ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 17 de juliol de 2015
Hora: de 13.06 h a 14.13 h
Lloc: sala de plens
HI ASSISTEIXEN:
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort
Sr. Antoni Amengual Perelló
Sr. Lluís Enric Apesteguia Ripoll
Sr. Cosme Bonet Bonet
Sra. Mercè Bujosa Estarellas
Sra. Esperanza Català Ribó
Sra. Catalina Cirer Adrover
Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles
Sr. Javier de Juan Martín
Sr. Onofre Ferrer Riera
Sra. Francisca Mora Veny
Sr. Lucas Gálvez Garrido
Sra. Maria Roser García Borràs
Sr. Jesús Juan Jurado Seguí
Sr. Joan Rotger Seguí
Sr. Francesc Miralles Mascaró
Sra. Apol.lònia Miralles Xamena
Sra. Lorena Oliver Far
Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez
Sr. Antoni Pastor Cabrer
Sr. Estanislao Pons Cuart
Sra. Margalida Puigserver Servera
Sra. Aurora Ribot Lacosta
Sra. Margalida Isabel Roig Catany
Sr. Joan Rotger Seguí
Sr. Mauricio Rovira de Alós
Sra. Maria Salom Coll
Sr. Jeroni Salom Munar
Sr. Antoni Serra Comas
Sra. Catalina Serra Garcías
Sra. Maria Francesca Servera Pascual
Sra. Catalina Soler Torres
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També hi assisteix les Hbles. Sres. conselleres executives
Rodríguez i Sandra Espeja Almajano.

Mercedes Garrido

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora adjunta: Sra. Brígida Llinàs Ferrer.
Excusa l’assistència el Sr. Joan Font Massot.
ORDRE DEL DIA:
PRESIDÈNCIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (4-7-2015)
2.
Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la
Presidència:
a)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es diposa el
cessament d’alts càrrecs.
b)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa el
cessament del vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
c)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa el
cessament del president de l’Institut de l’Esport Hípic.
d)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen els
Departaments que n’han d’estructurar el Govern.
e)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen
els membres del Consell Executiu.
f)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen les
direccions insulars i les secretaries tècniques en que s’han d’estructurar els
departaments.
g)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’estableix el
règim de suplències dels consellers executius i de les conselleres executives.
h)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena el
vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
i)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena la
Presidència de l’Institut de l’Esport Hípic.
j)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen
alts càrrecs (decret 7-7-2015).
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k)
Decret de la Presidència pel qual s’esmena una errada material en el
Decret de dia 7 de juliol de 2015 pel qual es nomenen alts càrrecs.
l)
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen
alts càrrecs (decret 9-7-2015).
m)
Decret de la Presidència pel qual s’esmena una errada material en el
Decret de dia 9 de juliol de 2015 pel qual es nomenen alts càrrecs.
3.
Donar compte dels escrits dels grups polítics mitjançant els quals comuniquen
llur constitució i la designació dels portaveus respectius, titulars i suplents.
4.
Proposta de Presidència de determinació de la periodicitat de les sessions
ordinàries del Ple.
5. Proposta de Presidència de determinació de la composició i la periodicitat de la
Comissió de Govern.
6. Proposta de Presidència de creació i determinació de la composició de la Comissió
Informativa General i de Comptes
7. Proposta de Presidència determinació de les assignacions als grups polítics.
8. Proposta de Presidència de delegació de competències en la Presidència del
Consell Insular de Mallorca.
9.
Proposta de Presidència d’establiment del règim de dedicació, les retribucions
i les indemnitzacions del membres de la corporació.
10.
Determinació i creació dels llocs de feina que ha d’ocupar personal eventual, i
determinació de les retribucions que ha de percebre
BENESTAR I DRETS SOCIALS
11. Modificació puntual dels Estatuts de l’IMAS.
12. Retribucions del vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRESIDÈNCIA
PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
(4-7-2015)
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Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT
2.
PRESA
DE
CONEIXEMENT
DE
LES
ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:

MESURES

a) Decret de la presidència del Consell de Mallorca pel qual es diposa el
cessament d’alts càrrecs.
Fonaments de dret
En l’article 30.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) i modificat per diversos
acords del Ple, es disposa que correspon a la Presidència nomenar i separar les
persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament en els càrrecs respectius de les persones que s’especifiquen,
càrrecs establerts en l’estructura orgànica dels departaments que conformaven el
govern insular anterior i que s’indiquen a continuació, i agrair-los els serveis prestats.
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
Senyora Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i Patrimoni
Senyor Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d’Esports
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
Senyora Maria de las Nieves Salas Bauzá, directora insular de Presidència
Senyor Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes
Senyora Maria Isabel Crespí Deyà, directora insular de Relacions
Institucionals
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI
Senyora Catalina Terrassa Crespí
Senyor Rafael Gelabert Tortella, director insular de Carreteres
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Senyor Matias Veñy Orell, secretari tècnic
Senyor Rafael Pons Vidal, director insular de d’Hisenda i Funció Pública
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Senyora Margalida Pocoví Sampol, directora insular de Medi Ambient
Senyor Joan Escalas Noceras, director insular de Caça
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL
Senyor Martí A. Torres Valls, director insular de Cooperació Local i Suport
Municipal
Senyor Francisco Amengual Tormo, director insular d’Emergències
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici que produeixi efectes des de la
data de la signatura.
3. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica del Consell de Mallorca,
4. Comunicar que, d’acord amb el que es preveu en l’art. 6 d) del Reglament orgànic
del Consell de Mallorca, han de presentar les declaracions de béns i d’activitats que
els correspon fer amb motiu de l’acabament de l’actual mandat.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa el
cessament del vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
En l’article 8 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (BOIB 28, de 21 de
febrer de 2012) s’estableix que la Presidència del Consell Insular de Mallorca ha de
nomenar la persona que ha d’ocupar la Vicepresidència de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, i com a conseqüència també li correspon cessar-la.
La presidenta de l’IMAS ha fet la proposta de cessament.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament del vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, el
Sr. Jaume Crespí Deyà, i agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
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c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa el
cessament del president de l’Institut de l’Esport Hípic
Fonaments de dret
En l'article 19 dels Estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic, aprovats per acord del Ple
de dia 6 d'octubre de 1997 (BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de 1997 i
modificats per diversos acords posteriors, es disposa que la persona que n’ocupa la
Presidència cessa del càrrec quan així ho acorda la Presidència del Consell de
Mallorca.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament del president de l'Institut de l'Esport Hípic, el senyor Nicolau
Gómez Sureda, i agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic
del Consell de Mallorca, aquesta persona ha de presentar les declaracions de béns i
d'activitats que li corresponen fer amb motiu de l’acabament de l'actual mandat.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen els
Departaments que n’han d’estructurar el Govern
Fets
Dia 4 de juliol es va constituir el Consell de Mallorca, el Ple del qual va elegir la
persona que n’ocupa la Presidència, la qual, per a una millor eficàcia de
l’Administració pública i un servei millor a la ciutadania, ha d’estructurar la institució
i n’ha d’organitzar el funcionament.
Fonaments
En l’art. 62 de l’Estatut d’autonomia es determina que els consells insulars estableixen
la seva organització d’acord amb la Constitució i amb el dit estatut.
En l’art. 6 de la Llei de consells insulars es diu que els consells insulars han d’establir
l’organització d’acord amb aquesta llei, en el marc del que es disposa en la legislació
bàsica de règim jurídic de les administracions públiques.
En l’art. 9.2 f) de la dita llei s’assenyala que correspon a la persona que n’ocupa la
Presidència dictar decrets que suposin la creació o l’extinció de departaments del
Consell Executiu.
En l’art. 29 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple
de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per diversos
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acords posteriors, s’estableix que el Consell de Mallorca, per exercir les seves
competències, s’organitza en departaments, el nombre dels quals mai no serà inferior
a tres, i que es corresponen amb els diferents sectors de l’activitat administrativa de la
institució.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Estructurar el govern del Consell de Mallorca en la Presidència, les
vicepresidències i els departaments que seguidament s’indiquen:
-

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

-

Departament de Participació Ciutadana i Presidència

-

Departament d’Economia i Hisenda

-

Departament de Territori i Infraestructures

-

Departament de Benestar i Drets Socials

-

Departament de Medi Ambient

-

Departament de Desenvolupament Local

-

Departament de Modernització i Funció Pública

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
que ha de començar a vigir el mateix dia en què s’hi publiqui.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de
Mallorca.
4. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen al que
s’estableix en aquest decret.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci.
e) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen
els membres del Consell Executiu
Fets
El president, mitjançant decret dictat avui, ha resolt crear els departaments en què ha
quedat estructurat el Consell de Mallorca.
Fonaments
En l’art. 66 de l’Estatut d’autonomia s’estableix que la persona que ocupa la
Presidència designa i separa lliurement la resta de membres del Consell Executiu
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En l’art. 26 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple
de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per diversos
acords posteriors, s’estableix que els consellers executius i les conselleres executives
són lliurement nomenats i separats del càrrec a través del decret corresponent signat
per la Presidència, el contingut del qual sempre es publica en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i es comunica al Ple en la primera sessió que fa.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Nomenar membres del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca els
consellers i les conselleres següents:
-

Senyor Francesc Miralles Mascaró vicepresident primer i conseller
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.

-

Senyor Jesús Juan Jurado Seguí vicepresident segon i conseller
executiu de Participació Ciutadana i Presidència.

