 
plantejat anteriorment i que creu recordar que va ser aprovada per unanimitat. 

Pensa que el deute no s’ha cobrat no perquè al Govern de les Illes Balears no hi hagi 
doblers (encara que segurament també és un dels motius) sinó perquè, com que no 
tenen la sensibilitat de considerar el Consell de Mallorca com la principal institució de 
Mallorca, deixen que el Govern de les Illes Balears resolgui allò que consideri que són 
les seves missions principals mentre que el Consell de Mallorca no defensa la seva 
missió que és governar Mallorca i que, per fer-ho, necessita aquests recursos de la 
mateixa manera que el Govern de les Illes Balears necessita els recursos que gasta 
amb altres institucions i amb altres col·lectius. 

Per això, li consenten al Govern de les Illes Balears que vagi passant sense pagar 
malgrat que presumeix d’haver pagat pràcticament a tothom excepte als consells 
insulars, la qual cosa fa mal a la institució, als que la governen i als que des de 
l’oposició intenten que les coses es facin d’una altra manera. 

No obstant això, és evident que quan el Govern de les Illes Balears hagi pagat no 
s’haurà acabat la reivindicació econòmica d’aquesta institució perquè volen que sigui 
una institució important i no es poden fer polítiques si no hi ha recursos. 

Per poder comptar amb aquests recursos, primerament cal modificar la llei de 
finançament vigent per molts de motius com, per exemple, que la llei de finançament 
no dóna autonomia financera als consells, perquè la llei de finançament no 
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contemplava el Consell de Formentera i l’hauria de contemplar perquè ara existeix tot 
i que no existia que es va fer la llei, i per altres qüestions com que consideren que s’ha 
d’introduir en el nou sistema de finançament l’eliminació del concepte d’economia 
d’escala que fa que Mallorca surti perjudicada en quant al finançament per càpita de 
Menorca i d’Eivissa. 

A més a més, creu que s’ha de posar de forma clara i rotunda que el finançament de 
Mallorca ha de variar en més o en menys segons el finançament que tengui el Govern 
de les Illes Balears, és a dir, que al marge de les fórmules, si el Govern de les Illes 
Balears rep nous finançaments, doncs també el Consell de Mallorca se n’hauria de 
beneficiar. 

Entén que el deute del Govern de les Illes Balears no només són els doblers que ja 
estaven reconeguts i pendents de pagar sinó que feren una llei de finançament que 
eliminava l’obligació que tenia el Govern de les Illes Balears d’actualitzar l’aportació 
que feia en quant a l’IPC. 

Amb una llei varen llevar l’IPC quan abans hi havia una llei que de forma clara deia 
que es podria modificar el finançament però que hi havia una cosa sagrada que era 
que no es podien davallar els finançaments que tenien els consells insulars però, 
malgrat això, amb una llei pressupostària que ni tan sols no és una llei sotmesa a 
discussió política –la llei d’acompanyament– s’eliminà l’actualització de l’IPC i el 
seu Grup creu que això s’ha de recuperar. 

Assevera que, perquè el Consell de Mallorca sigui una institució així com cal, ha de 
ser una institució reivindicativa en quant a les coses que li toquen fer (les coses que 
volen fer) però en aquest sentit també han estat febles perquè a l’Estatut d’Autonomia 
–votat pel PSOE i pel PP– hi havia competències tan importants com l’Ordenació 
Turística, Ramaderia, Agricultura i Pesca, Transport Terrestre i d’altres que no han 
estat reivindicades i que, tot i això, quan el Govern de les Illes Balears fa una oferta de 
transferir una determinada competència, des de la Presidència del Consell de Mallorca 
se li diu que no, que no en volen més perquè ara no és el moment de tenir més 
competències, la qual cosa equival a dir que no volen fer més feina i que ja els basta 
amb la feina que han de fer ara. 

Aclareix que el tema de duplicitats no consisteix en què una competència no passi al 
Consell de Mallorca sinó que les competències que no toquen estar al Govern de les 
Illes Balears, han de deixar de ser exercides pel Govern de les Illes Balears i han de 
passar al Consell de Mallorca. 

Així doncs, no es duplicarà res perquè el que fa el Govern de les Illes Balears passarà 
a fer-ho el Consell de Mallorca perquè així ho diu la llei, així ho diu l’Estatut 
d’Autonomia i així ho manava la Constitució quan deia que els consells insulars 
serien els òrgans de govern de les illes. 

Opina que per defensar aquesta institució, aquestes quatre propostes que presenta el 
seu Grup en aquesta moció són essencials, són bàsiques i les formulen amb tota la 
bona intenció. 

Puntualitza, per concloure, que sap que aquestes propostes les han negociades i 
considera que en el debat que seguirà a la seva intervenció podrien entrar en el detall 
del que poden acceptar i el que no.  
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El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció recordant que avui s’ha 
convocat aquest Ple extraordinari a petició del Grup Socialista amb 5 mocions que 
presenten davant el Ple i que, des de MÉS per Mallorca, entenen que pretenen ser com 
un minidebat de política general tot fent un repàs a tota una sèrie de qüestions i de 
línies bàsiques que consideren importants per a aquest Consell de Mallorca i, de fet, la 
immensa majoria d’aquestes propostes –per no dir totes– ja han estat debatudes en 
alguna ocasió en aquest Ple. 

A MÉS per Mallorca li hagués agradat molt tenir la capacitat que té el PSOE de poder 
sol·licitar la convocatòria d’un Ple extraordinari perquè també farien un Ple 
extraordinari avui però el farien per un altre motiu: el farien per presentar una moció 
per demanar el suport a la comunitat educativa, per demanar la retirada del TIL i per 
demanar que el Govern de les Illes Balears recapaciti i s’ho repensi perquè no pot 
continuar fent polítiques en contra de ciutadania. 

La Sra. PRESIDENTA interromp el Sr. Font per dir-li que podran parlar d’aquest 
tema en voler però avui s’està celebrant un Ple extraordinari amb un ordre del dia 
tancat. 

El Sr. FONT indica que només farà una petita introducció i anirà acabant la seva 
intervenció. 

Tot seguit comenta que li hagués agradat poder fer el que ha dit abans però, no obstant 
això, estan encantats de debatre perquè el debat sempre és bo i sempre és sa.  

Avui tornaran a aprovar tota una sèrie de propostes però, encara que l’aprovació és 
important, el que realment és transcendent és la posada en pràctica de totes aquestes 
propostes que segurament avui, d’un manera consensuada o transaccionada, 
aprovaran. 

Pel que fa a aquesta primera moció que presenta el Grup Socialista, diu que és una 
moció que fa referència a la institució. Tots els punts que s’hi recullen, són punts que 
ja els han debatut i, fins i tot, han pres acords d’aprovació d’aquests punts. 

A mode d’exemple diu que demanar al Govern de les Illes Balears que pagui és una 
qüestió que ja fa rialles perquè no sap quantes vegades ho han demanat i se suposa 
que la presidenta, cada vegada que s’aprova una moció al respecte, ho demana i ho fa 
més vegades però és com fer retxes dins l’aigua. Tot i això, avui ho tornaran a aprovar 
sense cap problema i amb tot el suport però voldria que els acords d’aquest Ple es 
materialitzassin més ràpidament. 

Pel que fa a la llei de finançament, observa que passa exactament el mateix i ja no sap 
quantes mocions han aprovades en aquest sentit. 

En quant a la reivindicació que el Consell de Mallorca tengui tot el li toca, diu que per 
descomptat que ha de ser així i, a més a més, hi afegiria que les illes tenguin tot allò 
que els correspongui. 

El finançament deficitari que tenen les Illes Balears repercuteix, sense cap dubte, en el 
finançament del Consell de Mallorca i el que volen des de MÉS per Mallorca és 
reivindicar el concert econòmic i un finançament així com toca del Consell de 
Mallorca. 
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Suport a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, suport als ajuntaments petits, 
que els ajuntaments de més de 20.000 habitants paguin el Serpreisal perquè és una 
competència seva. Tot això s’ha votat en moltes ocasions i, fins i tot, moltes vegades 
mitjançant propostes o mocions presentades per MÉS per Mallorca. 

Tot seguit i per acabar la seva intervenció, anuncia que per descomptat el seu Grup 
votarà a favor d’aquesta moció. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) fa notar que, com 
ben han dit tant el Sr. Alemany com el Sr. Font, la majoria de punts que es recullen en 
aquesta moció han estat ja debatuts més d’una, de dues, de tres, de quatre i de cinc 
vegades (fins i tot, alguns d’ells més de sis vegades). 

Per tant, creu que tant la postura del PSOE, la de MÉS per Mallorca com la del Partit 
Popular és clara i ha quedat evidenciada en les actes dels plens allà on s’han debatut 
aquests temes. 

Observa que per part del Partit Popular sempre ha quedat clar que creuen en el 
Consell de Mallorca i que creuen que aquest és el govern de l’illa i parteixen sempre 
d’un tema que consisteix en reforçar el pes de la institució però després discrepen 
quan diuen que no era necessari sanejar aquesta casa encara que el PP creu que sí era 
necessari fer-ho. 

Igualment el Partit Popular creu que era molt necessari que el Consell de Mallorca 
exercís les competències però no totes les que preveu l’Estatut d’Autonomia sinó 
aquelles que estan efectivament transferides a través dels decrets de transferència de 
competències i, per tant, són aquestes les que ha d’exercir aquesta institució. 

En aquest sentit matisa que està parlant de competències en matèria de Serveis 
Socials, de Carreteres, d’Artesania, de Caça, de Cultura, etc. Aquestes són les 
competències que ha d’exercir, en aquests moments, el Consell de Mallorca. 

En conseqüència, el Partit Popular considerava que era necessari establir un punt 
d’inflexió que servís per aturar-se a veure quin finançament rebien per exercir les 
competències i, a partir d’aquí, reestructurar aquesta administració eliminant totes 
aquelles conselleries que varen trobar en arribar i que exercien competències que no 
estaven transferides via els corresponents decrets. 

Puntualitza a continuació que vol deixar clar que la presidenta, en el seu discurs, va 
dir: 300M€ com a mínim per començar a funcionar. 

En relació al pagament del deute, diu que aquí sí que es vol aturar i comenta que 
certament aquest ha estat un tema que s’ha debatut més de sis vegades en aquesta casa 
i el Partit Popular sempre s’ha posicionat en el sentit de reclamar el deute de la 
comunitat autònoma. 

Per tant, li sap greu –i així sempre ho ha dit– quan l’oposició no creu que l’equip de 
govern fa totes les gestions que considera necessàries i telefonades, etc., per tal de 
cobrar el deute del Govern de les Illes Balears amb aquesta institució. 

Insisteix en deixar clar que els primers interessats en cobrar aquest deute són els 
membres de l’equip de govern que estan gestionant el Consell de Mallorca i sol·licita 
que creguin que es fan tots els esforços possibles encaminats a aconseguir-ho. 
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També han de creure, atès que sempre els ha facilitat totes les dades, que el punt crític 
del Consell de Mallorca va ser del mes de juliol al mes de desembre de 2011, període 
en què només varen rebre 9M€ del Govern de les Illes Balears i això va ser perquè la 
situació de la comunitat autònoma era molt delicada i no tenia doblers ni per pagar les 
nòmines i insisteix en dir que a partir d’aquesta situació hi va haver un punt 
d’inflexió. 

Fa notar també que ha facilitat totes les dades relatives que les aportacions de la 
comunitat autònoma durant l’any 2012 així com també durant el 2013. En concret, es 
reben mensualment 14,3M€ que si bé no són suficients sí que constaten que la 
comunitat autònoma fa costat al Consell de Mallorca i fa esforços per liquidar el deute 
pendent. 

Recalca que aquesta és la situació real i anuncia que, en finalitzar l’any 2013 i passar 
comptes, segurament podran dir que el 2013 haurà estat l’any que el Consell de 
Mallorca haurà rebut més doblers de la comunitat autònoma 

Amb això creu que queden demostrats els esforços i la feina que conjuntament estan 
fent el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears i, per tant, no accepta que 
es digui que l’equip de govern consent que no es pagui al Consell de Mallorca perquè 
precisament estan lluitant molt per aconseguir cobrar el deute pendent. 

En relació a la modificació de la llei de finançament, recorda que també se n’ha parlat 
més de sis vegades en aquest Ple i creu que les posicions han quedat bastant clares. 
Tothom sap que per ser l’autèntic govern de Mallorca, cal comptar amb una llei de 
finançament però aquesta llei hauria d’haver estat aprovada en 2009 i, si hagués estat 
així, tal vegada avui no es trobarien en aquesta situació. 

No obstant això han d’entendre que, donats els moments de crisi actuals que han fet 
que hagin baixat els ingressos de totes les administracions, ara és més complicat poder 
arribar a un acord per aprovar una llei de finançament malgrat que hi estan fent feina 
perquè són sabedors que el Consell de Mallorca precisa tenir autonomia financera. 

En quant a l’al·lusió a ser més reivindicatius, indica que no fou ella sinó un altre 
membre del Consell de Mallorca –i no precisament del Partit Popular– qui va dir: 
“...aquesta institució podrà començar a lluitar per tal d’ampliar competències, cosa 
que també s’ha de fer amb seny i les competències no es podran assumir si no 
s’arregla el tema del finançament...”  

Reitera que aquestes paraules no les va pronunciar ningú del Partit Popular però sí que 
s’han dit durant aquesta legislatura en aquesta casa. 

Tot seguit confirma que l’equip de govern creu que s’ha de reivindicar més 
competències però quan comptin amb el finançament adequat per exercir-les. El que 
no poden fer és assumir competències sense tenir el finançament just per dur-les 
endavant. 

Assegura que, ara per ara, el Consell de Mallorca no entra en conflicte amb el Govern 
de les Illes Balears per tenir dues conselleries (una en cada institució) que exerceixin 
les mateixes competències i assevera que s’assumiran més competències en el 
moment oportú, és a dir, quan hi hagi una llei de finançament o comptin amb un 
finançament just per dur-les endavant. Tot i això no renuncien a més competències 
però consideren que ara no és el moment adequat per assumir-les i dur-les endavant. 
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El Sr. ALEMANY observa que espera que l’equip de govern proposi les transaccions 
que consideri oportunes i, mentrestant, acabarà la intervenció inicial en què s’havia 
deixat alguns punts però ho farà de manera ràpida perquè també voldria contestar a la 
Sra. Roig. 

La qüestió de ser una institució forta no només és reclamar els ingressos sinó també 
definir a qui volen ajudar i, entre d’altres i parlant-ne a nivell institucional, el Grup 
Socialista sempre ha proposat que el Consell de Mallorca sigui l’ajuntament dels 
ajuntaments i, per tant, ha d’ajudar sobretot els ajuntaments petits. 

Considera que els ajuntaments de més de 20.000 habitants (que solen tenir 
pressuposts similars al del Consell de Mallorca i, fins i tot, qualque ajuntament l’hi té 
superior) no haurien de rebre ajuda del Consell de Mallorca i aquesta ajuda destinar-la 
a aquells ajuntaments que no tenen una infraestructura mínima per donar determinats 
serveis als seus ciutadans. 

A continuació fa un incís per comentar que la reforma que s’està pactant del tema 
local sembla que va per aquest camí.  