-

Senyor Cosme Bonet Bonet conseller executiu d’Economia i
Hisenda.

-

Senyora Mercedes Garrido Rodríguez consellera executiva de
Territori i Infraestructures.

-

Senyora Margalida Puigserver Servera consellera executiva de
Benestar i Drets Socials.

-

Senyora Sandra Espeja Almajano consellera executiva de Medi
Ambient.

-

Senyor Juan Font Massot conseller executiu de Desenvolupament
Local.

-

Senyora Maria del Carmen Palomino Sánchez consellera executiva
de Modernització i Funció Pública.

Les persones que ocupen les vicepresidències substitueixen el president segons l’ordre
que figura en aquest decret de nomenament.
2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de
Mallorca.
4. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen al que
s’estableix en aquest decret.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci.
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f) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen les
direccions insulars i les secretaries tècniques en que s’han d’estructurar els
departaments
Fets
El president, mitjançant decret dictat avui, ha resolt crear els departaments en què ha
quedat estructurat el Consell de Mallorca.
Fonaments
En l’art. 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple
de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per diversos
acords posteriors, es determina que cada departament del Consell de Mallorca es pot
estructurar internament en una direcció insular o en més direccions insulars, que són
òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció del conseller executiu
corresponent, de les diverses àrees funcionalment homogènies que conformen el
departament respectiu.
Igualment, hi pot haver en cada departament del Consell de Mallorca una secretaria
tècnica, que és l’òrgan directiu per gestionar, sota l’autoritat del conseller executiu, els
serveis comuns del departament corresponent.
Per això, resolc:
1. Estructurar internament els departaments que integren el Govern del Consell de
Mallorca en els termes següents.
-

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Secretaria tècnica
Direcció Insular de Cultura
Direcció Insular d’Esports
Direcció Insular de Patrimoni

-

Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Secretaria tècnica
Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals
Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut
Direcció Insular d’Igualtat
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-

Departament d’Economia i Hisenda
Secretaria tècnica
Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania
Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts

-

Departament de Territori i Infraestructures
Secretaria tècnica
Direcció Insular de Territori i Paisatge
Direcció Insular d’Urbanisme
Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat

-

Departament de Benestar i Drets Socials
Direcció Insular d’Atenció a la Dependència
Direcció Insular de Persones amb Discapacitat
Direcció Insular de Menors i Família
Direcció Insular d’Inclusió Social

-

Departament de Medi Ambient
Secretaria Tècnica
Direcció Insular de Medi Ambient
Direcció Insular de Residus

-

Departament de Desenvolupament Local
Secretaria Tècnica
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça
Direcció Insular d’Emergències

-

Departament de Modernització i Funció Pública
Secretaria Tècnica
Direcció Insular de Funció Pública
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Direcció Insular de Modernització i Innovació
2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de
Mallorca.
4. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen al que
s’estableix en aquest decret.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
g) Decret de la Presidència pel qual s’estableix el règim de suplències dels
consellers executius i de les conselleres executives
Fets
El president, mitjançant decret dictat avui, ha resolt nomenar els membres del Consell
Executiu del Consell Insular de Mallorca.
Atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de govern en cas d’absència,
malaltia o un altre impediment temporal d’un conseller executiu o d’una consellera
executiva.
Fonaments
En l’article 27.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca es disposa que «En
cas d’absència, malaltia o un altre impediment temporal d’un conseller executiu o
d’una consellera executiva, l’ha de substituir el conseller executiu o la consellera
executiva que designi la Presidència, mitjançant el decret corresponent».
Per tant, resolc:
1. En el cas d’absència, malaltia o un altre impediment, les suplències en les funcions
dels consellers executius i de les conselleres executives són les que es designen a
continuació:
El conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esport, l’ha de suplir el conseller
executiu d’Economia i Hisenda
El conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència, l’ha de suplir la
consellera executiva de Medi Ambient
El conseller executiu d’Economia i Hisenda, l’ha de suplir el conseller
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.
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La consellera executiva de Territori i Infraestructures, l’ha de suplir la
consellera executiva de Modernització i Funció Pública.
La consellera executiva de Benestar i Drets Socials, l’ha de suplir el conseller
executiu de Desenvolupament Local.
La consellera executiva de Medi Ambient, l’ha de suplir el conseller executiu
de Participació Ciutadana i Presidència.
El conseller executiu de Desenvolupament Local, l’ha de suplir la consellera
executiva de Benestar i Drets Socials.
La consellera executiva de Modernització i Funció Pública, l’ha de suplir la
consellera executiva de Territori i Infraestructures.
2. En el supòsit que no pugui fer-se efectiva la suplència en la forma establerta en el
punt anterior, el president del Consell de Mallorca ha de suplir el consellera o la
consellera absent.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
4. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de
Mallorca.
5. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen al que
s’estableix en aquest decret.
6. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
h) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena el
vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
En l’article 8 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials s’estableix que la
Presidència del Consell Insular de Mallorca ha de nomenar la persona que ha d’ocupar
la Vicepresidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, a proposta de la
Presidència de l’Institut.
La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha fet una proposta de
nomenament del vicepresident d'aquest organisme autònom.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Nomenar el Sr. Javier de Juan Martín vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials.
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2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el
Butlletí Oficial de les Illes.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
i) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena la
Presidència de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
Fets
Dia 4 de juliol de 2015 es constituí el Consell de Mallorca, el Ple del qual elegí la
persona que n’havia d’ocupar la Presidència, la qual, per a una millor eficàcia de
l’Administració pública i un servei a la ciutadania millor, ha d’estructurar la institució
i n’ha d’organitzar el funcionament.
Fonaments de dret
En l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca aprovats per
Acord del Ple de dia 6 d’octubre 1997 (BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de
1997) i modificats per diversos acords posteriors, s’estableix que la Presidència del
Consell Insular de Mallorca designa el titular de la presidència de l’Institut de l’Esport
Hípic de Mallorca d’entre persones d’experiència reconeguda en el camp de l’esport i
de la cultura hípica.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Nomenar el senyor Jaume Albert Ramis Coll president de l’Institut de l’Esport
Hípic de Mallorca.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució a la Seu electrònica del Consell de
Mallorca.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
j) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts
càrrecs (Decret 7-7-2015).
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Fets
1. Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre
crear els departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca i n’ha
determinat les atribucions bàsiques.
2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear
l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca.
3. Els consellers executius i les conselleres executives han fet les propostes
corresponents.
Fonaments
1. En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix
que els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir
una secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell
Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. La
Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris
tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència professionals.
2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM),
aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per
diversos acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades
lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord
amb criteris de competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions
d’aquests òrgans, hagin de reunir la condició de personal funcionari.
Per tant, resolc:
1. Nomenar les persones següents per als càrrecs que s’especifiquen, els quals
conformen el govern insular actual i s’indiquen a continuació.
-

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Sra. Cristina Bou Barceló, secretària tècnica
Sra. Margalida Portells Sastre, directora insular d’Esports
Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni

-

Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Sr. Jaume Andreu Sabater Malondra, secretari tècnic
Sr. Ignasi Palmer Forés, director insular de Presidència i Relacions
Institucionals
Sr. Jaume Alzamora Riera, director insular de Participació Ciutadana i
Joventut
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Sra. Nina Parrón Mate, directora insular d’Igualtat
-

Departament d’Economia i Hisenda
Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic

-

Departament de Territori i Infraestructures
Sr. Jaume Colom Adrover, secretari tècnic
Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge

-

Departament de Medi Ambient
Sra. Marta Thomàs Reinès, secretaria tècnica
Sr. Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient
Sra. Catalina Maria Canals Gili, directora insular de Residus

-

Departament de Desenvolupament Local
Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica
Sr. Joan Manera Jaume, director insular de Cooperació Local i Caça

-

Departament de Modernització i Funció Pública
Sr. Daniel Perelló Matheu, secretari tècnic
Sr. Benito Pròsper Gutiérrez, director insular de Funció Pública

Sra. Gemma Martín Sánchez, directora insular de Modernització i Innovació
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi
publica.
3. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
k) Decret de Presidència pel qual s’esmena una errada material en el Decret de
dia 7 de juliol de 2015 pel qual es nomenen alts càrrecs
El dia 7 de juliol de 2015 aquesta Presidència va dictar el decret pel qual es
nomenaven alts càrrecs.
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S’ha detectat que hi ha una errada material en el nom de la secretària tècnica del
Departament de Medi Ambient, la Sra. Marta Thomàs Reinés i no Maria Thomàs
Reynés.
Per tant, resolc:
1. Esmenar aquesta errada, de manera que allà on diu: «Sra. Maria Thomàs Reynés,
secretària tècnica» ha de dir «Sra. Marta Thomàs Reinés, secretària tècnica».
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
l) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts
càrrecs (Decret 9-7-2015)
Fets
1. Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre
crear els departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca i n’ha
determinat les atribucions bàsiques.
2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear
l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca.
3. Els consellers executius i les conselleres executives han fet les propostes
corresponents.
Fonaments
1. En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix
que els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir
una secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell
Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. La
Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris
tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència professionals.
2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM),
aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per
diversos acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades
lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord
amb criteris de competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions
d’aquests òrgans, hagin de reunir la condició de personal funcionari.
Per tant, resolc:
1. Nomenar les persones següents per als càrrecs que s’especifiquen, els quals
conformen el govern insular actual i s’indiquen a continuació.
-

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
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Senyor Ignacio Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i
Mobilitat.
-

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
Senyora Paola Torres Van Gent, directora insular d’Emergències.