A més d’això, considera que s’ha de fer un Pla d’Obres i Serveis perquè és evident 
que els ajuntaments tenen cada vegada menys possibilitats d’invertir en els seus 
municipis i, per tant, és el Consell de Mallorca que ha d’aportar doblers a través d’una 
convocatòria pública perquè això sí que és repartir riquesa i crear llocs de feina als 
municipis i insisteix que això s’ha de fer, sobretot, enfocat als ajuntaments de menys 
de 20.000 habitants. 

Per acabar comenta que el darrer punt versa sobre el codi ètic i diu que és natural que 
donin suport al codi ètic però li sap greu que s’hagi d’aprovar un codi ètic perquè creu 
que en política el que fa falta és que hi hagi un comportament ètic tant si hi ha un codi 
com si no.  

Quan s’ha d’aprovar un codi ètic és perquè qualque cosa ha passat que els ha obligat a 
fer-lo i això no és una bona notícia sinó que significa que les circumstàncies han fet 
que fer desgràcia s’hagi d’aprovar un codi ètic. 

En definitiva, fa constar que el seu Grup està d’acord amb el codi ètic malgrat que no 
hauria de ser la prioritat d’aquesta institució sinó que la prioritat ha de ser que tots els 
polítics tenguin un comportament ètic. 

A continuació anuncia que contestarà la intervenció del grup MÉS per Mallorca i diu 
que certament tot això s’ha aprovat però no s’ha duit a terme i el PSOE creu que en 
política s’han de denunciar totes aquelles coses que s’aproven però no es duen a terme 
i, per tant, no es cansaran de reivindicar aquelles qüestions que considerin bàsiques i 
importants per tal que aquesta institució faci polítiques i les dugui a terme. 

Per altra banda la Sra. Roig diu que és clar que són al Consell de Mallorca i que una 
les prioritats era sanejar aquesta casa. Aquesta qüestió l’ha esmentada abans de 
passada però manté –perquè així ho pensa– que no han fet tot el possible perquè 
aquesta casa tengui el pes que toca ja que, per tenir pes, s’ha de tenir finançament i 
s’han de tenir polítiques per desenvolupar. 

En canvi, el govern d’aquesta illa no ha tengut, de moment, finançament i no ha 
volgut assumir més competències per poder desenvolupar i això pensa que és negatiu 
per a una institució que vol ser clau. 
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La llei de finançament és cert que havia d’entrar en vigor el 2009. El 2009 s’estava en 
plena crisi i la Sra. Roig diu que si s’hagués aprovat la llei ara la situació seria una 
altra però, si s’hagués aprovat la llei de finançament així com el Grup Socialista 
defensa que es va aprovar, segurament ara s’estaria en una situació pitjor perquè la 
coresponsabilitat fiscal, una vegada que davallen els imposts, faria que haguessin 
davallat molt els ingressos de la casa. 

No obstant això, hi estaria disposat perquè, quan s’està disposat a aprofitar-se’n de les 
vaques grosses, també s’ha de patir l’època de vaques flaques i s’ha d’acceptar que de 
2009 fins ara tocava viure una època de vaques flaques i, per tant, benvingut sigui el 
finançament que han tengut fins ara, que és quan comença políticament a ser rendible 
per a aquesta institució demanar finançament amb coresponsabilitat fiscal. 

El finançament amb coresponsabilitat fiscal és perfecte i és bo. L’actual finançament 
és bo per al Consell de Mallorca però no és bo per a totes les institucions: no és bo per 
al Govern de les Illes Balears i opina que allò que és bo per una institució però no per 
a una altra, doncs no és bo per ningú. 

Malgrat que podrien dir que el sistema actual és bo per al Consell de Mallorca i que 
l’haurien de mantenir, assegura que estan convençuts que s’ha de passar a un sistema 
de finançament amb coresponsabilitat fiscal perquè no poden anar en contra del 
Govern de les Illes Balears sinó que hi han d’anar a favor. 

Pel que fa al comentari sobre la no assumpció de competències perquè en moments de 
dificultats de finançament no se’n poden assumir més, opina que una cosa no té res a 
veure amb l’altra. 

Els esforços que fa una institució quan hi ha moments de crisi els pot fer igualment 
una altra institució, és a dir, que no poden esgrimir l’argument de la crisi per dir que 
exerceixi les competències un altre. 

Així doncs, el seu Grup volia dur les competències al Consell de Mallorca amb els 
mateixos doblers que s’hi gasta el Govern de les Illes Balears i això mitjançant una 
llei de finançament clara que defineixi que, quan pugi el finançament, haurà de pujar 
la dotació d’aquestes competències, és a dir, que espera que no sigui un finançament 
en caixes estanques per a aquestes competències sinó un finançament global, que no 
sigui finalista i que permeti que la majoria d’edat d’aquesta institució el gasti com 
vulgui. 

La Sra. ROIG li respon al Sr. Alemany que en realitat al final sempre estan d’acord en 
alguns punts com, per exemple, que el Consell de Mallorca ha de ser l’ajuntament 
dels ajuntaments i afegeix que, malgrat que els darrers anys no hi hagi hagut Pla 
d’Obres i Serveis, això no significa que no s’hagin destinat ajudes als ajuntaments. 

En aquest sentit puntualitza que cada any s’ha posat en marxa una línia de 4M€ per 
destinar a despesa corrent dels ajuntaments que és el que realment necessitaven. En 
moments que hi ha pocs doblers, no s’han de fer noves inversions sinó sanejar els 
comptes i els ajuntaments necessiten doblers per pagar els deutes que tenen. 

Pel que fa al tema de finançament, observa que és curiós que el Sr. Alemany digui que 
en 2009 hi havia crisi ja que aquella crisi no té res a veure amb la que hi ha hagut els 
anys 2011, 2012 i 2013. Durant aquest període sí que s’ha notat la crisi i això ha fet 
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que s’hagin hagut de prendre determinades mesures i fer certes reformes per poder 
treure aquesta terra endavant. 

Sobre el tema del deute també estan d’acord i, de fet, l’equip de govern està fent feina 
per reclamar el pagament d’aquest deute a la comunitat autònoma però tant aquesta 
qüestió com l’anterior no són qüestions que hagin sorgit d’ençà que el PP governa 
aquesta institució perquè quan arribaren al govern del Consell de Mallorca ja trobaren 
un deute acumulat que s’arrossegava des de feia temps. 

Remarca que la comunitat autònoma no ha deixat de pagar a partir de l’any 2011 
perquè quan el Partit Popular arribà a les institucions ja hi havia molt de deute 
acumulat i això ha fet que s’hagi anat incrementant. 

De fet, si el deute de la comunitat autònoma l’any 2011 hagués estat 0€, avui no es 
trobarien en aquesta situació i això fa palès que el Govern de les Illes Balears en 
èpoques anteriors tampoc no responia davant el Consell de Mallorca així com calia. 

En relació a les propostes comenta que el primer punt tracta sobre la reclamació del 
deute i recorda que el seu Grup sempre hi ha votat a favor. Potser el Grup Socialista 
pretenia que el Consell de Mallorca entràs en un conflicte amb la comunitat autònoma 
però la postura de l’equip de govern sempre ha estat molt clara: reclamar el deute a la 
comunitat, evidentment sí, i aclareix que la comunitat hi està fent feina no ja perquè 
ho exigeix el Consell de Mallorca sinó perquè el mateix conseller d’Hisenda, en seu 
parlamentària, ha assegurat que fa tots els esforços possibles per tal de, durant el que 
resta de legislatura, liquidar el deute no ja només d’aquesta legislatura sinó també de 
l’anterior. 

Així doncs, si el conseller d’Hisenda del Govern de les Illes Balears, en seu 
parlamentària, s’ha pronunciat en aquest sentit sobre aquest tema no ha estat perquè el 
PSOE ho hagi demanat sinó perquè el mateix conseller així ho vol i, en conseqüència, 
votaran a favor del primer punt de la moció. 

Referent al segon punt, sobre el tema de la llei de finançament, també el votaran a 
favor igual que han fet sempre que s’ha duit el tema a Ple i, per això, continuaran 
dient que seguiran fent feina per aprovar una llei de finançament que sigui justa per a 
aquesta illa. 

En quant a l’IPC, l’única transacció que proposa el Partit Popular és que en lloc de dir 
“Aplicar les regles...”, que digui “Instar el Govern de les Illes Balears perquè apliqui 
la revisió de les quantitat previstes a la llei de finançament...” Si el PSOE està d’acord 
amb aquesta transacció –cosa que sembla que és així–, el Partit Popular també votarà 
a favor d’aquest punt. 

En relació al quart punt sobre fer un pla viable de transferència de les competències, 
explica que ja s’han manifestat en reiterades ocasions i ara s’hi manifesten en el 
mateix sentit, és a dir, que no reclamaran més competències fins que no tenguin més 
finançament i consideren que ara no és el moment adequat per fer-ho i, per tant, 
votaran en contra d’aquest punt. 

Sobre el punt 5 comenta que també proposen una transacció atès que ja s’ha creat una 
comissió al respecte i, així doncs, la redacció que proposen diu: “Instar la comissió 
perquè elabori aquest pla concret i operatiu per eliminar duplicitats entre ajuntaments 
i Govern.” Si no s’accepta la transacció, el seu Grup votarà en contra del punt cinquè. 
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Referent al punt 6, explica que hi vol puntualitzar que el Consell de Mallorca és 
l’ajuntament dels ajuntaments, prioritàriament dels ajuntaments petits, però li 
agradaria saber què tenen en contra dels ajuntaments de més de 20.000 habitants. 

Recorda que la primera pregunta que li varen formular en aquest Ple va ser si feia 
comptes reclamar el deute dels ajuntaments de Marratxí, Llucmajor, Manacor i Calvià 
i això demostra que el Grup Socialista sempre ha anat en contra dels ajuntaments de 
més de 20.000 habitants. Per activa i per passiva han demanat en aquest Ple que 
cobrin el Sepreisal als ajuntaments de més de 20.000 habitants i els han dit que no. 

Per tant ara, a més de votar-hi en contra, proposaria que, encara que no governen en 
aquests ajuntaments però si que hi tenen representació política, diguin als seus 
representants polítics en aquests ajuntaments que proposin que volen que aquests 
ajuntaments paguin el Serpreisal i que els representants del PSOE a cadascun 
d’aquests municipis diguin clarament que volen pagar el Serpreisal i això ho han de 
dir als ajuntaments perquè el Consell de Mallorca no ho farà. 

En quant al punt 7, la transacció que proposa és que l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca no “estableixi” sinó que “proposi les prioritats” i si s’accepta aquesta 
esmena, doncs votaran a favor d’aquest punt. 

Pel que fa al punt 8, sobre establir nous POS per inversions locals, anuncia que en 
aquests moments hi votaran en contra però sí que vol que entenguin que faran tots els 
esforços possibles perquè l’any que ve hi hagi un POS i, de fet, estan fent feina perquè 
en els pressuposts de l’any que ve hi hagi un POS.  

En relació al punt 9, diu que també hi han proposat una esmena en el sentit de donar a 
conèixer el codi ètic als ajuntaments a través de l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca i hi votaran a favor. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Alemany si accepta les transaccions que se li 
han proposat. 

El Sr. ALEMANY respon que sí però, per fixar postures, farà un repàs dels punts de 
la moció. 

Als punts núm. 1 i 2 diu que no hi ha cap problema perquè votaran el mateix; al punt 
núm. 3 s’accepta la transacció proposada; al punt núm. 5 també s’accepta la 
transacció; al punt núm. 6 no accepten la transacció i no perquè tenguin res en contra 
dels pobles de més de 20.000 habitants sinó perquè són defensors del fet que no hi 
hagi duplicitats i la llei mana que els municipis de més de 20.000 habitants són 
responsables de prestar el servei contra incendis i, per tant, aquesta és una 
competència pròpia dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i creu que l’han 
d’exercir els que en són responsables. 

Continuant amb els punts de moció, fa saber que estan d’acord amb la transacció 
proposada al punt núm. 7; al punt núm. 8 s’ha parlat d’una votació i no d’una 
transacció i, per finalitzar, comenta que en quant al punt núm. 9 estan d’acord amb la 
transacció plantejada. 

Sotmesos a votació els punts núm. 1, 2, 3, 5, 7 i 9 de la proposta, s’aproven per 
unanimitat, amb les transaccions esmentades. 
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Sotmesos a votació els punts núm. 4, 6 i 8 de la proposta, es rebutgen per tretze vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

La PRESIDENTA comenta que, abans d’entrar a debatre la propera moció, vol 
destacar que s’ha fet un esforç entre els distints grups polítics per intentar consensuar, 
d’aquesta moció de reconeixement institucional d’aquesta casa, una sèrie de coses que 
són bàsiques per a aquesta institució i de cara al futur. 

Tot seguit ressalta que, de fet, en un 66% de la moció s’ha pogut a arribar a un mínim 
d’acord entre el Grup Socialista, que ha proposat la moció, el Grup MÉS per Mallorca 
i el Partit Popular per intentar que el Consell de Mallorca tiri cap endavant i, per altra 
banda, hi ha hagut un 33% en què, evidentment, no s’han pogut posar d’acord però, 
no obstant això, hi seguiran fent feina. 
 

PUNT 2. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
PER UN IMPULS ECONÒMIC DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Atès que tot i les limitacions que té el Consell per impulsar l’economia de Mallorca, 
encara té un marge per actuacions focalitzades que generin més activitat econòmica 
en col·lectius greument afectats per la crisis. 
 
Atès que hi ha col·lectius que, degut a les polítiques del Consell, han estat  més 
afectats per la crisi. 
 
Atès que hi ha mesures que es poden implantar per millorar la situació de col·lectius 
com el sector audiovisual, el de les persones que lloguen els seus habitatges com a 
allotjaments turístics i les persones que usen el Túnel de Sóller diàriament. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA fa les 
següents propostes  per  impulsar l’economia de Mallorca. 
 

 

1. El Consell de Mallorca reprendrà amb força el projecte de Mallorca Film 
Comission per tal d’impulsar el sector audiovisual, dedicant més recursos 
humans i econòmics. 

 
2. El Consell de Mallorca proposarà al Parlament Balear la modificació de la 

Llei Turística que permeti regular els allotjaments turístics que ara estan 
fora d’ordenació. 

 
3. El Consell de Mallorca modificarà l’actual sistema de subvenció  del 

pagament del peatge del Túnel de Sóller als  residents dels municipis de 
Sóller, Fornalutx, Escorca i Bunyola, a través d’una subvenció  directa del 
Govern al Consell, de manera que aquells no tenguin que  avançar el 
pagament. 
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4. El Consell de Mallorca oferirà durant els propers dos anys 250 llocs en 
pràctiques en els seus serveis durant sis mesos, amb una ajuda de 400 
euros al mes. 

 
5. El Consell de Mallorca garantirà als seus treballadors que les pagues 

dobles es mantindran durant aquests propers dos  anys. 
 

6. El Consell realitzarà un Pla de Qualitat per reduir la despesa innecessària 
per ineficient i millorar l’atenció al ciutadà en termes de temps d’espera, 
claredat en la prestació dels serveis i prestigi social de la institució.  

 
7. El Consell de Mallorca  fera  un canvi dels seus programes informàtics cap 

a programari lliure i així estalviar aquesta despesa.  
 

 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció.  

Fa notar que el Consell de Mallorca no només no és una institució gran, sinó que perd 
influència de forma progressiva. Tot i això, s’ha de considerar que té un pressupost de 
més de 300M€ i que té marge per a l’exercici de les seves competències i per generar 
un impuls econòmic, especialment en determinats col·lectius molt afectats per la crisi. 

Fa avinent que aquests col·lectius estan molt afectats per les mesures d’austeritat que 
ha pres el Consell de Mallorca.  

Adverteix que els punts d’aquesta proposta se refereixen a mocions que ja s’han 
debatut al Ple i, a més a més, moltes d’elles s’han aprovat per unanimitat. Per aquest 
motiu, és obvi que ha arribat el moment de deixar de banda les paraules i passar als 
fets.  

A continuació explica un per un els set punts de la moció. Els llegeix textualment i tot 
seguit en fa els comentaris pertinents. 

Quant al primer punt de la moció, assenyala que se va adoptar el compromís que la 
Mallorca Film Commission s’afegiria a la Balears Film Commission, i fins i tot varen 
dotar el pressupost amb 80.000€ amb aquesta finalitat, però tot i això encara no s’ha 
fet res. 

Torna a retreure que se desaprofitin les característiques favorables de llum, paisatges i 
d’altres condicions del tot favorables que té Mallorca, alhora que el sector audiovisual 
perd cada vegada més força i té cada vegada més competència en la mar Mediterrània.  

Considera que si no existeix la Balears Film Commission, el que pertoca és destinar 
els 80.000€ a reforçar la Mallorca Film Commission, atès que es tracta d’un projecte 
que ja havia començat a funcionar, però ha quedat aturat.  

Sobre el segon punt de la moció, recorda que el seu Grup ja va exposar tots els seus 
arguments, als quals el PP va votar en contra, decisió que interpreta com un greu 
error.  

Assenyala que, una vegada més, el PP actua en contra de les seves pròpies paraules, 
de forma que defensa de paraula una iniciativa privada i només pensen en la iniciativa 
privada dels grans empresaris, dels més poderosos. Així, defensen de paraula la 
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desestacionalització i la diversificació turística, però després legislen per eliminar 
productes del mercat; defensen de paraula el comerç i la petita empresa, però actuen 
contra els seus interessos.  

Per aquestes raons, seria bo que en fessin una nova valoració. Fa notar que no estan a 
les ordres del Sr. Bauzá ni del Sr. Delgado, president i conseller de Turisme del 
Govern balear, respectivament, sinó de l’interès general de la gent de Mallorca. 

Pel que fa al tercer punt, recorda que s’havia acordat demanar els informes tècnics, 
perquè varen pensar que seria viable que el Govern balear passàs les partides 
pressupostàries amb les quals paga la subvenció, però observa que no s’ha tornat 
parlar sobre aquesta qüestió.  

Quant al quart punt, fa avinent que és ara, quan hi ha un 50% d’atur juvenil, el 
moment adequat perquè el Consell de Mallorca faci un programa destinat als becaris 
en el qual s’ofereixin 250 llocs en pràctiques en els seus serveis, durant sis mesos. 
Evidentment, el Consell de Mallorca no té les competències suficients per lluitar 
contra l’atur juvenil, però sí que pot dur endavant aquest projecte de millora de les 
possibilitats dels alumnes de les Illes Balears per tal que puguin trobar una feina en 
acabar els seus estudis. 

Sobre el quint punt de la moció, fa avinent que els treballadors públics han perdut una 
considerable capacitat adquisitiva, que els perjudica personalment però també 
perjudica l’economia de Mallorca. 

També fa notar que en el Ple de desembre de 2012 el seu Grup va presentar una moció 
en aquest sentit, que el PP va votar en contra.  

Assenyala que és més que suficient la quota que ja han pagat els treballadors públics, 
tant els d’aquesta institució com els d’altres, raó per la qual el Govern balear s’ha de 
replantejar les seves obsessions de reduir la despesa pública.  

Sobre el punt sisè, creu que l’equip de govern hi està ben d’acord perquè n’han parlat 
moltes vegades i a més a més en el Debat de Política General del passat mes d’abril se 
va aprovar crear una comissió per fer el Pla de Qualitat. Tot i això, retreu que aquest 
és un projecte més que també ha quedat aturat.  

Quant al setè punt, insisteix a racionalitzar la despesa i fa notar que el canvi dels 
programes informàtics del Consell de Mallorca cap al programari lliure és també un 
acord adoptat per unanimitat i un exemple més de projecte sobre el qual no s’ha fet 
res més. 

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

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció.  

Diu que, en general, estan d’acord amb el contingut dels punts de la moció, tret d’uns 
aspectes concrets de discrepància, que explica tot seguit. 

Retreu que ni el PP ni el PSOE han fet feina per aconseguir el finançament adequat 
que permeti donar l’impuls econòmic que necessita el conjunt de les Illes Balears. 

Atès que ja s’han pres acords al Ple, per unanimitat, sobre les qüestions de què tracta 
aquesta moció, és evident que a hores d’ara només cal demanar directament a l’equip 
de govern del PP d’aquesta institució que executi d’una vegada aquests acords. 
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Destaca especialment la mancança d’un acord a favor del col·lectiu de la petita i 
mitjana empresa (PIME) i el del petit comerç, que pateix especialment les 
conseqüències de la situació econòmica actual, tot i ser el que realment dona l’impuls 
com a part importantíssima que és de l’activitat econòmica de les Illes Balears.  

Demana que l’equip de govern faci feina per tramitar el Pla sectorial de comerç, 
projecte ja aprovat al Parlament de les Illes Balears.  

Tot seguit fa notar que encara manquen moltes iniciatives per donar l’impuls 
econòmic necessari en altres àmbits, com ara aprovant noves rutes de pedra en sec, 
afavorint un turisme de qualitat i diversificat quant als seus interessos, etc.   

Tot i els matisos i discrepàncies que ha explicat, reitera que el seu Grup votarà a favor 
de la moció. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Agraeix a la Sra. Sánchez que s’hagi centrat en els punts de la moció, que el Grup 
Socialista va presentar com a propostes de millora amb vista a donar l’impuls 
econòmic que Mallorca necessita, per la qual cosa ha evitat un debat que podria 
derivar en altres temes de conversa.  

Destaca, en primer lloc, el fet que aquests punts de la moció han sorgit com a fruit del 
debat, del diàleg que s’ha tengut en les reunions, fet que permetrà fer transaccions en 
una part important d’aquesta moció i demostrar que el govern d’aquesta institució 
intenta fer tot el possible per arribar a acords concrets. Creu que és això el que se 
demostrarà durant la votació d’uns punts concrets d’aquesta moció. 

Tot seguit manifesta, punt per punt, quin és el parer de l’equip de govern. 

Quant al primer punt, reconeix que és cert que actualment hi ha una certa preocupació 
en l’equip de govern referida als terminis disponibles per transferir aquesta partida 
pressupostària a la Balears Film Commission, perquè ja s’arriba al límit del tancament 
de l’exercici pressupostari.  

També és cert que aquesta preocupació ha estat transmesa al Cluster Audiovisual de 
les Illes Balears i a la gent que a hores d’ara està més interessada en donar un impuls 
al sector audiovisual. Assegura que l’equip de govern té la voluntat de mantenir 
l’assignació de 80.000€ per fer costat al sector audiovisual, de forma de siguin 
transferits conjuntament amb la marca Mallorca Film Commission a la Balears Film 
Commission. Fa notar que encara no s’ha exhaurit el termini establert. 

Destaca que aquesta era una petició del sector audiovisual, no una voluntat unívoca de 
l’equip de govern del Consell de Mallorca.  

Torna a dir que aquesta petició del sector audiovisual es basa en el fet que les 
produccions són cada vegada més grans i afecten diverses illes, raó per la qual 
suggeria que en primer lloc se creàs la Balears Film Commission, que no era una 
competència del Consell de Mallorca i en segon lloc que se transferís la marca 
Mallorca Film Commission i el seu know how a la Balears Film Commission, a més 
del pressupost de 80.000€. 

Assegura que és aquest, el punt en què es troben les gestions, a l’espera que se creï la 
Balears Film Commission. 
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Quant al segon punt, sobre el lloguer d’allotjaments turístics, refusa el plantejament 
que n’ha fet la Sra. Sánchez, en el sentit que no és cert que es tracti d’un model que 
s’hagués estudiat i implantat amb èxit a la resta de l’Estat espanyol; de fet, només 
dues comunitats autònomes l’havien posat en marxa i han presentat molts de 
problemes els lloguers turístics en edificis d’habitatges plurifamiliars.  

Explica que el desacord del PP està motivat pel fet que romp el consens mantingut 
durant molts d’anys d’un model turístic que s’havia pactat entre totes les forces 
polítiques i que tenia predisposició a crear molts de problemes en el sector 
immobiliari, com ara el de la bimbolla immobiliària, amb la creació d’un grup 
d’explotadors (promotors immobiliaris o bancs) i fins i tot perjudicant les famílies, pel 
fet d’entrar en competició directa amb el mercat turístic, atès que molts propietaris 
particulars podrien pensar que resulta més rendible llogar els habitatges amb finalitat 
turística.  

Sobre el punt tercer, confirma que estan pendents de rebre un informe jurídic i un 
informe tècnic, atès que el fet que l’empresa concessionària no cobri als usuaris el 
percentatge del 25% implica una modificació de contracte i una avaluació econòmica 
de l’impacte d’aquesta modificació.  

Consegüentment, l’equip de govern no farà cap altra gestió mentre els esmentats 
informes no assenyalin, si és possible, quina és l’avaluació econòmica, quin és 
l’impacte econòmic i com es modifica aquest contracte, si és possible, i també en 
quines condicions es fa.  

Quant al quart punt, fa avinent que ni la formació ni l’ocupació juvenil són 
competències del Consell de Mallorca i recorda que ja és sabut que una de les 
principals línies d’actuació d’aquesta institució és no generar duplicitats.  

Tot i això, destaca que el Consell de Mallorca té becaris en període de formació per 
fer pràctiques extracurriculars, com qualsevol altra institució o empresa que admet 
becaris universitaris o de cicles formatius de formació professional. Observa que la 
institució fa una feina molt important per mitjà de la Fundació Universitat Empresa, 
de forma que més de 332 estudiants de les Illes Balears, molts dels quals són de 
Mallorca, s’han beneficiat de l’aportació econòmica que s’hi ha destinat.  

Assegura que el Consell de Mallorca manté el compromís de continuar aquesta línia 
de formació per mitjà de la Fundació Universitat Empresa, que és l’entitat que millor 
coneix com es pot incorporar al món laboral el col·lectiu d’estudiants universitaris.  

 Sobre el cinquè punt, es mostra convençut que s’arribarà a un acord que va més enllà 
del que se demana atès que, al seu parer, és fins i tot més favorable per al personal 
d’aquesta institució pel fet que no només s’esmenten les pagues dobles sinó les de 
qualsevol complement.  

Fa notar que el PP presentarà una transacció sobre aquesta qüestió, i confia en el 
suport del PSOE, atès que se va pactar en el mateix sentit.  

Quant al punt sisè, discrepa de les opinions de la Sra. Sánchez.  

Diu que no és cert que no s’hagi fet res sobre el Pla de Qualitat i que precisament la 
creació de l’Oficina Jurídica n’és un clar exemple. 
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Reitera la importància de la creació de l’Oficina Jurídica, que ha elaborat models de 
contractes, de subvencions, alhora que ho coordinava i ha impulsat treballs de millora 
de diferents procediments utilitzats en el Consell de Mallorca, perquè d’aquesta forma 
ajudarà a posar ordre dins la institució, pel que fa a unificar criteris i ús d’uns 
determinats models de documents, primera passa que permetrà després oferir a la 
ciutadania aquesta millora de qualitat.  

Reconeix que ja s’hauria d’haver reunit la comissió que havia d’estudiar i treballar 
sobre aquest tema, atès que ja se va aprovar en el Debat de Política General, per bé 
que per errors de transacció i per errors seus encara no l’ha reunida. 

Pel que fa al punt setè, diu que també discrepa de les afirmacions de la Sra. Sánchez, 
perquè no és cert que no s’hagi fet res sobre el programari lliure.  

Assegura que el Consell de Mallorca fa feina sobre un programa de formació, amb les 
dificultats que li són pròpies, sobretot pel que fa a les eines d’escriptori.  

Fa notar que la Sra. Sánchez, que va ser directora insular de Pressuposts durant la 
passada legislatura, sap perfectament que fins i tot hi ha programes que no es poden 
traslladar a l’OpenOffice o al LibreOffice que actualment estan en funcionament.  

Per acabar diu que aquesta és una primera anàlisi de les propostes que conté la moció. 

La Sra. SÁNCHEZ intervé en torn de rèplica. 

Valora els comentaris sobre el primer punt com una nova forma de “passar amb 
cançons”.  

Torna a recordar que es tracta d’un projecte ja iniciat, que millora les expectatives del 
sector audiovisual, tan perjudicat per la crisi i per les pròpies actuacions del Consell 
de Mallorca, per la qual cosa retreu que en el mes d’octubre de 2013 encara no s’hi 
hagi fet res. Diu que res no ho pot excusar.   

D’altra banda, fa avinent al Sr. Juan que és un projecte que quadra del tot amb el 
programa electoral del PP, atès que potencia els paisatges de Mallorca, la 
desestacionalització i diversifica l’oferta turística. Fa notar la incongruència que 
suposa el fet que el PP encara el tengui aturat, d’ençà que va començar la legislatura 
fins ara.  

Esmenta el cas de la pel·lícula Cloud Atlas, perquè és el que ha tengut més ressò, però 
fa avinent que potser quedarà com una anècdota i mai més no se tornarà a fer res més. 
Per aquesta raó, amb una simple promesa de creació de la Balears Film Commission 
no s’arregla res. 

Sobre el segon punt recorda al Sr. Juan que el turisme a Mallorca tenia una 
característica que el feia especialment bo, la seva capacitat redistributiva; quan hi 
havia una bona temporada, tothom hi guanyava: els hotelers, les empreses d’oferta 
complementària i altres sectors relacionats amb el turisme, que pràcticament eren tots. 
En canvi, d’ençà que governa el PP s’ha acabat aquesta redistribució.  

Observa que, tot i que hi ha hagut una bona temporada turística, no ha beneficiat cap 
d’aquests sectors, sinó que els guanys se’ls han quedat les grans empreses i els 
empresaris més poderosos.  
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Per aquesta raó, s’hauria de pensar a mig termini, més enllà dels seus compromisos 
personals i d’altres interessos, si és aquest model turístic el que volen per Mallorca. 

Quant al punt tercer, recorda que el Sr. Rovira, conseller executiu d’Ordenació del 
Territori, se va comprometre a presentar els informes en el Ple ordinari de setembre i 
encara no ho ha fet, raó per la qual li retreu la manca de compliment dels acords a què 
s’ha arribat al Ple, per bé que ja ha passat més de la meitat de la legislatura. 