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi
publica.
3. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
m) Decret de Presidència pel qual s’esmena una errada material en el Decret de
dia 9 de juliol de 2015 pel qual es nomenen alts càrrecs

El dia 9 de juliol de 2015 aquesta Presidència va dictar el decret pel qual es
nomenaven alts càrrecs.
S’ha detectat que hi ha una errada material que consisteix en la inversió dels cognoms
de la directora d’Emergències, la Sra. Paola van Gent Torres.
Per tant, resolc:
1. Esmenar aquesta errada, de manera que allà on diu: «Sra. Paola Torres Van Gent,
directora insular d’Emergències» ha de dir «Sra. Paola van Gent Torres, directora
insular d’Emergències».
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
El Sr. ROVIRA (PP) manifesta que des del Partit Popular no poden estar d’acord amb la nova
estructura de govern del Consell de Mallorca perquè pensen que no és una estructura adequada, no és
exemplar, no és eficaç, no és austera i que l’increment del nombre de càrrec no queda justificat.
Ara hi ha 10 càrrecs més que en la legislatura passada amb cost aproximat de 600.000 € anuals, és a
dir, devers 2,4 M€ més durant la legislatura.
Assegura que el Grup Popular ha cercat una possible justificació a aquest increment del nombre de
càrrecs però no l’ha trobada ja que el Consell de Mallorca ostenta, a dia d’avui, les mateixes
competències que tenia la passada legislatura i, per tant, no considera que possibles competències que
assumeixin en el futur justifiquin, en aquests moments, un increment de la partida per als càrrecs de
l’executiu del Consell de Mallorca.
Resta clar que els criteris que fa servir el Partit Popular no són els mateixos criteris que empra l’actual
equip de govern. Ara tenen uns condicionants distints: són tres partits els que conformen l’equip de
govern i això ha provocat que hi hagi dos vicepresidents cosa que, si hi hagués un sol partit o dos
governant en coalició, no es produiria.
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Opinen que, en uns moments que la gent demana altres coses als polítics, el fet que hi hagi diversos
partits en l’equip de govern no justifica, de cap manera, que hi hagi d’haver múltiples vicepresidències
perquè, si el govern el conformassin 5 partits, potser hi hauria 4 vicepresidències.
Aquestes coses les ha de valorar la ciutadania i queda clar que, a hores d’ara, no és necessari tenir
càrrecs que no tenen cap sentit i recalca que, si bé institucionalment hi ha d’haver un vicepresident,
considera que el Consell de Mallorca, en aquests moments, no necessitar tenir-ne dos.
En qualsevol cas, aquesta organització genera més despesa com, per exemple, pel fet de tenir un
departament més. No entén que hagin d’existir algunes direccions insulars que no tenen competències o
no ostenten competències pròpies del Consell de Mallorca. Tampoc no veu bé que un departament,
com el d’Hisenda, s’hagi de dividir en dos departaments i que una antiga direcció insular conformi ara
un departament.
La situació que hi veu el Partit Popular permetria tenir més càrrecs donat que la situació econòmica del
Consell de Mallorca és millor i que la societat no ho està passant tan malament com ara fa 4 anys, tot i
que encara persisteix la situació de crisi i hi ha persones que no han percebut cap milloria.
No obstant això, pensa allò que va fer el Partit Popular en dur a terme una reducció tremenda de la
partida d’alts càrrecs –reducció de més del 50%–, ha de ser un exemple a tenir en compte en aquesta
legislatura encara que potser no en la mateixa proporció.
Si fan falta més càrrecs, doncs els han de nomenar però, sincerament, no creu que 10 càrrecs més i
600.000 € més anuals siguin justificables per la millor situació econòmica actual respecte a la que hi
havia fa 4 anys.
El Partit Popular opina que el Consell de Mallorca així com la resta d’administracions han de donar
exemple. Aquesta exemplaritat que demanden els ciutadans i els mitjans de comunicació s’ha de veure
demostrant que, malgrat que hi hagi possibilitat econòmica de pagar aquests nous càrrecs, no s’han de
nomenar si no són plenament necessaris i, per tant, no s’ha de fer aquesta despesa ni incloure-la en el
pressupost.
Els ciutadans demanen prudència i aquest increment del nombre de càrrecs no és prudent. No entén que
un president prudent –com demostrà amb el seu discurs d’investidura– cometi la imprudència
d’incrementar els alts càrrecs en un 45%. La prudència i l’exemplaritat haurien d’haver presidit aquest
decisió en lloc de nomenar molts càrrecs sota la teoria de què faran moltes més coses i, per això,
necessiten molta més gent, argument que el Partit Popular refusa.
Un altre punt molt important és d’on trauran els doblers per pagar aquests nous càrrecs donat que el
Consell de Mallorca ja té un pressupost aprovat per enguany i té un finançament molt clar. El Consell
de Mallorca no té imposts propis ni compta amb fonts de finançament que puguin canviar. El Consell
de Mallorca depèn d’una llei de finançament i d’unes partides pressupostàries.
Si ara pretenen gastar 600.000 € anuals més –2,4 M€ més en 4 anys– en càrrecs de l’equip de govern,
aleshores hauran de deixar de fer algunes coses i, per això, li demana al president, Sr. Ensenyat, què
deixarà de fer i sol·licita que li detalli què deixarà de fer enguany i què deixarà de fer en els pròxims 4
anys.
Igualment manifesta que, amb relació als punts referits al Departament de Benestar i Drets Socials, el
Partit Popular també farà una referència al nou plantejament de l’institut que s’encarrega dels serveis
socials ja que pensa que tampoc no s’ha encertat amb l’estructura que es planteja per a l’IMAS.
Tot seguit li diu al president, Sr. Ensenyat, que la configuració del nou equip de govern no és un bon
símptoma. Creu que serà una tempesta d’estiu, més o manco intensa, en funció dels titulars dels mitjans
de comunicació i assegura que els partits de l’oposició deixaren palès que el seu tarannà és el de ser
molt exemplars i molt austers amb els càrrecs –cosa que no fa el nou equip de govern– i adverteix, amb
independència de la percepció que en tenguin els ciutadans, que estan començant malament, que s’ho
haurien de replantejar i suggereix que siguin prudents.
Finalment comenta que és possible que l’estructura de l’IMAS encara creixi un poc més i fa constar
que al seu Grup li preocupa que l’estructura de càrrecs del Consell de Mallorca tengui el volum que
sembla que arribarà a tenir.
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El Sr. PASTOR (El Pi–Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup, de moment, té la idea de
donar el marge de confiança que necessita tot govern per posar, en aquest cas, en funcionament una
institució com aquesta, cosa que no és senzilla perquè el Consell de Mallorca té moltes competències i
ha de ser la màxima institució de Mallorca.
Afegeix que l’organigrama i la seva composició és una competència del president, cosa que respecta,
però li hagués agradat que hi hagués hagut més diàleg i recorda que en la sessió d’investidura ja li va
dir al Sr. president que considerava que el diàleg havia de ser permanent.
Opina que, amb diàleg, segurament s’haguessin pogut estalviar aquestes intervencions si els haguessin
explicat el sentit d’algunes àrees noves ja que comptarien amb la informació completa sobre les
persones en què dipositen la confiança i així no haver aquest punt de donar compte per plantejar segons
quines preguntes.
En definitiva, li agradaria que aquest diàleg començàs d’una vegada per totes ja que probablement es
facilitaria el fet de poder arribar a molts d’acords.
Fa notar que al seu Grup no li sembla malament l’organigrama en general i assegura que, en tot cas,
jutjaran la gestió de l’equip de govern per les coses que farà i, sobretot, per la satisfacció que els
ciutadans tenguin d’aquesta institució. Per això, creu que ara no és el moment ni d’examinar el
president ni el seu equip perquè just ara comencen.
Tot i això, hi ha una sèrie de coses que els criden l’atenció com, per exemple, que a dia d’avui no
s’hagi fet el nomenament de les persones que ocuparan dues direccions insulars que tan importants com
són la d’Urbanisme i la de Cultura.
Aquestes dues àrees són de les més importants del Consell de Mallorca i constitueixen dues peces claus
que avui hagués estat bé que ja comptassin amb el nomenament de les persones que les han de dirigir
per tal de posar-se ja en funcionament i voldria que li’n donassin una explicació.
Una altra explicació que s’haguessin pogut estalviar és la referida al nomenament del Sr. Jaume Albert
Ramis, com a president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.
En aquest sentit comenta que en els mitjans de comunicació ja es denuncia avui que aquest
nomenament podria no complir els estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca atès que l’article
12 dels esmentats estatuts determina que el càrrec l’ocuparà una persona de conegut prestigi dins el
món del cavall i, segons ha pogut esbrinar el seu Grup, sembla que aquesta persona reuneix pocs
requisits encara que potser és perquè no compten amb tota la informació.
Per això, recalca la importància d’un diàleg previ que evitaria formular totes aquestes preguntes al Ple i
fer-ho, tal vegada, a la Junta de Portaveus o a un altre lloc.
La justificació que presenta el Sr. Ramis és que de petit anava a les carreres de cavalls i dubta que
aquest fet sigui un mèrit important i, per tant, voldria que el Sr. president els pogués donar més
informació al respecte.
El Sr. COLL (PSOE) assevera que vol intervenir per exposar una visió alternativa especialment a la
que ha exposat el Sr. Rovira que deia que s’ha d’actuar amb exemplaritat, amb la qual cosa està
totalment d’acord i hi afegeix que també cal lluitar contra els abusos.
Matisa que no només s’ha de lluitar contra la corrupció –cosa que és evident– sinó també contra els
abusos en la utilització dels recursos del Consell de Mallorca i aclareix que s’està referint als usos dels
cotxes oficials, a la contractació de càrrecs de confiança que no aporten res més que purs equilibris
interns dels partits i a actuar contra els sous desmesurats.
Al respecte indica que és molt qüestionable que un assessor de la Sra. Ana Botella cobri 70.000 € i,
sobretot, pels resultats obtinguts que encara són més qüestionables i assegura que contra aquestes
actituds sí que s’han de manifestar i, de fet, en aquesta institució es va aprovar un Codi Ètic per evitarles.
Recorda que el Grup Socialista, durant la passada legislatura, va repetir molt una idea o va insistir molt
en un missatge: el de la irrellevància del Consell de Mallorca. El Grup Socialista, com la immensa
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majoria de la ciutadania, va considerar que el Consell de Mallorca era irrellevant com a institució de
referència dels mallorquins i mallorquines.
Per això, varen reclamar moltes vegades la necessitat d’impulsar aquesta institució primerament amb
una major paper polític amb l’execució de les competències que li pertoquen d’acord amb l’Estatut
d’Autonomia i, sobretot, amb l’emancipació del Govern de les Illes Balears i del Sr. José Ramón Bauzá
qui li tenia “els dos peus a damunt el coll” i tothom ara se n’adona.
Igualment manifestaven la importància d’impulsar aquesta institució mitjançant una estructura orgànica
que donàs resposta als múltiples problemes socials que encara a dia d’avui té aquesta terra i, en concret,
es refereix al percentatge de famílies en risc d’exclusió social, als infants que només fan una menjada al
dia, a les persones dependents i els problemes de gestió existents, etc.
Insisteix que tots aquests arguments els va reiterar el seu Grup moltes vegades durant la passada
legislatura i, per això, el Partit Popular no devia esperar que el nou equip de govern fes el mateix que es
feia durant la legislatura passada.
És obvi que ara hi hagut un canvi de govern i el nou govern ha d’escometre el canvi que 3 de cada 4
votants d’aquesta terra varen manifestar que volien que s’executàs i això es tradueix en noves persones,
noves polítiques i, evidentment, implica també una nova estructura de gestió.
Des d’un punt de vista progressista, reduir l’Administració no és un objectiu en si mateix. Tal vegada,
des d’un punt de vista conservador, sí que ho és però, tot i que respecta aquest punt de visió, no és la
visió que té el Grup Socialista de l’Administració.
Així doncs, el seu Grup no qüestionarà la gestió futura de l’equip de govern en funció a la reducció de
l’Administració –cosa que no ha estat mai un objectiu del seu Grup– perquè precisament el que vol el
Grup Socialista són institucions fortes ja que creuen que les desigualtats es corregeixen des de les
institucions i des de la política i així es genera justícia social.
Insisteix que allò que s’ha de valorar a llarg termini és el benefici social que obtindrà la ciutadania
d’aquest nou equip de govern i de la nova estructura del Consell de Mallorca de la qual avui els donen
compte. En qualsevol cas, d’aquí a 100 dies –que és el termini que se sol donar als nous governs–
començaran les seves valoracions sobre la feina del nou equip de govern.
Per acabar, vol deixar constància que el Grup Socialista estén la mà a tots els grups polítics d’aquesta
cambra ja que, evidentment, el diàleg serà fonamental per tal d’assolir acords positius per a la
ciutadania.
El Sr. PRESIDENT inicia la seva intervenció.
En primer lloc s’adreça al Sr. Rovira a qui li agraeix que reconegui la seva prudència almenys en el
discurs d’investidura perquè ell sempre s’ha tengut per una persona prudent però recorda que un
professor seu al seminari deia que l’infern estava enrajolat de gent prudent. Així doncs, pensa que cal
ser prudent però, això sí, en la justa mesura.
Tot seguit relata que, dos dies després de ser investit president, el varen convidar a Ràdio Nacional
d’Espanya on li feren una entrevista. Aquella entrevista la varen començar dient-li que l’havien investit
president d’una institució que és totalment invisible, totalment obsoleta, que no té competències, que
està arraconada, etc., i era com si la pregunta ja quedàs contestada amb la seva formulació. Això
evidencia que el repte que té ara el Consell de Mallorca és repensar què ha de ser el Consell de
Mallorca.
El Sr. Rovira feia referència al fet que hi hauria dues vicepresidències però, al cap i al fi, aquest fet no
és tan rellevant i és simplement un instrument. El nou govern compta amb un projecte de feina del qual
tendran oportunitat de parlar en moltíssimes ocasions, projecte encaminat a determinar el paper que ha
de jugar el Consell de Mallorca dins la nostra societat, és a dir, si ha de ser el govern de Mallorca o no
ho ha de ser.
Tot això s’ha de fer sense perdre de perspectiva que el Consell de Mallorca té un objectiu comú que és
donar resposta a les necessitats que tenen els ciutadans i les ciutadanes i, especialment, atendre aquells
que més ho necessitin.
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Així doncs, per tal de desenvolupar el projecte de feina que tenen, és evident que han de comptar amb
unes eines, és a dir, uns gestors que les duguin a terme. A mode d’exemple, comenta que la passada
legislatura es varen gastar 7 M€ en renda mínima d’inserció –reconeix que va ser un esforç important–
però al mateix temps es varen deixar perdre 7 M€ de fons europeus per a temes de formació (escoles
tallers, tallers d’ocupació, etc.).
Aquests doblers de formació s’haguessin pogut destinar a persones que així no haurien necessitat
cobrar la renda mínima d’inserció perquè seria gent que hauria pogut cobrar un sou mentre aprenia un
ofici –o se reciclava– en lloc d’estar a casa seva fent badalls i cobrant una renda mínima de 300 o 400
euros. La raó per la qual no es varen dur endavant aquestes iniciatives de formació amb fons europeus
va ser perquè no hi havia ningú que les tramitàs.
Un altre exemple és el cas d’Eurolocal. Moltes vegades s’ha dit que el Consell de Mallorca ha de ser
l’ajuntament dels ajuntaments i precisament Eurolocal hauria de servir per multiplicar els doblers del
Consell de Mallorca procedents de fons europeus i que aquests arribin als ajuntaments, els quals no
tenen personal per tramitar projectes europeus i, per tant, opina que el Consell de Mallorca hauria
d’actuar per aquí i donar un cop de mà als ajuntaments.
En definitiva, el nou equip de govern s’ha conformat en funció del full de ruta de feina que tenen
previst aplicar i, en tot cas, demanaria que li donin un vot de confiança.
Per altra banda i d’acord amb allò que deia el Sr. Coll, el fet és que no estan parlant del mateix model
d’Administració Pública. Hi ha gent que defensa un model d’Administració Pública que és el model
anglosaxó –Escola d’Economia de Chicago– allà on l’administració és dèbil i el sector privat marca les
directrius. En canvi, n’hi ha d’altres que pensen que les administracions públiques han de ser eines al
servei de la transformació social i econòmica, de Mallorca en aquest cas.
Assegura que el nou organigrama del Consell de Mallorca respon a aquest darrer plantejament i, per
això, insisteix en demanar un vot de confiança i, com diu la dita popular, en haver acabat, ja passaran
comptes.
Reconeix que aquesta estructura suposa un increment de la despesa però per diferents motius i el
principal és la pluralitat d’aquesta institució que ha passat de 3 grups polítics la passada legislatura a 6
grups polítics aquesta legislatura, cosa que implica que hi hagi 6 portaveus més els seus cossos tècnics.
Fa notar que el Sr. Rovira ha participat en les reunions i ha comprovat com, per exemple, el grup polític
de Ciudadanos–Partido de la Ciudadania exposava que a dues persones els resultava molt difícil fer el
seguiment de tota la gestió de la casa i, aleshores, s’hi ha tengut una sensibilitat especial i s’ha atès la
seva petició per donar-los més dedicacions malgrat que això suposi un increment de la despesa.
El Partit Popular també ha de tenir en compte que les dedicacions són proporcionals al nombre de
consellers de cada formació política encara que això no vol dir que totes les dedicacions s’ocupin i, de
fet, és probable que no s’arribin a ocupar totes les dedicacions per part algun grup polític.
A continuació es dirigeix al Sr. Pastor amb relació al comentari sobre un possible incompliment dels
estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.
En aquest sentit explica que una clàusula dels estatuts d’aquest organisme diu que s’ha de nomenar una
persona de “conegut prestigi” però això és mal de quantificar o qualificar en termes objectius.
Afegeix que, pel que fa l’Institut de l’Esport Hípic, l’equip de govern entén que hi ha tota una sèrie de
coses que s’han de modificar. En aquest cas es tracta de la presidència d’un institut dependent del
Consell de Mallorca, presidència que no recau damunt cap conseller electe o executiu i això és, com a
mínim, una situació atípica.
A més d’aquesta qüestió, n’hi ha d’altres que els varen fer pensar que el perfil del president de l’Institut
de l’Esport Hípic de Mallorca hauria de ser el d’un jurista, sobretot especialitzat en dret administratiu,
com és el cas de la persona que ha estat nomenada per ocupar el càrrec precisament perquè la primera
línia de feina consistirà en modificar-ne els estatuts per tal de permetre que la presidència de l’Institut
de l’Esport Hípic de Mallorca –tal i com passa amb els altres organismes dependents del Consell de
Mallorca– recaigui damunt un conseller electe i no en una persona aliena a aquesta sala.
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El Sr. ROVIRA agraeix, en primer lloc, l’oferta de diàleg la qual diu sap que existeix perquè, fins ara,
s’han mantengut moltes reunions i pot garantir que, de moment, sí que existeix aquest diàleg.
Tot seguit puntualitza que quan parlava de 600.000 € més anuals –2,4 M€ més en 4 anys– no parlava
més que de l’equip de govern –l’estructura de l’executiu del Consell de Mallorca– i no parlava ni dels