Sobre el punt quart, fa notar que es tracta d’una proposta que surt barata, si se 
considera la situació dramàtica que viu el jovent quan acaba les seves carreres 
universitàries; fa notar que encara són desconeguts els efectes que tendrà sobre 
l’economia global aquesta pèrdua de capital humà, la generació perduda. Assenyala 
l’obligació que té el Consell de Mallorca d’implicar-s’hi, atès que és ben segur que no 
tendrà efectes beneficiosos per a l’economia de Mallorca. 

Reitera que totes aquestes propostes tenen un cost zero per al Consell de Mallorca, i 
en el cas de l’ajut als becaris és un cost molt baix.  

Pel que fa al cinquè punt, diu que encara espera la transacció que farà el Grup 
Popular. Dóna per fet que el PP hi està d’acord, i que ho podran discutir.  

Retreu al PP que s’hagi fixat un únic nord, des de l’inici de la legislatura: reduir la 
despesa pública. Discrepa d’aquesta idea, perquè el que cal fer és crear moviment dins 
el sector econòmic. 

Recorda que la presidenta del Consell de Mallorca va dir en una ocasió, durant la 
campanya electoral, que la gent li demanava feina. Per aquesta raó, ella no entén el 
lligam que hi pot haver entre la reducció de la despesa pública i la creació de feina, o 
potenciar la iniciativa privada. 

Refusa també l’actitud servil que té l’actual equip de govern de la institució davant els 
poderosos i davant el govern del Sr. Bauzá perquè no s’entén que pugui ajudar a crear 
activitat econòmica a l’illa de Mallorca. 

Demana quin indicador macroeconòmic de l’illa de Mallorca ha millorat d’ençà que 
governa el PP governa. Observa que ja fa dos anys i mig, raó per la qual demana que 
facin una reflexió crítica. 

Demana al PP el mateix que demanen els organismes internacionals: que mirin per la 
finestra allò que passa al carrer, que deixin de banda la seva obsessió per reduir la 
despesa pública i que pensin com es pot millorar l’economia de les Illes Balears i què 
s’ha de fer per crear més activitat, atès que és això el que repercutirà sobre la 
disminució del dèficit, perquè hi haurà més ingressos i més producció.  

El Sr. JUAN intervé tot seguit. 

Diu que, per bé que la intervenció de la Sra. Sánchez s’ha centrat en el guió de la 
moció, també és cert que ha fet el mateix d’altres vegades: sortir del botador. Tot 
seguit explica els motius d’aquest retret.  

Nega que el PP tengui una actitud servil cap als poderosos. No conforma tampoc un 
complot de cap tipus, i assegura que no té cap problema per observar què passa al 
carrer.  
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Diu a la Sra. Sánchez que potser algun representant del Grup Socialista no va entendre 
el que passava al carrer, l’any 2011, i aquesta és la raó per la qual ara no governa el 
PSOE. Assegura que tampoc no ho varen entendre dins l’àmbit nacional, tot i haver-se 
trobat un país relativament sanejat. Aprofita per retreure al PSOE que deixassin el 
país tan malparat.  

Comenta que no voldria haver d’entrar en un debat d’aquest estil, perquè ben segur 
que acabaria en una tertúlia més pròpia de cafè que d’altra cosa.  

Assenyala que està d’acord en la necessitat d’ampliar el model econòmic d’aquesta 
comunitat autònoma, i de fet s’ha intentat, amb diferents models. Explica que el 
Govern balear té el Parc Bit, amb un important model tecnològic.  

Assegura que ell, atès que prové de l’àmbit educatiu, també li podria dir moltes coses 
sobre les conseqüències que ha tengut per Espanya el govern del PSOE: una 
inactivitat total i absoluta de la universitat i una despreocupació envers la ciència i la 
inversió tecnològica.  

Fa notar a la Sra. Sánchez que potser no coincideixen en la mateixa línia de 
pensament quant a l’economia, perquè ell prefereix Friedrich Hayek i l’Escola 
Austríaca.  

Quant al tema de la Mallorca Film Commission, assegura que l’equip de govern atén 
les demandes del sector audiovisual, que desitja que se creï la Balears Film 
Commission. Reitera que ja se va aprovar la Llei audiovisual i que ara s’espera 
l’aprovació dels estatuts de la Balears Film Commission i observa que hi ha 
disponibles una quantitat de doblers i una marca, que s’han de transferir.  

Reitera que la voluntat del sector coincideix amb la voluntat de l’equip de govern.  

Sobre la capacitat distributiva del turisme, no sap què més li pot dir. Assenyala que 
aquesta ha estat una bona temporada turística, tot i que encara no se disposi d’estudis 
econòmics que ho determinin, raó per la qual retreu a la Sra. Sánchez que quan la 
temporada encara no ha acabat ella ja en tregui la conclusió que ha existit una mala 
distribució dels doblers i parli de les conseqüències negatives que ha tengut aquesta 
gestió sobre la gent de Mallorca.  

Per aquest motiu li demana quins són els factors i els indicadors en els quals es basa 
per fer aquestes afirmacions.  

Opina que la Sra. Sánchez, quan fa les seves intervencions, sempre es basa en 
suposicions sobre previsions de futur perquè és clar que fins els mesos de febrer o 
març de 2014 no és possible tenir dades concretes que confirmin una bona temporada 
turística i una mala distribució de la riquesa que s’ha fet aquest any.  

Fa notar que aquest és el parer de la Sra. Sánchez, la qual també deu opinar que la 
mala distribució l’ha provocada aquest equip de govern i que abans no se feia igual.  

Pel que fa al tema del Túnel de Sóller, li recorda que varen quedar dos punts sense 
resoldre, referits als informes tècnics, però se va quedar d’acord amb el fet que el 
Govern balear ha de pagar allò que deu, i aquest és un punt important.   

Sobre les beques que se demanen, assegura que el Consell de Mallorca seguirà 
treballant amb la Fundació Universitat Empresa per millorar la situació del jovent de 
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Mallorca, però la Sra. Sánchez ha d’entendre que determinades peticions que fa no 
són competència d’aquesta institució. 

Quant als punts 5, 6 i 7, el PP demana fer-hi una transacció a cada un. Tot seguit ho 
explica i les llegeix textualment.  

En el punt 5, el Grup Socialista parla de pagues dobles, però la proposta de l’equip de 
govern és aquesta: “el Consell de Mallorca no adoptarà, per iniciativa pròpia, cap 
mesura que impliqui disminució de les retribucions que perceben actualment els seus 
treballadors”. Opina que és una proposta més àmplia perquè se refereix a diferents 
complements i sí que queda dins l’àmbit de potestat del Consell de Mallorca, mentre 
que no és precisament el cas de la paga doble.  

En el punt 6, la transacció que proposa el PP és aquesta: “El Consell de Mallorca 
establirà criteris per reduir la despesa innecessària per ineficient i per millorar 
l’atenció a la ciutadania, en termes de temps d’espera, claredat en la prestació dels 
serveis i prestigi social de la institució, en el sí de la comissió institucional aprovada 
en el Debat de Política General de 2013”. 

En el punt 7, aquesta és la transacció: “El Consell de Mallorca farà un canvi dels seus 
programes informàtics cap al programari lliure i així estalviar aquesta despesa, de 
forma gradual i dintre d’un pla de formació.” 

La PRESIDENTA demana a la Sra. Sánchez si el seu Grup accepta les transaccions 
que proposa l’equip de govern.   

La Sra. SÁNCHEZ respon afirmativament. 

Sotmesos a votació els punts núm. 5, 6 i 7 de la proposta, s’aproven per unanimitat, 
amb les esmenes del PP. 

Sotmesos a votació els punts núm. 1, 2, 3 i 4 de la proposta, es rebutgen per 
tretze vots a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i setze vots en 
contra (PP). 
 

PUNT 3. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
CONTRA LA POBRESA DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Atès que la pobresa a Mallorca ha crescut molt durant aquests anys, afectant a milers 
de famílies que tenen tots els seus membres aturats i posant en perill la seva integració 
social i  la seva cohesió familiar.  
 
Atès que si no es fan actuacions especials sobre els col·lectius més afectats, prevenint 
la seva marginació, aquesta es cronificarà, la seva situació empitjorarà i també la del 
conjunt de la societat mallorquina. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA fa les 
següents propostes per tal de combatre el problema de la pobresa a Mallorca. 
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1. Crear un fons econòmic per situacions urgents en les que calgui rescatar 
l’entitat social que fa fallida i donar un temps per cercar la seva viabilitat o 
transformació. 

 
2. Elaborar un pla especial per protegir els infants amb problemes greus de 

malnutrició, tenint en compte el diagnòstic de la situació i la coordinació 
interinstitucional necessària per evitar aquest problema. 

 
3. Iniciar la rehabilitació de les places de residència inútils fins a  rehabilitar-

les totes, la qual cosa es podria fer en tres anys i suposarien unes 300 
places que ferien baixar molt la llista d’espera.   

 
4. Establir un procés d’urgent necessitat per a persones dependents que 

necessiten residència i no tenen recursos econòmics per anar a una entitat 
privada.  

 
5. Aprovar en el Ple del Consell de Mallorca el Pla estratègic de Serveis 

Socials 2014-2015. 
 

6. Aprovar en el Ple del Consell de Mallorca el Pla Estratègic d’Igualtat  pel 
2014-2015. 

 
7. Estendre les clàusules socials a tots els contractes per obres i serveis del 

Consell de Mallorca. 
 

8. Dotar els pressupostos de personal de l’IMAS per fer les  substitucions que 
corresponen per donar un servei de qualitat. 

 
9. Tornar a aportar la quantitat econòmica que sempre havia fet el Consell de 

Mallorca al Fons Mallorquí de Solidaritat. 
 
 

El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció fent referència a algunes paraules 
que s’han dit per tal de connectar una moció amb l’altra. En aquest sentit refusa que el 
Sr. Juan digui que el Grup Socialista no escolta la gent quan ahir hi va haver 90.000 
persones al carrer, persones que el govern del Partit Popular no escolta, cosa que és 
una mica patètic. 

En quant al tema de no tenir recursos, diu que no basta i observa que ja sap que aquí 
s’han aprovat moltes vegades mocions perquè hi hagi un millor finançament del 
Consell de Mallorca però el problema és que l’actual govern duu dos anys de gestió 
sense cap resultat i, a més a més, la situació ha empitjorat. 

Afegeix que vol aportar una dada que és molt eloqüent: l’any 2006 el Consell de 
Mallorca va gastar 340€ per habitant; en 2012 s’està exactament en la mateixa 
situació, és a dir, 340€ per habitant. Això vol dir que s’ha tornat enrere fins arribar la 
situació que hi havia fa 6 anys. 

Allò que reben els ciutadans és, al cap i a la fi i segons el seu parer, l’indicador 
principal que és exactament el mateix que rebien fa 6 anys, és a dir, que s’ha tornat 
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enrere de manera molt important. En matèria de Serveis Socials s’han deixat de gastar 
en 2 anys pràcticament uns 10M€ en comparació amb el que s’estava gastant durant 
els darrers anys. 

Tot seguit assenyala que està completament segur que si hi hagués un govern 
socialista o d’esquerres a la comunitat autònoma, l’equip de govern del Consell de 
Mallorca no tendria la mateixa actitud amb aquest govern i sortirien al carrer per 
demanar un millor finançament per Mallorca. 

Encara que no negui els esforços que hi puguin estar fent, cal tenir en compte que la 
política no es valora pels esforços que hom fa sinó pels resultats i el mateix passa en 
altres àmbits: l’empresa, l’escola, la universitat, etc. 

Una persona pot dir que fa molts d’esforços per estudiar però als exàmens no arribar a 
treure un 5 i això passa amb l’equip de govern del Consell de Mallorca, és a dir, que 
no arriben a treure un 5 en matèria de recursos econòmics. 

Matisa que diu això perquè era el mateix Partit Popular que deia en el seu programa 
electoral que reduiria la pobresa a Mallorca però resulta que la pobresa a Mallorca no 
només no l’han reduïda sinó que s’ha incrementat. 

Potser al·legaran que l’equip de govern del Consell de Mallorca no hi ha tengut res a 
veure i probablement no sigui la causa principal però segur que el Consell de 
Mallorca hi hagués pogut fer més coses si hagués tengut un millor finançament. 

Per altra banda l’equip de govern presumeix de ser molt coherent en parlar de 
transferència de competències: no volen més transferències. Eivissa i Menorca sí que 
en volen més però Mallorca no, com si Eivissa i Menorca tenguessin una situació 
econòmica molt millor que la de Mallorca. 

En matèria de Serveis Socials passa el mateix. No volen duplicitats quan justament a 
meitat de legislatura es crea una nova conselleria per assumir les competències que 
hauria d’assumir el Consell de Mallorca i tot el que s’està gastant en dependència el 
Govern de les Illes Balears s’ho hauria de gastar el Consell de Mallorca. 

En quant a les entitats indica que s’ha reduït la partida de subvencions d’una forma 
considerable i això que les entitats estan molt malament i, fins i tot, algunes han hagut 
de tancar malgrat que la Sra. Cirer es va comprometre que això no passaria, és a dir, 
que no tancaria cap entitat. 

En conseqüència, el Grup Socialista proposa, una altra vegada, la creació d’un fons 
per poder ajudar en els casos de situacions límit. Si llavors resulta que no es dóna cap 
situació límit, doncs fantàstic i millor per tots però, en qualsevol cas, evitar que es 
deixi d’actuar per manca de pressupost i, per això, insisteix en la necessitat de crear 
una partida pressupostària a aquest efecte. 

Afegeix que la Sra. Cirer ha creat un Observatori de la Infància que diu que hi ha 
45.000 menors per sota el llindar de la pobresa però no hi fan res en especial i, si no és 
així i resulta que sí que hi fan qualque cosa, doncs convé que s’expliquin davant el 
Ple. De totes maneres, el Grup Socialista ja ha presentat en vàries ocasions una 
proposta per tal d’elaborar un pla especial per a la infància però no hi ha hagut 
manera. 
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Pel que fa al tema de les persones dependents, diu que passa igual ja que hi ha més 
llista d’espera que mai per residències, es donen manco prestacions a persones amb 
dependència i, en aquest sentit, la Sra. Cirer no hi fa res especial mentre que la gent al 
carrer comenta que la dependència s’ha paralitzat, que hi ha molta llista d’espera, que 
estan dos anys per pagar una ajuda econòmica d’urgent necessitat, etc. 

Sobre els plans estratègics de Serveis Social i d’Igualtat fa notar que just li demana, 
una vegada més, que acabi el Pla Estratègic de Serveis Socials, que suposa que ja 
estarà fent perquè ja s’havia d’haver presentat durant el semestre anterior, que el 
dugui a aprovació al Ple perquè el puguin discutir i valorar, alabar-ne les coses 
positives i criticar-ne els aspectes amb els quals no estiguin d’acord. Li demana també 
que dugui a aprovació del Ple el Pla Estratègic d’Igualtat, el refaci i el posi al dia. 

Referent a les clàusules socials, tal i com ja ha dit altres vegades, no és qüestió de fer-
hi res especial sinó tendir a anar cap a contractes amb clàusules socials a totes les 
contractacions que faci el Consell de Mallorca, i no únicament a les de l’IMAS, 
perquè així podrien contribuir a treure gent de la marginació o que estigui en risc de 
marginació. 

Per altra banda fa notar que sap que no s’estan pagant correctament les substitucions 
que es fan a l’IMAS i sap que la persona que gestiona els recursos humans va deixar 
7M€ de forat al Consell de Mallorca –a l’IMAS– quan va gestionar el personal. Tem 
que aquesta persona –o qui sigui– està tornant a fer un mica el mateix que ja va fer, és 
a dir, amagar el cost real de personal. 

En quant al tema de les subvencions, adverteix que hi ha gent que les cobra amb cinc 
o sis mesos de retard i, fins i tot, a l’any següent. 

Per tant, tot i el pressupost correcte dels serveis de personal, no amaguin doblers del 
cost real que té perquè ara la Sra. Cirer potser no se’n donarà compte perquè la gestió 
de personal és molt complexa, amb moltes minipartides però, com que hi ha molta 
gent, basta que aquestes minipartides no es gestionin bé perquè es vagi creant un 
dèficit que no es veu però s’acumula en 4 anys i així quan el Grup Socialista va entrar 
a governar l’IMAS trobà un dèficit de 7M€. Així doncs, si la Sra. Cirer no fa res al 
respecte, quan deixi l’IMAS tendrà 7M€ o 8M€ de dèficit en personal. 

Finalment es refereix a un tema que considera que és una qüestió de dignitat i 
prèviament explica que l’equip de govern atorga premis, parla de solidaritat i això és 
perfecte però el resultat concret –tot i no discutir la bona voluntat– és que ja tenen dos 
anys amb la meitat de pressupost dedicat al Fons Mallorquí de Solidaritat. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) anuncia que, en principi, el seu Grup donarà 
suport a la moció ja que fa mal no donar suport a una moció com aquesta i 
especialment en relació a tot allò referit a planificació. 

Puntualitza que hi ha una sèrie d’accions que són concretes i d’altres que s’haurien de 
desglossar i detallar amb especificació d’actuacions concretes i més en aquestes 
altures de la legislatura. 

Imagina que l’equip de govern tendrà una visió d’aquesta qüestió, l’oposició en tendrà 
una altra, segurament els treballadors en tendrien una altra i el tercer sector o entitats 
que hi fan feina en tendrien una altra. 
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Considera que el que fa falta en aquesta moció és que a tot això s’arribi mitjançant un 
procés participatiu perquè ni l’equip de govern, ni l’oposició, ni els treballadors, ni els 
treballadors socials dels ajuntaments ni els regidors no tenen la darrera paraula.  

Per tant, seria important poder cohesionar diferents espais on es pogués fer una 
planificació efectiva de totes aquestes qüestions (de les qual és cert que ja s’ha parlat 
en diverses ocasions a distints plens) i fer una cosa que realment fos integral i no 
només dins el Consell de Mallorca sinó també a nivell d’ajuntaments. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció 
anunciant que exposarà unes consideracions generals sobre aquesta moció. 

En aquest sentit comenta que bàsicament tots els punts (com han dit tant el Sr. Garau 
com el Sr. Ensenyat) han estat debatuts, exposats o votats a altres plens i alguns d’ells 
–la qual cosa li sorprèn– al darrer Ple celebrat el mes passat. 

També com a consideració general diu que els punts d’aquesta moció tenen clara 
causa o conseqüència o vénen motivats o són un reflex de la situació econòmica i 
pressupostària i assegura que d’això no en poden defugir. Malgrat que l’oposició 
retregui que aquest argument s’usi d’excusa, confirma que no és així perquè la 
situació és aquesta. 

Altres punts d’aquesta moció fan referència a la planificació més genèrica i més de 
relacions institucionals o de l’àmbit que traspassa allò que és pròpiament l’IMAS a 
més d’actuacions puntuals de gestió. 

Tot i això i encara que s’hagin repetit, és a dir, que siguin temes que s’han debatut en 
altres ocasions, és important fer-ne una reflexió i que, almanco, en puguin parlar una 
altra vegada perquè així els fan presents i els donen la dimensió d’importància que 
tenen. 

Opina que el Sr. Garau ha fet una sèrie d’afirmacions o acusacions que, com a mínim, 
són una mica greus en quant a la gestió de recursos humans i creu que si el Sr. Garau 
és capaç de veure molt més enllà que les actuacions del mateix equip de govern i dels 
mateixos interventors, doncs caldrà tenir en compte la seva aportació perquè el Sr. 
Garau ha esbrinat una situació que els escapa als interventors i a tots els òrgans de 
control de la casa. 

Per això, li preocupa un poc que el Sr. Garau sigui capaç de fer aquestes afirmacions 
tant contundents i de la manera que ho ha fet i assegura que, com a mínim, ho tendrà 
en compte. 

En quant a les qüestions plantejades sobre contingut econòmic, diu que s’ha referit al 
fons de rescat a entitats que és tema que va ser tractat al darrer Ple i creu que va ser 
prou clar: l’IMAS fa un acompanyant i un seguiment a totes les entitats i està a 
disposició d’elles sempre que faci falta.  

Recorda que ja va explicar que ara s’està en una situació incomparable amb aquella 
que pensaven que tendrien ara fa un any o un any i mig. Aquesta és una situació que a 
final d’aquest mes d’octubre –o abans d’acabar l’any– serà una situació de pagament 
puntual a les entitats, de ser capaços d’haver assumit el deute pendent i, per tant, no 
creu que sigui necessari aquest fons de rescat a entitats perquè la situació serà molt 
millor del que podrien pensar. 



 26

Pel que fa a la rehabilitació de places, diu que li xoca que el Sr. Garau posi a la moció 
“places inútils” quan realment no existeixen places inútils a l’IMAS sinó que hi ha 
places que estan ocupades per persones vàlides o que són places que legalment estan 
per ocupar per persones vàlides. Això ho sabrà el Sr. Garau perquè l’any 2010 les va 
posar totes a disposició de la dependència sense reservar-ne qualcuna per persones 
que potser les podrien necessitar, cosa que també té relació amb la proposició que fa 
sobre el pla d’urgent necessitat. 

Refusa, per tant, que es parli de places inútils ja que s’ha de parlar de places que 
necessiten una adaptació a la normativa de dependència. Ara per ara les tenen xifrades 
en 144 places buides en diferents residències i han hagut de refer els plans de millora 
que havia deixat l’anterior equip de govern per no ser assumibles econòmicament. 
Amb això es fa palès que les decisions de l’equip de govern tenen una vinculació 
econòmica però ho és per la situació real de la institució. 

El tema de les clàusules socials ja va ser objecte d’un debat i comenta que s’apliquen 
a l’IMAS –en són modèlics– i fins i tot el personal jurídic de la casa és reclamat per 
altres comunitat autònomes per explicar el procediment que hi ha a l’IMAS però 
també és cert que hi ha un informe de Secretaria General que indica que és impossible 
la generalitat de la contractació i que s’hauria de mirar contracte per contracte però 
creu que no hi haurà cap problema a l’hora de fer aquest esforç a la casa. 

Sobre l’aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat, en quant a proposta de contingut 
econòmic, diu que s’ha mantengut l’aportació de 2011, s’ha mantengut en 2013, s’han 
fet esforços pel seu pagament i probablement en els pressuposts de 2014 no podran 
restablir l’import que hi havia. Aquesta és la realitat i esperen, de cara a un altre 
pressupost, poder-la situar en la xifra que va deixar l’anterior govern. 

En relació a la planificació, explica que el Pla Estratègic està a punt d’acabar-se i 
imagina que al proper Consell Assessor podran dur l’esborrany per després dur-lo a 
Ple. El Pla d’Igualtat és un pla que es va començar a elaborar l’any 2008 –com sap la 
Sra. Cano– i el 2010 estava enllestit. A hores d’ara no està pendent d’aplicació ja que 
les línies estratègiques es van aplicant però sí que falta passar-lo per Ple. 

En aquests moments s’està en un procés d’adaptació en quant a terminologies de 
l’anterior govern de la casa, és a dir, que hi ha quatre conceptes que s’han d’ajustar i 
confirma que tenen la voluntat de dur-lo a Ple però, no obstant això, li sap greu que el 
Grup Socialista, que el tenia llest i acabat, no l’hi dugués quan tenia la responsabilitat 
de fer-ho.  

Reitera que just falta passar-lo per Ple però que les línies estratègiques i bàsiques 
d’aquest pla sí que es duen a terme amb les polítiques d’igualtat. 

Referent al Pla de Menors, comenta que l’Observatori està fent feina no només amb la 
diagnosi de l’anterior exercici sinó també amb línies bàsiques d’actuació i, sobretot, 
en coordinació amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears 
perquè allà s’està elaborant un pla d’actuació i també fan feina amb els ajuntaments, 
sobretot el de Palma, perquè creuen que les actuacions coordinades són prioritàries a 
l’hora de dur-les endavant perquè puguin ser factibles. 

El Sr. GARAU li agraeix, en primer lloc, al Sr. Ensenyat el suport del seu Grup a la 
moció i li comenta que està totalment d’acord amb els processos participatius i que, 
de fet, espera que el Pla Estratègic de Serveis Socials, si s’aprova, es durà a Ple i hi 
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haurà la possibilitat que les entitats i els ajuntaments puguin participar en la seva 
valoració. 

A continuació s’adreça a la Sra. Cirer i li diu que li vol recordar una cosa en relació al 
que ha comentat abans sobre els recursos humans. En aquest sentit diu que quan va 
entrar a l’IMAS hi havia 7M€ de dèficit a recursos humans i va haver de fer un crèdit 
extraordinari per poder pagar aquest buit i que tots els pressuposts de recursos humans 
s’aprovaven amb dèficit.  

El motiu pel qual es feia així és perquè evidentment si s’estira el fil i se cerquen on 
són els buits, doncs es trobarà un dèficit. Aquest dèficit de gestió concreta s’anava 
passant any rere any i potser, encara que no sap si és així, s’està fent en aquests 
moments de la mateixa manera. 

Per això, el seu Grup torna a proposar que tota la gestió de substitucions i de les 
despeses reals que tenen es duguin a pressupost. 

Respecte al pagament a les entitats observa que, quan parla de rescatar entitats i de 
tenir una partida prevista per a aquesta finalitat, la Sra. Cirer li respon que ja paguen o 
pagaran millor a les entitats i això li sembla perfecte però cal tenir en compte que hi 
ha moltes entitats que no tenen concert amb el Consell de Mallorca. Concretament les 
entitats que han hagut de tancar no tenien concerts amb el Consell de Mallorca i, de 
fet, hi ha entitats que el Consell de Mallorca ajuda o subvenciona però ell s’està 
referint a les petites entitats tot i que, òbviament, també s’han d’incloure les que tenen 
concerts. 

En quant a la planificació, els programes i els plans comenta que espera que al més 
aviat possible es duguin a Ple, els puguin discutir i puguin veure què pensen fer de 
cara al futur més pròxim. 

La Sra. CIRER diu que, tot i que signifiqui tornar una mica al mateix, ha de fer 
constar que és cert que seria distint si haguessin hagut de gestionar el Consell de 
Mallorca en una època de bonança econòmica, allà no haguessin hagut de fer uns 
pressuposts ajustats i austers, allà on no se’ls reclamàs una sèrie de mesures. 

En exercicis anteriors tant ella com el Sr. Garau han governat i la situació permetia 
que els governs dels quals formaven part poguessin assumir nous projectes i podien 
donar cobertura a tot el que calgués i més però, en aquests moments, els ha tocat una 
determinada època de gestió que els ha obligat a l’IMAS a prioritzar, sobre tot i per 
damunt de tot, els serveis que es donaven, cobrir les necessitats que plantejaven els 
ciutadans, estar devora les entitats amb places concertades –i les que no en tenien 
també, baldament el Sr. Garau asseguri que no– però també alhora ajustar en moltes 
coses que s’havien d’ajustar (despesa corrent, despeses de material d’oficina, etc.). 

En matèria de personal també s’han vist obligats a haver de fer una gestió molt eficaç 
i molt acurada però ha de destacar que s’ha mantengut el nombre d’empleats públics 
que conformaven la plantilla de 2012 i de 2013 i s’han mantengut per poder donar els 
serveis a què feia referència abans atès que no poden prescindir de molts d’aquests 
empleats ja que hi ha unes persones que han d’atendre i unes ràtios que han de 
complir als serveis no només amb plantilla administrativa sinó també als centres 
assistencials. 
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Al pressupost 2013 s’ha possibilitat la disposició de quasi 0,5M€ més que l’any 2012 
per complir amb substitucions i per complir amb baixes o vacances de personal. 

Evidentment aquesta no és la situació que reclama el Sr. Garau ni tampoc no és la 
situació que seria desitjable en quant a partida pressupostària però entre aquesta 
situació, que és real, i la que apunta el Sr. Garau creu que hi ha un abisme molt 
important i que intentarà, en la mesura que li sigui possible, estirar del fil que diu el 
Sr. Garau per tal de no arribar a la situació que ha descrit i de la qual ella no n’és 
conscient. 

Ara per ara, està segura i convençuda que la política de personal es duu com s’ha de 
dur i la fan com s’ha de fer. 

Pel que fa a les propostes concretes, anuncia que no donaran suport a la proposta núm. 
1 perquè consideren que no és necessari tenir aquest fons per rescatar les entitats. En 
quant a l’elaboració del pla tampoc no votarien a favor d’aquesta proposta perquè ja 
estan fent feina conjuntament l’Observatori, l’IMAS i el Govern de les Illes Balears 
per a l’elaboració d’aquest pla. 

A la proposta núm. 3 s’havia proposat una transacció, que sembla que no ha anat bé, i 
que era no iniciar la rehabilitació sinó fer feina per elaborar un pla perquè tampoc no 
pensaven que es pogués assumir tot en tres anys i les places de les quals parla el Sr. 
Garau són tantes que suposa que no es poden posar al servei de la dependència. 

Tot seguit fa un incís per anunciar que se’ls planteja un altre marc amb el tema del 
Consorci Sociosanitari, un marc que serà positiu a l’hora d’establir nova gestió de 
places tant amb l’ajuda que suposarà per adequar aquestes places com amb el 
finançament de noves places que pugui posar l’IMAS a disposició de la dependència. 

El procés d’urgent necessitat ja s’està fent i ja s’estan atenent les persones que tenen 
aquestes necessitats però sí que donarien suport al tema del Pla Estratègic de Serveis 
Socials i del Pla Estratègic d’Igualtat. 

També votarien a favor, si s’accepta la transacció, d’aplicar les clàusules socials 
sempre que jurídicament sigui possible i, finalment, no donarien suport als punts núm. 
8 i 9 d’aquesta moció. 

La Sra. PRESIDENTA li sol·licita al Sr. Garau si està d’acord amb la transacció 
proposada al punt núm. 7. 

El Sr. GARAU fa constar que n’han parlat, observaren que l’expressió “jurídicament” 
sembla una mica redundant i, al final, varen proposar que digués “Estendre 
progressivament...” 

La Sra. PRESIDENTA comenta que, segons li consta, la redacció acordada per a 
aquest punt és: “Estendre progressivament les clàusules socials a contractes per obres 
i serveis.” 

El Sr. GARAU confirma que, si aquesta és la redacció definitiva del punt, el seu Grup 
l’accepta. 