grups polítics, ni de les dedicacions exclusives, ni de les assignacions del personal dels grups i ni tan
sols dels assessors del president. Remarca que estava parlant exclusivament de l’equip de govern.
Ara és evident que hi ha més grups polítics i que, agradi o no agradi, consegüentment hi ha d’haver
més portaveus, més despatxos i més personal, cosa que el Partit Popular ni ha criticat ni criticarà
malgrat que impliqui un augment dels costos que, potser no siguin necessaris, però sí imprescindibles
tal i com estan les coses.
Insisteix en remarcar que els 600.000 € anuals –2,4 M€ en 4 anys– es refereixen únicament a
l’increment de despeses de l’equip de govern.
Refusa, per altra banda, que sigui una qüestió relacionada amb la filosofia del Partit Popular sobre
l’Administració Pública o la que hi puguin tenir els partits d’esquerres. El Partit Popular ha governat
aquesta institució en altres èpoques participant d’una estructura major a la que hi havia la legislatura
passada i, aleshores, ningú no va requerir ni a aquesta administració ni a cap altra que es tengués més
en compte l’estructura política o la despesa en polítics o en gestors.
En canvi, des de fa anys s’està passant per una situació que fa que els ciutadans, la realitat econòmica i
el pressupost de la mateixa administració demanin que se sigui més prudent i el Partit Popular no va
intentar fer menys amb menys sinó que va intentar fer, com a mínim, el mateix amb menys, és a dir,
intentà exercir les competències del Consell de Mallorca de millor manera possible amb menys
personal i menys despesa i ho va fer per un exercici de prudència per evitar costos innecessaris.
Aquesta gestió va fer que l’anterior equip de govern tengués molta més feina d’oficina i de gestió de la
que tendran aquesta legislatura atès que, quan més directors insulars i més secretaris tècnics hi hagi,
menys feina d’oficina i de gestió han de fer els consellers executius que, al cap i a la fi, no hi són per
estalviar-se feina sinó per estalviar doblers als ciutadans.
A continuació li recorda al Sr. president que no li ha dit d’on trauran els doblers que deixaran
d’estalviar als ciutadans i que enguany són, aproximadament, uns 300.000 € en personal directiu i l’any
que ve uns 600.000 € mentre que el finançament amb què comptarà el Consell de Mallorca serà més o
manco el mateix. El Consell de Mallorca tendrà el mateix finançament, voldrà exercir més
competències i tendrà més càrrecs, per tant, resulta obvi que qualque cosa haurà de deixar de fer.
Voldria que no li respongui amb una història filosòfica dient que s’ha de deixar caminar el nou govern i
donar-li un marge de confiança perquè aquest argument no li serveix al Partit Popular, el qual ha
demostrat que les coses se poden fer amb menys o, almanco, amb menys han fet més del que varen fer
els partits del Pacte de Progrés anterior i, a més a més, no ha conduït el Consell de Mallorca a una
situació econòmica com la que s’hi varen trobar l’any 2011.
Reconeix que el seu Grup segurament hauria incrementat el nombre de càrrecs també perquè els reptes
de futur així ho exigien però no és el mateix nomenar algun càrrec més que un increment de més del
30% en nombre de càrrecs i del 45% en sous.
Fa avinent que no només han incrementat 10 càrrecs més sinó que, a més a més, hi ha gent que amb el
mateix càrrec i la mateixa feina cobrarà més, com així passa a l’IMAS, i el Partit Popular no entén la
necessitat d’apujar aquests sous.
Puntualitza que no és qüestió que una persona cobri 10.000 € anuals més o menys però ha de recordar
que els partits que conformen l’equip de govern del Consell de Mallorca, tant al Parlament de les Illes
Balears com aquí, han criticat suposats increments de sous en equips d’altres administracions i estaven
en contra que, malgrat es reduís el nombre de places, s’incrementàs el sou a algunes persones. Per això,
els suggereix que siguin conseqüents i, si no ho volien en una altra administració, doncs no ho facin al
Consell de Mallorca.
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La passada legislatura, l’equip de govern del Partit Popular comptava amb 4 persones a l’IMAS que
feien unes feines i ara tendran el mateix nombre de càrrecs, amb les mateixes competències, però
cobraran més.
Si bé és cert que cal esperar al final de la gestió per avaluar-la, de moment no pot donar-los un vot de
confiança perquè no veu que l’increment del nombre de càrrecs sigui justificat ni tampoc l’augment de
sous.
Cert és que no és gaire la diferència econòmica entre un vicepresident i un conseller amb dedicació
exclusiva però és un fet significatiu de què l’estructura del Consell de Mallorca s’adapta a les
necessitats dels pactes dels que governen en lloc de fer-se a la inversa.
Per això, recomana que s’adaptin als doblers que hi ha i a l’estructura existent i no fer-ho a l’inrevés, és
a dir, adaptar l’estructura de l’Administració a les necessitats de qui governa.
Finalment assenyala que no s’ha de caure en l’error de tornar a èpoques passades quan les coses que se
feien eren pensant en els pactes i en els partits que els conformaven. Ara s’ha de demostrar una altra
forma de treballar i d’actuar. No és lògic que tant a l’IMAS com al Consell de Mallorca hi hagi
diversos vicepresidents, amb la qual cosa el Partit Popular no pot estar d’acord.
El Sr. PASTOR li torna a demanar al president, Sr. Ensenyat, si li pot explicar els motius pels quals no
s’han fet els nomenaments dels directors insulars d’Urbanisme i de Cultura donat que són dos dels
càrrecs que més feina i més responsabilitat tendran dins l’organigrama del Consell de Mallorca.
Puntualitza que, tot i que en va parlar amb la consellera executiva d’Urbanisme, voldria saber quins
terminis tenen prevists i si ja compten amb les persones que ostentaran aquests càrrecs per tal que se’n
pugui donar compte dels seus nomenament al proper Ple.
Quant al tema del president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, assenyala que no discuteix els
criteris que s’han fet servir ni si és oportú o no nomenar-hi un gestor. Aquest ha de ser un criteri que ha
de triar el president del Consell de Mallorca però, no obstant això, li sembla sorprenent que el president
reconegui avui que ha fet un nomenament per decret tot incomplint els estatuts de l’esmentat institut.
Opina que els estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca es poden modificar i, en aquest cas,
canviar que la persona que n’ostenti la presidència sigui un gestor en lloc d’una persona de reconegut
prestigi en el món del trot però, sigui com sigui, donar compte d’un decret que no s’ajusta als estatuts
no és una bona manera de començar.
Per això, suggereix que s’hi facin les rectificacions necessàries al més aviat possible tot i que això no
significa que estigui qüestionant les capacitats de la persona nomenada per al càrrec però pensa que
seria millor que fos una persona que conegués el món del trot a part de ser un bon gestor.
Reitera que aquest nomenament ha de seguir el criteri que consideri més oportú el president però, en
qualsevol cas, insisteix que seria convenient modificar els estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de
Mallorca perquè no és una bona manera de començar fer un decret en contra del que determinen
aquests estatuts.
Igualment observa que un cas semblant passa amb relació a l’Agència de Protecció de la Legalitat
Urbanística i Territorial de Mallorca on no hi estan representats dos grups polítics i la seva formació
considera que no és possible que un organisme autònom del Consell de Mallorca no compti amb
representació de tota la cambra, malgrat que s’acompleixin els estatuts, els quals opina que no són
correctes i s’haurien de modificar perquè totes les forces polítiques del Ple del Consell de Mallorca hi
estiguin representades.
Per concloure, reitera la necessitat de modificar, al més aviat possible, els estatuts de l’Institut de
l’Esport Hípic de Mallorca perquè no és una bona manera de començar, per al sector del trot –un sector
estratègic–, signar un decret sabent que no s’ajusta als seus estatuts.
El Sr. PRESIDENT li comenta al Sr. Pastor, amb relació al nomenament dels directors insulars que ha
esmentat, que està previst que el de Cultura prengui possessió el proper dilluns i el d’Urbanisme un poc
més endavant. No obstant això, assegura que l’àrea d’Urbanisme no està desatesa perquè des de
Territori se n’han assumides les funcions.
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Quant a la intervenció del Sr. Rovira, fa notar que durant els propers 4 anys tendran temps de parlar en
moltes ocasions de la gestió de l’equip de govern i just li observa que no només s’augmenta el nombre
de directors insulars sinó que també davalla el nombre d’assessors.
En aquest sentit, adverteix que no té la mateixa responsabilitat un director insular que un assessor i si
s’ha increment el nombre de directors insulars i davallat el d’assessors és perquè el que necessiten és
gent que véngui a fer feina, s’hi afanyi i assumeixi responsabilitats, cosa que tècnicament és impossible
que faci un assessor.
També s’ha de tenir en compte la proporció de sous que cobren els assessors i els que cobren els
directors insulars d’acord amb la funció que tenen encomanada i adverteix que no s’han apujat els sous
amb relació als termes que hi havia fixats en aquesta casa –que són els mateixos de la passada
legislatura–, és a dir, que un director insular no cobra ni un cèntim més ni un conseller tampoc.
Pel que fa l’IMAS, s’ha de tenir present que és una organització totalment diferent i s’ha de tenir en
compte que l’IMAS és un terç tant del pressupost com del volum de feina del Consell de Mallorca i,
partint d’aquesta premissa, se’n poden fer distints plantejament en funció del projecte de feina que se
vulgui dur a terme.
En definitiva, creu que tendran temps suficient per parlar d’aquests assumptes i d’altres durant el
decurs de la legislatura i ja es veurà si s’executa aquest programa de feina i si, per tant, està justificat o
no l’augment del nombre de càrrecs.