Sotmesos a votació els punts núm. 1, 2, 3, 4, 8 i 9 de la proposta, es rebutgen per 
dotze vots a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra 
(PP). 
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Sotmesos a votació els punts núm. 5, 6 i 7 de la proposta, s’aproven per unanimitat. El 
punt 7 s’aprova amb l’esmena del PP. 
 
 

PUNT 4. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
DE SUPORT A LA CULTURA MALLORQUINA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Atès que el Consell de  Mallorca és el govern dels mallorquins i les mallorquines i ha 
de defensar en primer lloc les institucions pròpies i la cultura pròpia. 
 
Atès que en aquests moments estan paralitzades moltes accions i altres han estat molt 
minvades, com és el cas de les inversions estatutàries. 
 
Atès que el suport a la llengua pròpia de Mallorca està patint una vulnerabilitat més 
gran que mai. 
 
Atès que la producció teatral  pròpia  de Malloca s’ha vist molt afectada per la crisis 
econòmica.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA fa les 
següents propostes  per  donar un major  suport a la nostra cultura.  
 

1. Establir un  calendari d’inversions estatutàries per les iniciatives que el 
Consell té compromeses amb Can Weyler, Antoni Catany, Santueri, Bellpuig, 
Raixa, Serra de Tramuntana i rehabilitació de valors paisatgístics, tots ells 
projectes cabdals per a la illa de Mallorca. 

 
2. Posar en marxa un altre cop un mecanisme econòmic que els hi permeti llançar 

aquí i fora d’aquí les seves produccions. 
 

3. Crear un pla d’incentius a les empreses i les institucions que més afavoreixin 
la nostra llengua, establint uns premis especials per tal motiu. 

 
4. Realitzar un Pla  d’actuacions concretes, amb un calendari 2014-2015, de 

foment de les arts escèniques i la col·laboració amb la xarxa de teatres públics. 
 

5. Garantir en els propers dos anys la seva part del manteniment de l’Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears i exigir a les altres institucions que facin el 
mateix. 

 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) explica que una de les principals tasques que té aquest 
Consell de Mallorca és la de treballar per la cultura, que és una de les àrees més 
importants que té aquesta institució i que aquest govern, que no vol complir l’Estatut 
d’Autonomia, no aspira a tenir altres competències també importants. 



 30

Passat ja l’equador de la legislatura, s’encara la recta final de la seva gestió. Una etapa 
que segurament serà dura i serà contestada, com ho estat fins ara i una bona prova és 
el bon grapat de manifestacions que han aglutinat al carrer a tanta gent: a gent per la 
Simfònica, a gent per la llengua; a gent pel territori; per defensar l’estat del benestar; 
per l’educació, com ahir. En definitiva, tantes i tantes protestes de les quals l’equip de 
govern del Consell de Mallorca n’és directament corresponsable. 

A continuació li assenyala als membres de l’equip de govern que s’ha acabat el temps 
de les bones paraules i només l’acció comptarà a l’hora que els ciutadans puguin 
decidir. Només amb la seva acció els ciutadans i ciutadanes de Mallorca poden veure 
millorar la seva situació. Cal, ara més que mai, que treballin per ells. 

Durant aquests dos anys, l’oposició del Grup Socialista ha procurat ser lleial i 
constructiva. Han fet mocions i moltes propostes que haurien millorat, de molt, la 
situació dels mallorquins i les mallorquines però l’equip de govern no ha volgut que 
això fos així. 

Actualment es troben en una situació determinada i la gent està crispada i cansada de 
patir la manca d’acció d’aquesta institució i la imposició constant dels seus companys 
del Govern de les Illes Balears. 

Adverteix que ara se centrarà en la matèria cultural i fa constar que demanen, una 
vegada més i sense deixar d’insistir, que les inversions estatutàries siguin una realitat. 
Saben que els doblers són aquí, que és important que el patrimoni es posi en valor i 
que no es deixi perdre ni un minut més. 

També és important contribuir a dinamitzar el teixit econòmic i complir amb el 
compromís ferm amb les inversions a les quals s’havien compromès, havien anunciat 
i n’han havien estat partícips en aquest Ple del Consell de Mallorca. Recalca que són 
inversions i no pèrdues i, per tant, han de tenir clar el concepte que amb elles hi 
guanyen tots. 

Inversió també és la difusió de la nostra cultura i del nostre patrimoni. La producció 
pròpia de les Illes Balears s’ha vist malmenada. A Mallorca, amb la forma de gestió 
per la qual han apostat, han tancat Ràdio i Televisió de Mallorca, han eliminat la 
Mallorca Film Commission, no han pagat les produccions cinematogràfiques amb les 
quals s’havien compromès, han retallat les ajudes a la producció... tantes petites 
accions que arriben a moltíssima gent que, de forma directa o indirecta, treballa en 
aquest àmbit que, a més de ser productiu, és també un element per difondre la imatge 
de Mallorca a l’exterior. 

Estableixin també un calendari de foment de les arts escèniques. Col·laborin, com ja 
fa dos anys que insisteixen, amb la xarxa de teatres públics. Facin de la cultura un bé 
accessible per a tothom. 

La pujada d’imposts del govern del Partit Popular –que els havia de baixar– ha 
incrementat també l’IVA cultural, ha destrossat tota l’oferta, ha creat una important 
davallada d’espectadors i, sobretot, han aconseguit que moltes empreses hagin hagut 
de tancar.  

És així com es crea la feina? És així, amb aquesta baixa d’espectadors, com varen 
poder ser conscients i testimonis en el balanç del Teatre Principal allà on el mateix 
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director artístic va reconèixer anava en contra de l’oferta que donava el Teatre 
Principal. 

Varen eliminar totes les subvencions a entitats que sempre s’han preocupat per 
defensar la nostra llengua, per difondre-la, per promoure-la i, sobretot, per protegir-la 
d’aquells que, des de la seva obsessió malaltissa, intenten fer creure que la nostra 
llengua és el principal problema que ocasiona el fracàs escolar. 

Per això, insta l’equip de govern del Consell de Mallorca a no caure en aquest mateix 
error i recorda que ahir prop de 100.000 persones eren al carrer i sortiren perquè estan 
preocupades per l’educació dels seus fills i dels seus alumnes. S’ha de canviar aquesta 
situació. El Partit Popular té l’oportunitat de governar i cal que hi posi seny i que 
aposti també per defensar la nostra llengua abans que no sigui tard. 

Torna a insistir en la necessitat que el Consell de Mallorca no miri cap a un altre 
costat atesa la greu situació que pateixen els treballadors de la Simfònica, dels quals ja 
fa mesos que en parlen però segueixen sense cobrar quan toca i és necessari que 
l’equip de govern exigeixi el compliment del seu finançament a les altres institucions 
que conformen la Fundació Illes Balears per la Música. 

El Consell de Mallorca és, en aquesta Fundació, la institució més pobra, la que hi 
aporta menys –el 20%–, però no pot ser que, tot i complir les seves obligacions, els 
que en són corresponsables no ho facin també mentre que els treballadors i les seves 
famílies en són els principals afectats. 

Per concloure li fa notar als consellers del Partit Popular que, en definitiva, són moltes 
les accions que el Consell de Mallorca pot dur a terme en matèria cultural i que poden 
generar una important ajuda a milers de famílies que, de forma directa o indirecta, es 
podrien beneficiar de l’impuls econòmic d’aquesta illa. 

Mallorca necessita aquest impuls econòmic ara més que mai. L’equip de govern n’és 
responsable i ha de fer la feina que li correspon: pot posar feina i mans per tal que 
això esdevingui una realitat i el seu Grup Socialista, en aquest sentit, sempre els farà 
costat com ja han demostrat. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar que d’aquesta moció podrien parlar durant 
hores i tot seguit comenta que el Consell de Mallorca en aquesta legislatura no s’ha 
caracteritzat precisament per donar un suport explícit i implícit a la cultura i a llengua. 

La realitat és que tot són o han estat bones paraules però a l’hora de la veritat resulta 
que els retalls grossos i importants han estat en matèria de cultura i de llengua. La 
prova d’això és la quantitat de projectes culturals que han caigut, la quantitat 
d’entitats culturals que estaven fent una bona tasca i han tancat o estan de perill 
d’haver de tancar com a conseqüència que durant tres anys no s’ha fet cap 
convocatòria pública de subvencions a entitats culturals o, si se n’han fetes, o no s’han 
resoltes o s’han anul·lades. Per molt que el conseller tengui voluntat o digui, la veritat 
és que la cultura és el darrer mot del credo per a aquest equip de govern. 

De fet, en aquesta moció hi ha 5 punts però n’hi podria haver 25 o 235 tot i que no els 
enumerarà perquè seria molt llarg ja que, com ha dit al principi, en podrien parlar 
durant hores. En tot cas, considera que el món cultural de Mallorca no mereix ser 
tractat de la manera que el tracta el Consell de Mallorca. 
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El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que aquesta és 
una moció l’exposició de la qual no té pràcticament res a veure amb el text que s’ha 
presentat a Ple. 

És molt fàcil dir el que diuen, tant per part d’un grup com l’altre, afirmant que la 
cultura és el darrer mot del credo, que la cultura està maltractada pel Consell de 
Mallorca, etc. 

Evidentment nega rotundament aquestes asseveracions perquè, en primer lloc, creu 
que no s’atenen a la realitat i, en segon lloc, perquè no se sustenten ni amb la 
predisposició de l’equip de govern ni tampoc amb les línies pressupostàries que s’han 
marcat. 

En canvi, és ben cert però –tal i com diu el Sr. Dalmau– que l’equip de govern és 
responsable d’aquesta situació actual però la bancada de l’oposició és corresponsable 
directe de la situació en què han hagut d’administrar els recursos que hi havia a l’àrea 
de Cultura perquè, fins a hores d’ara, encara estan atenent obligacions contretes per 
l’anterior equip de govern i l’actual equip de govern ha procurat posar-hi ordre. 

En temes de cultura, a la moció es plantegen sols quatre aspectes, és a dir, que la 
cultura no és només el que s’hi diu: la Simfònica, les inversions estatutàries, les arts 
escèniques i els incentius a empreses per l’ús català en la seva activitat comercial. La 
cultura és molt més. Hi ha una cultura escrita, hi ha una cultura de teatre amateur, hi 
ha tota una cultura de les bandes de música, etc. Per tant, aquesta moció no ha de dur 
a engany, aquesta moció no és un debat sobre la cultura a Mallorca sinó que és un 
debat de quatre punts concrets. 

De la situació de l’Orquestra Simfònica, l’oposició n’és tan responsable com l’equip 
de govern i no han de defugir de la seva responsabilitat perquè la Simfònica el 
principal problema que ha tengut és un desfasament pressupostari generat per un 
increment de la seva despesa suplementat amb consignacions extraordinàries de 
800.000€, és a dir, que s’hi gastava més del que estava previst ingressar. Aquest és el 
vertader problema de la Simfònica i que ara s’està solucionant amb les aportacions de 
cada institució. 

Reitera que l’oposició no pot defugir de la seva responsabilitat en aquest assumpte. 
Poden anar a concerts i poden ser solidaris amb ells però també els han de dir la 
veritat: el problema que hi ha hagut és el deute acumulat per la Simfònica. 

Tot seguit planteja si s’hagués pogut ser més àgil i eficient a l’hora de solucionar 
aquest problema i explica que d’acord amb les possibilitats pressupostàries de cada 
institució, s’ha atès aquesta obligació. 

Per altra banda assegura que la Simfònica, per descomptat, mereix el suport d’aquesta 
institució, com bé ho ha demostrat tot obrint-li les portes del Teatre Principal fent 
possible així també que la Simfònica fos viable. 

En quant a les arts escèniques, comenta que el Consell de Mallorca dedica més de 
400.000€ a les arts escèniques, ha mantengut els programes, manté la col·laboració 
dins la Fundació Teatre del Mar, el Teatre Principal ha guanyat en nombre 
d’espectadors amb menys pressupost. De fet, amb la meitat de pressupost han 
aconseguit més espectadors, més representacions i s’ha aconseguit l’estabilitat 



 33

econòmica del Teatre Principal la qual cosa era un dels primers objectius tot i que 
encara queda feina per fer. 

En relació a les inversions estatutàries, assenyala que cal tornar-li al Consell de 
Mallorca la seriositat, és a dir, que quan adopti un compromís el pugui complir i en 
entrar a governar es varen trobar que hi havia compromisos adoptats que no es podien 
complir o bé per manca de pressupost o per manca d’expedient o perquè les coses no 
havien estat fetes correctament. 

Així doncs, el que han de fer de manera correcta és comprometre la inversió quan hi 
hagi garanties de pagament. Aquest tema l’han debatut fa uns dies –al darrer Ple 
ordinari– i estan treballant per tal que el Govern de les Illes Balears els asseguri que la 
inversió i la licitació tendran la seva partida corresponent per poder fer complir la 
licitació i els compromisos que adopti el Consell de Mallorca. 

Pel que fa als incentius a les empreses, diu que encara hi ha qualque expedient 
pendent de resoldre d’ajudes a empreses per estimular l’ús del català de 2009, 2010 i 
2011, expedients que fins fa poc no s’havien resolt. 

Entén que aspectes com aquests s’han de tractar dins les disponibilitats 
pressupostàries i, de fet, durant les properes setmanes tractaran el pressupost i ha de 
ser dins aquesta visió pressupostària on es podran dur a terme o no iniciatives 
d’aquest tipus. 

El problema de les empreses en aquest moment no és estimular l’ús del català sinó 
que creu que tenen altres problemes més greus i opina que socialment hi ha d’haver 
un reconeixement i una demanda –i per part de la institució també– que els comerços i 
les botigues de Mallorca evidentment emprin el català per als seus usos comercials. 

El Sr. DALMAU manifesta que li crida poderosament l’atenció que el Sr. Rotger parli 
de seriositat en segons què i no sigui seriós amb els compromisos que, una vegada que 
va arribar, no va adquirir com, per exemple, amb el compliment de les subvencions 
que estaven donades i que va retirar. Això no és seriositat. 

Tampoc no és seriositat com es va gestionar el tema del Gremi de Llibreters i l’insta a 
explicar-ho i a parlar del tema de l’Espai Mallorca. Sap que hi va haver un problema 
allà i també això és una qüestió de seriositat si s’hagués volgut resoldre. Per tant, 
refusa que el Sr. Rotger doni lliçons de seriositat perquè els crida poderosament 
l’atenció. 

Quan varen saber que l’àrea de Cultura es duria des de Vicepresidència, estaven tan 
esperançats com ara el Sr. Font deia, és a dir, que seria una de les banderes d’aquest 
Consell de Mallorca però creu que més aviat els residus n’han estat la bandera perquè 
just basta amb demanar a la gent què fa el Consell de Mallorca en matèria de residus i 
què fa en matèria cultural. 

La intencionalitat d’aquesta moció era la d’intentar arribar a acords però com que ja el 
tenen acostumat a no arribar a acords per part de l’equip de govern, doncs tampoc no 
espera més i acabarà comentant que no és d’acceptar que l’equip de govern també tiri 
pilotes fora i, en comptes d’assumir la seva gestió, acusin l’oposició de no fer el que 
havia de fer quan governava, etc., perquè això ja pràcticament poca gent s’ho creu. 
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En aquest sentit recorda que ahir hi havia al carrer gairebé 100.000 persones que 
estaven defensant una sèrie de qüestions com l’educació pública de qualitat i a això no 
es poden referir com “altres qüestions”. 

Insisteix que en la primera intervenció feia notar que l’equip de govern és 
corresponsable de la situació que s’està patint, és corresponsable que no hi hagi una 
dinamització del teixit econòmic perquè poden fer-hi coses donat que estan governant. 

Si el Sr. Rotger creu que el problema no és la llengua i que les empreses tenen altres 
problemes, doncs bé, donin resposta a aquestes problemes que tenen les empreses i 
dinamitzin el teixit econòmic. 

A continuació assenyala que no entrarà en una discussió sobre un tema com és el de la 
Simfònica perquè no vol mesclar la Simfònica amb altres aspectes en els quals no 
s’han posat d’acord. Espera i confia que en relació a la Simfònica trobin entre tots una 
solució però no li pot acceptar, de cap manera, que derivi el problema que té al 
Simfònica a altres responsables polítics perquè el Sr. Rotger, com vicepresident de 
Cultura, va dur un pressupost allà on a la Simfònica se li donaven 200.000€ i ja sabia 
que aquests doblers no bastaven. 

El Grup Socialista va haver de presentar una transacció per tal d’augmentar la partida 
de 200.000€ a 800.000€, cosa que al final va haver de fer l’equip de govern el passat 
mes de juliol quan se’n varen donar compte que l’aportació prevista no era suficient.  

Així doncs, agrairia que el Sr. Rotger contàs també aquestes coses davant el Ple per 
tal de deixar-ho palès i que tothom en tengués coneixement. 

El Sr. ROTGER li respon al Sr. Dalmau que el seu partit gestionava la Simfònica en 
el moment en què no es pagava l’IRPF ni les quotes de Seguretat Social. Era l’any 
2010. Ara, l’actual equip de govern està per solucionar les coses però no per fer 
demagògia. 

Insisteix que hi són per solucionar les coses i les solucionen però cadascú ha 
d’assumir un poc la seva responsabilitat i hi va haver anys que la Simfònica gastava 
més del que ingressava i ara en paguen les conseqüències. 

Referent a l’al·lusió sobre les subvencions, fa constar que aquestes no estaven 
donades l’any 2011 sinó emparaulades, o bé amb telefonades o bé amb cartes, abans 
de les eleccions i poden dir que el PP s’hi havia oposat però perquè no hi havia partida 
suficient, perquè el Consell de Mallorca estava en crisi ja que a les administracions 
que governava el PSOE, mentre augmentaven les despeses i baixaven els ingressos, 
no varen posar el semàfor en vermell sinó que continuaven gastant i es continuaven 
comprometent amb una sortida cap endavant i ja pagarà qui vengui darrere. 

Les manifestacions com la d’ahir no han de fer oblidar això que és ben cert: el Govern 
de les Illes Balears es comprometia a fer inversions quan no hi havia partida suficient 
i basta demanar-ho als municipis de Mallorca allà on s’havien compromès a destinar 
10M€ en inversions esportives que no s’han duit a terme. 

Aquesta moció, que vol ser un suport a la cultura de Mallorca, no és un suport a la 
cultura de Mallorca i just parla d’una sèrie de coses molt concretes. El Sr. Dalmau ha 
tret a col·lació el tema de l’Espai Mallorca i si en volen parlar podria contar tot el que 
ha hagut de fer per salvar aquesta col·laboració que va néixer fa 10 anys amb la 
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participació de moltes institucions però al final només hi va quedar el Consell de 
Mallorca. 

Remarca que l’actual equip de govern va destinar 150.000€ per solucionar el tema de 
l’Espai Mallorca i, per tant, refusa que atribueixen la seva caiguda a la manca de 
col·laboració del Consell de Mallorca i assegura que no poden assumir aquesta 
responsabilitat perquè no la tenen. 

De totes les propostes que es plantegen en la moció, entén que en moltes d’elles ja 
estan treballant com, per exemple, el tema de les arts escèniques, cosa que les partides 
pressupostàries demostren i, pel que fa a la gestió del Teatre Principal també treballen 
i s’ha iniciat enguany una col·laboració de preestrenes d’obres amb les distintes 
xarxes de teatres públics. 

En quant a la Simfònica, el Grup Socialista parla de garantir-li els dos propers anys 
però ell pensa que no qüestió de garantir els propers dos anys sinó que creu que la 
Simfònica té una projecció a més llarg termini.  

Per tant, si bé coincideixen amb l’esperit de moltes de les propostes, mantenen que o 
bé s’han de debatre dins els pressuposts generals de la corporació o bé per oportunitat 
ja que altres s’estan duent a terme, creuen que no és necessari aprovar les propostes 
d’aquesta moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 

PUNT 5. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Atès que la política mediambiental del Consell de Mallorca té alguns elements crítics, 
sobretot pel que fa a la gestió de residus. 
 
Atès que el mediambient i el paisatge de Mallorca és el principal valor de la nostra 
economia i, per tant, s’ha d’anar molt en compte del que es fa, ja que els seus efectes 
poden ser irreversibles. 
 
Atès que la Serra de Tramuntana és un valor nostre i patrimoni de la humanitat 
indiscutible i està sotmesa a riscos molt importants. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA fa les 
següents propostes d’accions per donar una major protecció al nostre mediambient. 
 

1. Cercar una alternativa a la incineració de fems, mitjançant  la millora de la 
gestió actual per l’empresa concessionària i altres mesures. 

 
2. Cal fer un pla  especial, interinstitucional i multidimensional,  que protegeixi 

la Serra dels riscos d’incendi i d’altres a la que està sotmesa. 
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3. Prendre les mesures jurídiques oportunes  perquè el nostre territori no es vegi 
una altra vegada sotmès a intervencions urbanístiques d’una dimensió 
inadequada,  o en llocs naturals desprotegits. 

 
4. Acabar el procés d’incorporació de més ajuntaments a l’Agència de Disciplina 

urbanística per tal que aquesta es configuri com un vertader instrument del 
control  de les intervencions urbanístiques il·legals en el medi rural.  

 
5. Fer un pla preventiu contra incendis que duri tot l’hivern, i dur-lo a aprovació 

de Plenari. 
 

6. Que els ajuntaments de més de 20.000 habitants  paguin al Consell de 
Mallorca el que pertoca, deixant al Consell fer-se càrrec del finançament del 
servei de bombers  pels  ajuntaments de menys de 20.000 habitants. 

 
7. Donar un impuls als refugis de muntanya de la Serra de Tramuntana, amb més  

professionalització,  amb la millora de les instal·lacions i un pla de feina que 
es dugui a aprovació en el Ple de la institució. 

 
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) inicia la seva intervenció dient que no pot deixar de 
contestar al vicepresident per les paraules que ha dit ara i ho pot deixar de fer-ho 
perquè ha dit que cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats i, si cadascú ha 
d’assumir les seves responsabilitats,... 

La Sra. PRESIDENTA li lleva l’ús de la paraula a la Sra. Garrido per indicar-li que ha 
de parlar de la seva moció i no ha d’entrar a debatre temes de cultura allà on ha 
intervengut el Sr. Dalmau. 

La Sra. GARRIDO reprèn la seva intervenció i li retreu a la presidenta que no hagi 
escoltat el que volia dir ja que no feia comptes dir res de cultura sinó que li contestaria 
al Sr. Rotger sobre l’assumpció de responsabilitats. 

La Sra. PRESIDENTA li demana a la Sra. Garrido que parli de la moció sobre la 
protecció mediambiental. 

La Sra. GARRIDO diu que parlarà de la moció sobre la protecció mediambiental 
però, si parlen de les responsabilitats que ha d’assumir cadascú, les seves seran la 
desprotecció del territori d’aquesta illa. 

La responsabilitat de la gent i dels governants és escoltar el carrer i no l’han escoltat 
quan 100.000 persones eren al carrer ahir i molta gent s’ha anat manifestant per 
distintes situacions.  

El tema mediambiental i el tema territorial són transversals i són importants per 
l’economia d’aquest país, que és el turisme. El que s’ha fet des del Govern de les Illes 
Balears i des del Consell de Mallorca ha estat, un pic darrere l’altre, prendre decisions 
poc encertades, equivocades, i que van directament en contra del medi ambient. 

Varen començar perdonant 4M€ als ajuntaments amb el Serpreisal. El servei 
d’extinció d’incendis que presta el Consell de Mallorca ha estat perdonat a tots els 
ajuntaments, fins i tot a aquells de més de 20.000 habitants i, tot i que el seu Grup no 
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té res contra els ajuntaments de més de 20.000 habitants, creu que cadascú ha 
d’assumir les seves responsabilitats i aquests ajuntaments no ho fan. 

Reitera que es perdonen aquests 4M€ mentre el servei de bombers decau, mentre 
tanquen parcs de bombers, mentre tenen parcs de bombers amb unes necessitats 
d’instal·lacions i de millores que no es fan, mentre no tenen camions de bombers ni el 
material necessari per a les extincions, mentre no tenen cap de servei i mentre no 
tenen direcció en tot el servei de bombers. 

Malgrat tot això, li fan aquest regal als ajuntaments de Mallorca. 4M€ que, en un 
pressupost que cada vegada minva més, haguessin anat molt bé baldament només 
haguessin estat per al servei bombers. 

Alhora es modifiquen els òrgans de govern de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca per tal que el PP controli l’Agència ja que l’únic 
objectiu de la modificació era aquest atès que el Consell d’Administració el 
controlava l’oposició des dels distints ajuntaments i des dels representants dels partits 
que conformen el Ple. 

Així doncs, es modifiquen els estatuts de l’Agència per tal que el PP controli 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i creen una 
total animadversió per part dels ajuntaments i una manca de confiança.  

L’òrgan principal i rector de la disciplina urbanística, el que estava encarregat de fer 
disciplina urbanística a Mallorca, comença a perdre la seva credibilitat perquè es 
polititza i el que no volien, en cap moment, era la politització d’aquest òrgan. 

La següent decisió que prenen és modificar el Pla Territorial amb una correcció 
d’errades que el Tribunal Superior de Justícia els ha dit que no era correcta i que no 
ho podien fer d’aquesta perquè, si volien modificar el Pla Territorial, ho havien de fer 
seguint el procés que toca fer-se per modificar el Pla Territorial però no fer-ho com 
una correcció d’errades perquè no és una correcció d’errades. 

Malgrat això, es modifica el Pla Territorial via correcció d’errades per donar entrada i 
permetre un hotel –un macrohotel– a sa Ràpita, és a dir, que ho fan amb l’únic 
objectiu de permetre un macrohotel a sa Ràpita, aferrat a l’arenal d’es Trenc, aferrat a 
la xarxa Natura 2000 i que torna a minvar i torna a atacar el territori d’aquesta illa. 

I quina ha estat la proposta estrella d’aquest govern? No ho ha estat ni la cultura ni res 
més. Com ja ha dit el seu company, la proposta estrella d’aquest govern ha estat la 
importació de residus: dur residus de fora perquè aquí no en tenim a bastament. 

Així posaran els forns a funcionar a tota per tal de cremar residus i generaran energia 
perquè així davallaran la taxa o la congelaran o ja no saben què passarà amb aquesta 
taxa perquè l’estan estudiant. 

Ara resulta que importar residus, com a màxim, pot influir damunt la tarifa en 13€. Un 
gran esforç per a aquesta terra en contra del benefici que li trauran. Un gran esforç en 
contra del nostre benefici, un gran esforç mediambiental, un gran esforç econòmic, un 
gran esforç a nivell turístic i no ho han tengut en compte: s’importaran residus per 
dur-los a Mallorca. 

Tota aquesta política encara s’ha vist incrementada amb el fet que el Consell de 
Mallorca hagi callat davant les intromissions en les seves competències urbanístiques 
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i d’ordenació del territori per part del Govern de les Illes Balears, cosa que també ha 
fet en relació als ajuntaments. 

La futura Llei de sòl, la llei d’urbanisme sostenible –si la poden qualificar així– que fa 
el Sr. Company només iniciar la legislatura i que és una llei que envaeix competències 
dels consells i dels ajuntaments i que crea la figura dels assentaments en medi rural 
que permet legalitzar tot allò que era il·legal. Una llei del sòl que permetrà legalitzar 
habitatges que són il·legals. 

La Llei general turística permet el canvi d’ús a caprici dels hotelers i permet, en la 
seva darrera modificació, incrementar dues plantes allà on als hotelers els vagi bé i no 
allà on creguin convenient els municipis o el Consell de Mallorca. Per tant, tota 
aquesta política d’atac frontal al medi ambient i al territori –que han de ser unes 
polítiques i uns objectius transversals per conduir per part de tots els departaments– 
ha estat i serà la seva responsabilitat i n’hauran de retre comptes a la gent. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) indica que, si li ho permet la Sra. presidenta, 
voldria fer una protesta arran del que ha passat en el debat de la darrera moció.  

En aquest sentit explica que hi ha hagut un moment donat que el Sr. Jaume Juan, 
conseller executiu de Presidència, en una intervenció s’ha sortit del tema estricte de la 
moció i considera que si a ell li lleven la paraula perquè s’ha sortit un poc del tema 
estricte de la moció, creu que també al Sr. Juan se li havia d’haver llevat la paraula. 

Una vegada feta aquesta protesta, anuncia que serà molt breu en comentar aquesta 
moció la qual, evidentment, votaran a favor perquè és molt clar que la política del 
Partit Popular en temes d’ordenació del territori i de medi ambient, per desgràcia, no 
la marca el Consell de Mallorca sinó que la marca el Govern de les Illes Balears el 
qual passa olímpicament de defensar el territori i de defensar el medi ambient. 

Una prova d’aquesta asseveració és el Sr. Delgado, conseller de Turisme, dient que 
l’urbanisme ha d’estar al servei dels hotelers –ha d’estar al servei del turisme– la qual 
cosa és una de les més grosses que puguin sortir de la boca d’un governant. El territori 
és importantíssim per tot i no en parlem a Mallorca, allà on tenim un territori limitat. 

Un altre exemple és la modificació d’una llei que va fer el Govern de les Illes Balears 
per poder importar fems de fora i que farà que el govern d’aquest Consell de Mallorca 
passi a la història com aquell que va autoritzar dur fems de fora cremar a Mallorca. 

Aquests trets són els que marquen, bàsicament, el tarannà polític en relació a 
polítiques de medi ambient i polítiques d’ordenació de territori. 

Alguns tenen un poc de bona voluntat però, malauradament, la bona voluntat no basta. 
Cal ser enèrgics i contundents i, evidentment, les pautes les marca el Sr. Bauzá, les 
marca el Govern de les Illes Balears i els membres del govern del Consell de 
Mallorca, mentrestant, fan d’escolanets.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) assenyala que veu vàries 
cares en el Grup Socialista. 

Una en la moció que s’ha presentat allà on s’intenta posar alguns temes damunt la 
taula però sense aportar cap alternativa ni fer cap proposta en cap d’ells però, tot i 
això, ho fan d’una forma que intenta consensuar els temes. 
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Llavors observa també un document polític que els destapa la careta perquè és allà on 
parlen realment del que pensen en relació al que han escrit i que no hi té res a veure 
atès que s’hi dediquen a fer una crítica constant a l’equip de govern i les polítiques del 
Govern de les Illes Balears. 