a) En resten assabentats.
b) En resten assabentats.
c) En resten assabentats.
d) En resten assabentats.
e) En resten assabentats.
f) En resten assabentats.
g) En resten assabentats.
h) En resten assabentats.
i) En resten assabentats.
j) En resten assabentats.
k) En resten assabentats.
l) En resten assabentats.
m) En resten assabentats.
PUNT 3. DONAR COMPTE DELS ESCRITS DELS GRUPS POLÍTICS
MITJANÇANT ELS QUALS COMUNIQUEN LLUR CONSTITUCIÓ I LA
DESIGNACIÓ DELS PORTAVEUS RESPECTIUS, TITULARS I SUPLENTS.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
Com a president del Consell de Mallorca, don compte dels escrits que han presentat
els diferents grups polítics per constituir-se com a tals i per designar els portaveus
respectius:
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El Partit Popular, mitjançant escrit signat dia 10 de juliol de 2015 (NRE 20166) pels
deu membres que l’integren, els consellers i les conselleres Maria Salom Coll, Jeroni
Salom Munar, Catalina Cirer Adrover, Onofre Ferrer Riera, Catalina Soler Torres,
Mauricio Rovira de Alós, Margalida Isabel Roig Catany, Antoni Serra Comas,
Esperanza Català Ribó i Joan Rotger Seguí, comunica que es constitueix en grup
polític en el si de la corporació, que es denominarà Grup polític PARTIT POPULAR,
i fa constar que ha designat el senyor Mauricio Rovira de Alós portaveu titular del
grup i el senyor Jeroni Salom Munar, portaveu suplent.
El PSIB-PSOE, mitjançant escrit signat dia 7 de juliol de 2015 (NRE 19708) pels set
membres que l’integren, els consellers i les conselleres Francesc Miralles Mascaró,
Maria Francesca Servera Pascual, Cosme Bonet Bonet, Lorena Oliver Far, Javier de
Juan Martín, Maria del Carmen Palomino Sánchez i Miquel Àngel Coll Canyelles,
comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació, que es
denominarà Grup Socialista al Consell de Mallorca, i fa constar que ha designat el
senyor Miquel Àngel Coll Canyelles portaveu titular del grup i la senyora Maria
Francesca Servera Pascual, portaveu suplent.
La coalició MÉS PER MALLORCA PSM- ENTESA -INICIATIVAVERDS,
mitjançant escrit signat dia 7 de juliol de 2015 (NRE 19597) pels sis membres que
l’integren, els consellers i les conselleres Miquel Ensenyat Riutort, Margalida
Puigserver Servera, Joan Font Massot, Mercè Bujosa Estarellas, Lluís Enric
Apesteguia Ripoll i Apol·lònia Miralles Xamena, comunica que es constitueix en grup
polític en el si de la corporació, que es denominarà Grup polític Més per Mallorca, i fa
constar que ha designat la senyora Mercè Bujosa Estarellas portaveu titular del grup i
el senyor Lluís Enric Apesteguía Ripoll, portaveu suplent.
El partit Podemos - Podem mitjançant escrit signat dia 9 de juliol de 2015 (NRE
19853) pels cinc membres que l’integren, els consellers i les conselleres Jesús Juan
Jurado Seguí, Maria Roser García Borràs, Lucas Gálvez Garrido, Aurora Ribot
Lacosta i Iván Sevillano Miguel, comunica que es constitueix en grup polític en el si
de la corporació, que es denominarà Grup polític Podem Mallorca, i fa constar que ha
designat la senyora Aurora Ribot Lacosta portaveu titular del grup i el senyor Jesús
Juan Jurado Seguí, portaveu suplent.
El partit El Pi – Proposta per les Illes mitjançant escrit signat dia 8 de juliol de 2015
(NRE 20138) pels tres membres que l’integren, els consellers i les conselleres Antoni
Pastor Cabrer, Francisca Mora Veny i Antoni Amengual Perelló comunica que es
constitueix en grup polític en el si de la corporació, que es denominarà Grup polític
EL PI –PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, i fa constar que ha designat el
senyor Antoni Pastor Cabrer portaveu titular del grup i la senyora Francisca Mora
Veny, portaveu suplent.
El partit Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía mitjançant escrit signat dia 10 de
juliol de 2015 (NRE 20078) pels dos membres que l’integren, la consellera i el
conseller Catalina Serra Garcías i Estanislao Pons Cuart comunica que es constitueix
en grup polític en el si de la corporació, que es denominarà Grup polític Ciudadanos –
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Partido de la Ciudadanía, i fa constar que ha designat la senyora Catalina Serra
Garcías portaveu titular del grup i el senyor Estanislao Pons Cuart, portaveu suplent.
En resten assabentats.
PUNT 4. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DETERMINACIÓ DE LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
En l’art. 51.1 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del
Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per diversos
acords posteriors, s’estableix que són sessions ordinàries les que tenen la periodicitat
preestablerta. Aquesta periodicitat l’ha de fixar, sense perjudici d’acords ulteriors, el
Ple de l’entitat en la sessió extraordinària que ha de convocar la Presidència dins els
trenta dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació.
En cap cas, la periodicitat establerta no pot excedir el límit d’una per mes.
Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:
1.Fixar el règim de les sessions ordinàries del Ple en mensual i dur-les a terme el
segon dijous de cada mes, a les 10 hores.
2. Celebrar el Ple ordinari que correspon al mes d’agost el darrer dijous del mes de
juliol.
3. Establir que, si els dies proposats són inhàbils, el Ple té lloc el dijous hàbil següent.
4. Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
5. Publicar el contingut d’aquest acord en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 5. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DETERMINACIÓ DE LA
COMPOSICIÓ I LA PERIODICITAT DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
En l’article 18 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del
Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per diversos
acords posteriors, s’estableix que en el Consell de Mallorca hi ha d’haver, entre altres
òrgans, la Comissió de Govern.
En l’article 25 es diu que la composició d’aquest òrgan ha de ser representativa del
Ple.
Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:
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1. Determinar que la Presidència i 10 consellers i conselleres integren la Comissió de
Govern de la manera següent: 3 consellers del grup de consellers del Partit Popular, 2
consellers del grup de consellers del Grup Socialista al Consell de Mallorca, 2
consellers del grup de consellers Podem Mallorca, 1 consellers del grup de consellers
de Més per Mallorca, 1 consellers del grup de consellers d’El Pi-Proposta per les Illes
i 1 consellers del grup de consellers Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Els
membres titulars i els suplents, els ha de nomenar el president a proposta dels grups
polítics que integren la corporació.
2. Establir que el règim de les sessions ordinàries sigui mensual i que es duguin a
terme el segon dijous de cada mes, a les 9.30 hores.
Així mateix, la Comissió de Govern corresponent al mes d’agost es durà a terme el
darrer dijous del mes de juliol.
Si els dies en què s’estableixen són inhàbils, la Comissió de Govern té lloc el primer
hàbil següent.
3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu
electrònica del Consell de Mallorca.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 6. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE CREACIÓ I DETERMINACIÓ
DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE
COMPTES
Es dóna compte de la següent proposta del president:
De conformitat amb el que s’estableix en l'article 45 del Reglament orgànic del
Consell de Mallorca, propòs al Ple:
1. Crear la Comissió Informativa General i de Comptes, a la qual correspon estudiar,
informar o consultar els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple, de la
Comissió de Govern i del Consell Executiu, quan aquests actuen per delegació del
Ple, llevat dels casos declarats urgents, i també informar i examinar els comptes
generals de la corporació.
2. Formar la dita comissió amb els membres, titulars i suplents, que nomenin els grups
polítics que integren la corporació de la manera següent, designats mitjançant escrit
dels portaveus corresponents adreçat a la Presidència de la corporació, de la qual cosa
s’ha de donar compte al Ple del Consell:
3 consellers del grup de consellers del Partit Popular
2 consellers del grup de consellers del Grup Socialista al Consell de Mallorca
2 consellers del grup de consellers Més per Mallorca
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2 consellers del grup de consellers de Podem Mallorca
1 consellers del grup de consellers d’El Pi-Proposta per les Illes
1consellers del grup de consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
3. Establir la perioricitat de reunions ordinàries de la comissió es mensual.
4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu
electrònica del Consell de Mallorca.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 7. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DETERMINACIÓ DE LES
ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
En l’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
s’estableix que el Ple de la corporació pot assignar als grups polítics una dotació
econòmica, que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un
altre de variable en funció del nombre de membres de cada grup.
En l’article 12 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del
Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per diversos
acords posteriors, s’estableix que tots els grups de consellers tenen dret a una dotació
econòmica que resulta d’una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d’una
aportació variable en funció del nombre d’escons.
Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:
Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació al Consell de
Mallorca la quantitat de mil cinc.cents vint-i-sis i trenta quatre cèntims d’euro
(1.526’34 €) mensuals. I també assignar-los tres-cents trenta-vuit euros amb vint-iquatre cèntims d’euro (338’24 €) mensuals per cada conseller integrant dels esmentats
grups. Per això, els imports mensuals que corresponen a cada grup són els següents:
Grup de consellers del Partit Popular, integrat per deu consellers: quatre mil nou-cents
vuit euros amb setanta-quatre cèntims d’euro (4.908’74€) mensuals
Grup Socialista en el Consell de Mallorca, integrat per set consellers: tres mil vuitcents noranta-quatre euros amb dos cèntims d’euro (3.894’02 €) mensuals
Grup de consellers Més per Mallorca, integrat per sis consellers: tres mil cinc-cents
cinquanta cinc euros amb setanta-vuit cèntims d’euro (3.555’78 €) mensuals
Grup de consellers Podem Mallorca, integrat per cinc consellers: tres mil dos-cents
desset euros amb cinquanta-quatre cèntims d’euro (3.217’54 €) mensuals
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Grup de consellers El Pi – Proposta per les Illes, integrat per tres consellers: dos mil
cinc-cents quaranta un euros amb sis cèntims d’euro (2.541’06 €) mensuals
Grup de consellers Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, integrat per dos consellers:
dos mil dos-cents dos euros amb vuitanta-dos cèntims d’euro (2.202’82 €) mensuals
Les assignacions abans ressenyades tenen efectivitat a partir de dia 4 de juliol de
2015.
Les anteriors assignacions econòmiques no es poden destinar al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. Així
mateix, els grups polítics han de dur una comptabilitat especifica de la dotació, que
han de posar a disposició del Ple sempre que aquest la demani.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 8. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES EN LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
En l'article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, s’estableixen les
competències que corresponen al Ple del Consell. Així mateix, es preveu que el Ple
pot delegar l'exercici de les seves atribucions en el president i en la Comissió de
Govern, llevat de les excepcions que s'hi assenyalen.
D’acord amb la disposició esmentada i per millorar la eficàcia en la gestió de
l'Administració pública, propòs al Ple l'acord següent:
Primer. Delegar en la Presidència del Consell de Mallorca les atribucions següents:
1. Exercir les accions judicials i administratives, i de defensa de l’entitat en
matèries de competència plenària.
2. Declarar la lesivitat dels actes del Consell de Mallorca.
3. Concertar operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en l’exercici
econòmic, excedeix del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost,
llevat de les operacions que individualment superin el 10 per cent dels
recursos ordinaris, i també les que es destinen a finançar despeses corrents.
Concertar operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions
vives en cada moment supera el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior.
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4. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats:
-