Avui, a més a més, s’ha mostrat la tercera cara de la Sra. Garrido allà on es 
destapa el que realment volien fer. Concretament s’està referint a fer un Ple, pel 
que fa a aquesta moció, poc constructiu i li diu a la Sra. Garrido que ho lamenta 
però que no hi aporta res. 

Tot entrant ja en cadascun dels aspectes de la moció, indica que en relació a la 
primera proposta no parlen d’una alternativa a la incineració de fems, com consta a la 
moció, sinó d’una alternativa a la importació de fems. 

Inicialment li va preocupar que el Grup Socialista sol·licitàs cercar una 
alternativa a la incineració de fems perquè així ho diu la moció i, en aquest 
sentit, explica que el Grup Socialista, a l’hora de demanar, estan encantats de 
conèixer-se: cercar, que qualcú cerqui, que es faci una altra cosa, que qualcú 
plantegi un altre tema, a veure si trobam una solució... però el Grup Socialista 
té res a haver d’oferir? Han plantejat qualque cosa a la Sra. Soler? 

La Sra. Soler en les reunions que ha mantengut amb els representants del Grup 
Socialista únicament sent dir “s’ha de fer qualque cosa per no importar fems”, “s’ha 
de fer qualque cosa per baixar la tarifa” i propostes generalistes com “anem a 
millorar la gestió”, “anem a intentar fer-ho millor perquè es cobri manco als 
ciutadans” però cap proposta concreta. 

La Sra. Garrido, en la seva intervenció, ha estat poc constructiva perquè no ha 
proposat res i només s’ha limitat a criticar i, encara que reconeix que és la seva feina, 
li indica que n’esperaven qualque cosa més i continuen esperant qualque cosa més: 
una proposta positiva. 

En el punt 2 de la moció, quan parla d’extinció i prevenció d’incendis, parlen de fer 
un pla especial, interinstitucional i multidimensional, és a dir, quelcom un poc 
abstracte i que no acaben d’entendre a quin nivell s’ha de fer però que, en qualsevol 
cas, no és competència del Consell de Mallorca. 

Llavors, en el document polític on s’expliquen aquestes mocions, gairebé culpen la 
política que s’ha fet fins ara de què hi hagi hagut un incendi a Andratx i que s’hi hagin 
destinat, segons el Grup Socialista, menys esforços dels necessaris per extingir-lo, 
amb la qual cosa l’equip de govern està en absolut desacord. 

El Consell de Mallorca participarà en tot allò que l’administració competent faci amb 
vista a prevenir i a extingir incendis amb els mitjans que té el Consell de Mallorca (els 
bombers de Mallorca), però no assumirà competències d’altres en matèria de 
prevenció d’incendis i d’actuacions sobre el medi ambient que no té atribuïdes el 
Consell de Mallorca. 

Remarca que aquesta institució participarà i ajudarà però no assumirà coses que no li 
corresponguin i, sobretot, el que no assumiran són les culpes que el Grup Socialista 
pretén repartir en relació a aquest tema i, sinó, basta amb llegir el seu escrit on parlen 
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d’haver-se posat en perill el medi ambient arran dels incendis per no haver-se pres 
algunes mesures per evitar-los. 

En quant a prendre les mesures jurídiques oportunes per tal que el nostre territori no 
es vegi, una altra vegada, sotmès a intervencions urbanístiques, assenyala que tampoc 
no hi poden estar d’acord i li fa notar al Grup Socialista que primerament caldria que 
plantegessin qualque cosa perquè “prendre les mesures jurídiques oportunes” què 
significa? Tot seguit sol·licita que li diguin quines mesures jurídiques s’han de 
prendre concretament. 

Ressalta que únicament s’han dedicat a criticar la Llei de turisme, la Llei del sòl, etc. 
però sense plantejar-hi alternatives.  

Pel que fa al Pla Territorial, diu que no accepta de cap manera que diguin que 
permetran un gran macrohotel a sa Ràpita quan el Pla Territorial fet pel PSOE en 
2011 el preveu per escrit en la memòria del pla, en les normes del pla i en la 
planimetria del pla i ara l’equip de govern només intenta corregir el fet que no 
estigués en el quadre d’hectàrees. 

Insisteix en deixar clar que aquesta qüestió la va incorporar el Grup Socialista en la 
modificació del Pla Territorial de Mallorca que va tenir lloc l’any 2011. Reconeix que 
ho feren amb el vot favorable del PP però ho va fer el PSOE. 

En relació al punt 4 de la moció, diu que demanen acabar un procés d’incorporació de 
més ajuntaments a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca i, en aquest sentit, comenta que no hi ha cap procés perquè tots els 
ajuntaments s’hi incorporin. 

Adverteix que a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca s’incorporen els ajuntaments que voluntàriament volen incorporar-se i 
l’Agència es va crear perquè aquells ajuntaments que voluntàriament s’hi vulguin 
incorporar, doncs ho puguin fer però, en cap cas, a l’equip de govern no li sembla 
malament que un ajuntament vulgui exercir les seves competències en matèria de 
disciplina urbanística tal i com determina la llei i el Consell de Mallorca just es 
limitarà a controlar que ho faci bé. 

Si un ajuntament no vol incorporar-se a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca, doncs cap problema i, si s’hi vol incorporar, 
doncs portes obertes. En qualsevol cas, no estan d’acord amb el fet que tots els 
ajuntaments s’hi hagin d’incorporar si, per exemple, l’ajuntament que ho va provocar 
–Andratx– no hi està incorporat.  

En definitiva, anuncia que no accepten la proposta tal i com la plantegen i, per això, hi 
han proposat una transacció que no sap si el Grup Socialista acceptarà o no. 

Referent al punt 5, indica que és més o menys el mateix que abans ja que demanen fer 
un pla preventiu contra incendis que duri tot l’hivern i no és competència del Consell 
de Mallorca fer plans preventius contra incendis. El que és competència del Consell 
de Mallorca és tenir el cos de bombers en condicions, que és el que estan intentant fer 
entre d’altres coses. 

Puntualitza que ho estan intentant fer tot pagant allò que el Grup Socialista no va 
pagar quan compraren camions per als quals no tenien doblers, pagant les places de 



 41

bombers que varen incorporar sense pressupost i ara, en darrer terme, incorporant el 
cap de bombers com així serà en un breu termini de temps. 

Quan el PSOE parla del Serpreisal, li recorda que la política de l’equip de govern ha 
plantejat que no es cobri aquest servei de bombers als ajuntaments i li agradaria que el 
Grup Socialista es plantejàs, des de la seva visió tan municipalista, què hi varen fer 
quan governaven ja que cobraren a tots els ajuntaments, fins i tot als de menys de 
20.000 habitants que no tenien l’obligació de pagar. Per llei, el servei d’extinció 
d’incendis l’han de tenir els municipis de més de 20.000 habitants i el Partit Socialista 
el feu pagar a tots els ajuntaments, als petits i als grossos. 

En relació al punt 7 de la moció, referit a donar un impuls als refugis de la serra de 
Tramuntana, comenta que l’equip de govern pensa que l’externalització ha estat 
convenient en un parell de refugis i que hi fan inversions ja que, en breu, s’iniciarà la 
millora de les instal·lacions de Can Boi i d’Els Tossals Verds. 

A més a més, fa constar que per primera vegada s’ha creat un borsí de treballadors per 
cobrir les baixes allà on s’exigeix una titulació mínima a les persones que en vulguin 
formar part, cosa que no s’havia fet abans. 

La Sra. GARRIDO li diu al Sr. Rovira que li dóna les gràcies, de tot cor, per haver 
estat constructiu i li matisa que si creu que ella no ha estat constructiva, doncs 
s’estima més callar i no dir què troba de la seva intervenció. 

De fet, aquest Ple l’han preparat i l’han parlat amb el Partit Popular. D’entrada va ser 
un no rotund a tot el relacionat amb aquesta moció que té a veure amb el territori i 
amb el medi ambient d’aquesta terra que són temes molt importants que tothom ha de 
tenir en compte i que el Partit Popular, per desgràcia, n’ha fet bandera però just d’allò 
que destrueix el medi ambient. 

Recalca que això és el que ha fet el Partit Popular i en són responsables. Els seus fets 
són els que ha exposat abans i encara més ja que podrien continuar parlant-ne. Els 
seus fets són que han fet bandera de la importació de residus a Mallorca, una illa en 
mig de la Mediterrània, que viu del turisme, que viu del territori i viu del seu medi 
ambient. 

Aquesta és la bandera del Partit Popular i comparen la importació de residus amb 
ciutats industrials del nord d’Europa. Insisteix en dir que la bandera del PP és 
importar residus, destruir el medi ambient. 

La seva bandera, els agradi o no, ha estat l’hotel de sa Ràpita, l’hagi posat el PP o 
l’hagi posat el sursum corda. Nega, per altra banda, que l’hagués posat el Grup 
Socialista i a continuació explica que el fet que les hectàrees de creixement del Pla 
Territorial reflectissin 2Ha tenia un gran sentit i no era un error i s’havia de veure 
conjuntament amb la modificació de normes del municipi de Campos i l’Ajuntament 
de Campos havia de saber què havia de fer i què volia del seu territori. 

Assegura no només basta posar això sinó que fan falta més coses. Fan falta carreteres, 
infraestructures, clavegueram i subministrament d’aigua i aprofita per dir que el Pla 
Hidrològic li fa un gran favor a aquest hotel de sa Ràpita i imagina que és per una 
bona esmena plantejada per qui va sol·licitar posar-lo ja que no tenia garantit el 
subministrament d’aigua. 
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El Sr. Rovira deia que el Grup Socialista no ha fet propostes en quant a la incineració 
de fems estranger, argument que refusa ja que sí que n’han fetes de propostes en 
aquest Ple i el fet que el Partit Popular no hi vulgui fer res, ni vulgui estudiar res en 
aquest sentit, es demostra perquè directament varen buidar la partida d’estudis i 
treballs tècnics de Residus al darrer Ple. 

També el Sr. Rovira acusava que el PSOE els dóna la culpa de l’incendi d’Andratx i 
això no és cert i en cap moment no li ha sentit dir-ho ni l’hi sentirà. No els culpen de 
l’incendi d’Andratx i, a més a més, l’extinció d’incendis forestals és competència del 
Govern de les Illes Balears. 

Això ho tenen clar tot però, ara bé, entre tots hi han de posar el seu gra d’arena i el gra 
d’arena dels bombers de Mallorca no s’hi va posar i recorda que no fou ella, ni cap 
dirigent del Partit Socialista, qui va fer una promesa electoral dient: “quan governi, no 
hi haurà incendis”. 

És clar que l’objectiu de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca és que hi puguin entrar els ajuntaments que ho vulguin fer 
però l’objectiu que va donar peu a la creació de l’Agència no era Andratx atès que hi 
ha problemes a Andratx que estan en sòl urbà i aquí no actua l’Agència. 

L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no es va 
crear per Andratx sinó com un concepte i una idea tot pensant allunyar la disciplina 
urbanística del municipi per poder-la fer més impersonal i que no tenguin els batles 
tota la problemàtica que se’ls crea a nivell municipal en relació a la disciplina 
urbanística. 

Reitera que l’objectiu de la creació de l’Agència era allunyar la disciplina urbanística 
dels municipis per tal que fos més objectiva i això donà lloc a un gran pacte ja que 
l’Agència va sorgir per unanimitat i, en canvi, el PP va arribar al govern del Consell 
de Mallorca i va rompre aquesta unanimitat perquè varen polititzar l’Agència que era 
allò que es volia evitar i varen modificar els seus estatuts perquè no controlaven el 
Consell de Direcció de l’Agència. 

Remarca que aquest era l’únic objectiu de la modificació dels estatuts de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i la feren com a 
conseqüència d’haver perdut una votació dels pressuposts de l’Agència encara que al 
final no la varen perdre perquè l’oposició va intentar ser més responsable que l’equip 
de govern. 

Volien polititzar l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca i ho han aconseguit. Ara ningú no se’n fia de l’Agència i és la raó per la qual 
no hi ha més adhesions. 

En quant al cos de bombers, el Sr. Rovira deia que necessitam un cos de bombers en 
condicions i el Grup Socialista hi està totalment d’acord però resulta que a aquest cos 
de bombers en condicions, amb un pressupost que minva cada any i del qual 
presumeixen, li han retallat 4M€ que estaven obligats a pagar els ajuntaments. 

Pel que fa al comentari que el Consell de Mallorca havia de cobrar als ajuntaments, 
recorda que els ajuntaments pagaven perquè havien signat un conveni amb el Consell 
de Mallorca. Tots els ajuntaments tenien el conveni de Serpreisal pagat. 
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L’ajuntament que va sortir del conveni de Serpreisal va ser el de Muro, que va 
denunciar el conveni la legislatura passada, i no li podien cobrar i el que feien era 
cobrar-li el servei. 

Reitera que els ajuntaments estaven obligats a pagar el Serpreisal perquè tenien signat 
un conveni que així els obligava i això precisament és el que es va modificar posant-hi 
import zero. 

Per altra banda, cal tenir en compte que el Consell de Mallorca no pagava res als 
ajuntaments que tenguessin deutes amb el Consell de Mallorca, com no paga el 
Govern de les Illes Balears si els ajuntaments hi tenen deutes o com no paga Hisenda i 
hom té un deute amb l’Estat, ja que aquesta és la forma legal de funcionar. 

El Sr. ROVIRA li observa a la Sra. Garrido que continua sense ser constructiva. Li 
recorda que qui ha de fer propostes és l’oposició i li demana quines propostes han fet 
amb les seves mocions però que li ho diguin per escrit o durant el seu torn 
d’intervenció i no ara. 

A continuació comenta que l’exemple d’una família que menjàs pollastre cada 
dia i, per canviar el menú, fessin croquetes de pollastre. Això és el que està fent 
el Grup Socialista, és a dir, plantegen sempre el mateix cada dia i sense cap 
proposta ni cap millora. 

Llenties o puré de llenties és el mateix i avui el Grup Socialista ha pretès que mengin 
puré de llenties de les llenties que els han intentat donar tot l’any i no és que no els 
agradin les llenties sinó que els agraden amb un poc de condiment, és a dir, que no hi 
ha ni una sola proposta, tot són crítiques i, a més a més, amb la majoria d’elles ni tan 
sols no estan d’acord. 

Repeteix que encara està cercant les propostes en la moció ja que “fer un pla 
preventiu”, “prendre mesures jurídiques oportunes”, “alternativa a...” què són? 
L’única proposta és que els ajuntaments de més de 20.000 habitants paguin i això no 
està previst dins el programa de l’equip de govern que ha volgut que tots els 
ajuntaments se’n veiessin beneficiats, grossos i petits, i per altra banda, quan proposen 
quelcom són coses que ja s’estan fent com, per exemple, professionalitzar o millorar 
les instal·lacions dels refugis. 

Per concloure, li dóna l’enhorabona a la Sra. Garrido perquè no s’ha oblidat de parlar 
de les manifestacions d’ahir. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-006640  a  A-006682. 

El secretari general     La presidenta 

 