Quan el seu import és superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost o quan la seva quantia és igual o superior a sis milions d'euros

-

El que tenen una durada superior a quatre anys

5. Autoritzar i disposar despeses pluriennals de competència plenària.
6. Ampliar el nombre d'anualitats i elevar els percentatges a què es refereix
l'apartat 3 de l'article 174 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
7. Les atribucions que corresponen al Ple en matèria d’expropiació forçosa.
8. Investigar i recuperar d’ofici els béns dels quals la corporació és titular.
9. Resoldre les sol·licitud d’autoritzacions de compatibilitat d’activitats causades
pel personal funcionari i laboral.
Segon. Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
que ha de començar a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
Tercer. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que
s’estableix en aquest acord.
La Sra. ROIG (PP) comenta que aquesta proposta de delegació de competències, que legalment li
corresponen al Ple, per tal que les pugui exercir el president via decret i és una delegació molt
semblant, per no dir idèntica, a la que el Partit Popular va proposar ara fa 4 anys.
Es tracta de competències que són quantitativament i qualitativament molt importants i fa 4 anys els
grups de l’oposició varen dir que, per raó de transparència i donada l’envergadura de les competències,
consideraven més oportú que les exercís el Ple perquè tothom n’estigués assabentat des del principi.
Aleshores el Partit Popular al·legà que la delegació de competències era un tema d’eficàcia i d’agilitat
principalment i que donaria a l’oposició tota la informació corresponent als assumptes delegats i així va
ser.
Atès que MÉS per Mallorca i el Grup Socialista varen votar, fa 4 anys, en contra d’aquella delegació, al
Partit Popular li sorprèn que avui proposin una delegació de competències idèntica i, per això, li
agradaria que el Sr. president li expliqui les raons que motiven aquesta proposta de delegació de
competències i espera que aquestes raons no siguin que abans governava el PP i ara governa el seu
Grup.
El Sr. PRESIDENT explica que aquesta proposta prové bàsicament de Secretaria General i respon a
una qüestió d’eficàcia i rapidesa de gestió perquè si s’ha d’esperar a la celebració d’una sessió plenària
per prendre algunes decisions no significaria més que allargar els procediments.
Tot i això, vol fer constar que no recorda aquella votació de fa 4 anys però està bé que la Sra. Roig l’hi
recordi i assegura que el seu equip de govern manté el mateix compromís de transparència que hi va
haver la passada legislatura.
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La Sra. ROIG li agraeix al Sr. president l’explicació i anuncia que, per tal de ser coherents, el Partit
Popular s’abstendrà en la votació d’aquesta proposta en lloc de votar-hi en contra com va fer l’oposició
fa 4 anys.
El Sr. PRESIDENT agraeix l’abstenció al Partit Popular però observa que hagués estat més coherent
votar-hi a favor donat que varen fer el mateix fa 4 anys.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi–Proposta per les Illes i Ciudadanos–Partido de la
Ciudadanía), cap vot en contra i deu abstencions (PP).
PUNT 9. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE
DEDICACIÓ, LES RETRIBUCIONS I LES INDEMNITZACIONS DEL
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
De conformitat amb el que es disposa en l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), propòs:
1. Aprovar la dedicació exclusiva per al president del Consell de Mallorca, amb una
retribució anual bruta de seixanta-tres mil quatre-cents trenta-un euros i sis cèntims
(63.431,06 €), distribuïda en 14 pagues.
2. Aprovar la dedicació exclusiva per als vicepresidents del Consell de Mallorca, amb
una retribució anual bruta de seixanta mil tres-cents vuit euros i vuitanta cèntims
(60.308,80 €), distribuïda en 14 pagues.
3. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers i les conselleres executives del
Consell de Mallorca, amb una retribució anual bruta de cinquanta-set mil tres-cents
quaranta-tres euros i noranta-cinc cèntims d'euro (57.343,95 €), distribuïda en 14
pagues.
4. Aprovar la dedicació exclusiva per als directors i les directores insulars del Consell
de Mallorca, amb una retribució anual bruta de quaranta-nou mil quatre-cents un euro
i quaranta cèntims d'euro (49.401,40 €), distribuïda en 14 pagues.
5. Aprovar la dedicació exclusiva per als secretaris i les secretàries tècniques del
Consell de Mallorca, amb una retribució anual bruta de quaranta-nou mil quatre-cents
un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40 €), distribuïda en 14 pagues.
6. Aprovar la dedicació exclusiva per a les persones que han de fer de portaveu dels
diferents grups polítics, amb una retribució bruta anual de 57.343,95 euros ( 4.096,00
€), distribuïda en 14 pagues.
7. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers i les conselleres electes:
-

5 per al grup de consellers del Partit Popular, amb una retribució bruta anual
de quaranta-nou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40
€), distribuïda en 14 pagues.
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-

-

-

2 per al Grup Socialista al Consell de Mallorca, amb una retribució bruta anual
de quaranta-nou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40
€), distribuïda en 14 pagues.
2 per al grup de consellers Més per Mallorca, amb una retribució bruta anual
de quaranta-nou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40
€), distribuïda en 14 pagues.
3 per al grup de consellers Podem Mallorca, amb una retribució bruta anual de
quaranta-nou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40 €),
distribuïda en 14 pagues.

La dedicació exclusiva s’entén de 37,5 hores setmanals.
Si els grups polítics renuncien a les retribucions previstes en l’apartat anterior, poden
optar per augmentar el nombre de consellers electes amb dedicació parcial, de manera
que cada renúncia amb dedicació exclusiva són dues dedicacions parcials.
8. Aprovar la dedicació parcial per als consellers i les conselleres electes:
-

1 per al grup de consellers del Pi – Proposta per les Illes Balears, amb una
retribució bruta anual de vint-i-quatre mil set-cents euros i setanta cèntims
(24.700,70 €), distribuïda en 14 pagues.

-

1 per al grup de consellers Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, amb una
retribució bruta anual de vint-i-quatre mil set-cents euros i setanta cèntims
(24.700,70 €), distribuïda en 14 pagues.

La dedicació parcial s'entén de 18'45 hores setmanals.
Si els grups polítics renuncien a les retribucions previstes en l'apartat anterior, poden
optar per augmentar el nombre de consellers electes amb dedicació exclusiva, de
manera que cada dues renúncies amb dedicació parcial és una dedicació exclusiva..
9. La retribució es percep en catorze pagues iguals, de les quals dotze són de
percepció mensual i dues d’addicionals, del mateix import que una de mensual, en els
mesos de juny i desembre, respectivament.
10. Aprovar, per a tots els consellers i les conselleres que no tenguin reconeguda cap
retribució de les indicades en els apartats anteriors, una indemnització de mil trescents deu euros i quaranta-dos cèntims d'euro (1.310,42 €) per cada assistència a les
sessions ordinàries del Ple del Consell. En aquest cas, les sessions plenàries de
constitució i d’organització del Consell tenen caràcter ordinari. La percepció de
l’assistència als plens és incompatible amb les assignacions fixes que es determinen
en aquest acord.
11. La indemnització dels desplaçaments per assistir a sessions i comissions, i també
les reunions de treball que ha ordenat la Presidència de la corporació, es liquida
segons l’aplicació del decret 54/2002, de 12 d’abril.
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12. Delegar en la Presidència del Consell Insular l’execució d’aquest acord per
determinar els membres de la corporació que duen a terme funcions amb règim de
dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de complir el que es disposa en els
apartats 3 i 5 de l’article 75 de la LRBRL.
13. Les retribucions abans ressenyades tenen efectivitat a partir de la data de la presa
de possessió, segons escaigui en cada cas, per al càrrec corresponent.
Les indemnitzacions per assistències dels consellers membres de la corporació tenen
efectivitat a partir de la data de constitució del Consell Insular de Mallorca, dia 4 de
juliol de 2015.
14. Les retribucions i les indemnitzacions a què fa referència aquest acord
s’incrementen anualment d’acord amb el que es disposa en la Llei de pressuposts
generals de l’Estat per al personal de l’Administració pública.
15. D’acord amb el que s’estableix en la normativa per la qual es regula la funció
pública, les persones que ocupin alguns dels càrrecs a què fa referència aquest acord i
l’exerceixen amb dedicació exclusiva tenen dret a la percepció, referida a catorze
mensualitats, dels triennis que puguin tenir reconeguts com a funcionaris, personal
estatutari o personal laboral, al servei de qualsevol Administració pública.
16. Els alts càrrecs que siguin personal funcionari o laboral de qualsevol
Administració pública i que percebin unes retribucions superiors a la quantia fixada
en aquest acord per als alts càrrecs del Consell Insular de Mallorca, la veuran
incrementada fins a arribar a l’import de les retribucions esmentades.
17. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
18. Publicar aquest acord en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi–Proposta per les Illes i Ciudadanos–Partido de la
Ciudadanía), cap vot en contra i deu abstencions (PP).
PUNT 10. DETERMINACIÓ I CREACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HA
D’OCUPAR PERSONAL EVENTUAL, I DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS QUE HA DE PERCEBRE
Es dóna compte de la següent proposta del president:
En l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
es preveu, amb relació al personal eventual, que el Ple de la corporació, al
començament del mandat, ha de determinar el nombre, les característiques i les
retribucions d’aquest tipus de personal.
Atès el que es preveu en l’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:
1. Determinar els llocs de treball següents per cobrir amb personal eventual i
incorporar-los a la plantilla i a la relació de llocs de treball del Consell Insular de
Mallorca:
Nombre

Denominació

Característiques

Retribucions
brutes anuals
(14 pagues)

1

Cap de Comunicació

Càrrec de confiança

42.000,00

3

Responsables d´àrees de
Comunicació

Càrrec de confiança

40.000,00

1

Cap de programes de
Presidència

Càrrec de confiança

49.000,00

2

Cap de programes de
Vicepresidència

Càrrec de confiança

42.000,00

3

Assessor –a

Càrrec de confiança

25.000,00

7

Secretari –ària Grups
Polítics

Càrrec de confiança

27.621,13

14

Secretari –ària segon -a
Grups Polítics

Càrrec de confiança

22.852,19

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Publicar aquest acord en la Seu electrònica del Consell de Mallorca
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi–Proposta per les Illes i Ciudadanos–Partido de la
Ciudadanía), cap vot en contra i deu abstencions (PP).
BENESTAR I DRETS SOCIALS
PUNT 11. MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS DE L’IMAS.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
ANTECEDENTS
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I. En data 9 de febrer de 2012 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar la
modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en la forma que estan
vigents actualment.
II. En data 6 de juliol de 2015 el president del Consell de Mallorca va aprovar el
decret de creació dels departaments que estructuren el Govern de la institució.
III. L'article 6 de la Llei de consells insulars preveu que els consells insulars han
d'establir l'organització d'acord amb aquesta llei, en el marc del que es disposa en la
legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques.
IV. Correspon a la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials proposar al Ple
la modificació dels Estatuts, d’acord amb l’article 7.2 d) dels Estatuts.
V. La secretària delegada de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials ha emès el
corresponent informe jurídic.
Es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual dels Estatuts de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials aprovats pel Ple de dia 9 de febrer de 2012, en el sentit
següent:
a) Modificar l'article 6 a) d'acord amb la redacció següent:
Article 6. Òrgans de l'entitat
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials adopta l'estructura bàsica següent:
a) Òrgans de govern: la Presidència, la Vicepresidència o Vicepresidències i el
Consell Rector.
b) Modificar l'article 8 d'acord amb la redacció següent:
Article 8. Les vicepresidències
1. Els vicepresidents o vicepresidentes supleixen el president o la presidenta i
assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més,
tindràn les funcions i competències que els delegui la Presidència.
2. Els vicepresidents o vicepresidentes seran nomenats per la Presidència del Consell
de Mallorca, a proposta de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
c) Modificar l'article 9.1 d'acord amb la redacció següent:
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Article 9. El Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d’acord amb les
directrius de la Presidència, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials. Està format pel president o presidenta de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, que en deté la presidència, pels vicepresidents o
vicepresidentes, pel director o directora gerent, pels directors executius o directores
executives i pels coordinadors o coordinadores d'àrea
d) Modificar l'article 10.3 d'acord amb la redacció següent:
3. Són funcions del director o directora gerent:
a) Representar tècnicament i administrativament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
quan la Presidència o les Vicepresidències no assumeixin aquesta representació; i
relacionar-se en funció del seu càrrec amb altres institucions públiques i privades.
e) Modificar l'article 13.1 d'acord amb la redacció següent:
Article 13. El Consell Assessor de Serveis Socials
1. El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està presidit pel president o presidenta o per un
vicepresident o vicepresidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, o per la persona
en la qual deleguin, i integrat pels vocals següents:
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels
corresponents anuncis en el tauler d'edictes de l'IMAS i en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinarlo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el
termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el
butlletí.
En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es
publicarà el text íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de les Illes Balears, els quals
entraran en vigor transcorreguts els quinze dies hàbils a que fan referència els article
70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la llei 57/2003.
No obstant això, el Ple resoldrà.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) explica que els estatuts de
l’IMAS vigents preveuen que els òrgans de l’entitat siguin, entre d’altres, una presidència, una
vicepresidència, una o vàries direccions executives i les coordinacions d’àrees.
Ja fa una sèrie d’anys que hi havia una estructura amb dues direccions executives i quatre coordinadors
d’àrees.
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L’IMAS és un organisme autònom que exerceix les competències que té atribuïdes el Consell de
Mallorca en matèria de serveis socials i de menors.
Les competències que ja té atribuïdes i les que s’esperen rebre quan se dugui a terme l’aplicació plena
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears així com la vocació que tenen de ser l’administració de
referència quant al desenvolupament dels serveis socials municipals fan que sigui necessari reforçar
l’actual estructura.
Per això, s’ha presentat aquesta proposta per tal de preveure la possibilitat de què hi hagi una o més
viceprèsidències a l’IMAS.
La Sra. CIRER (PP) anuncia que el Partit Popular votarà en contra d’aquesta proposta però no perquè
pensi que els estatuts de l’IMAS siguin un instrument inamovible ja que considera que són un
instrument viu susceptible de modificacions.
De fet, fa 4 anys l’anterior equip de govern també va dur a terme una modificació dels estatuts de
l’IMAS però sensiblement distinta a la que es planteja ara.
Abans el Sr. Rovira explicava molt bé que quan s’arriba a una administració es troben uns instruments
(les estructures dels distints departaments) i, com deia el Sr. president, aquestes estructures són
instruments per dur a terme accions per solucionar –i més concretament referint-se a l’IMAS– les
necessitats de les persones que més ho necessiten.
El Partit Popular quan va modificar els estatuts de l’IMAS va ser per una qüestió de noves
competències que s’havien d’assolir. Aleshores Igualtat depenia d’un altre departament del Consell de
Mallorca i consideraren que havia de dependre de l’IMAS. Per això, en varen modificar els estatuts per
incloure, dins una àrea organitzativa, una nova competència que fins aleshores no exercia el
Departament de Serveis Socials i que era la d’Igualtat.
Varen aprofitar també la modificació dels estatuts per adequar-ne la redacció a un llenguatge no sexista
atès que l’anterior text parlava de “gerent” només en masculí o de “vicepresident” però no de
“vicepresidenta” i, en canvi, la modificació que ara es proposa no va en aquest sentit.
Els ciutadans, per conèixer les bonances de l’acció política del nou equip de govern en matèria de
serveis socials, no necessiten que se canviïn els estatuts de l’IMAS per tal d’incloure-hi vàries
vicepresidències.
En realitat, pensa que són els òrgans de govern de l’IMAS que necessiten aquestes vicepresidències i,
per això, el seu Grup hi discrepa ja que és una modificació del nombre de vicepresidències que els
permet mantenir un equilibri de forces polítiques, fruit de les seves negociacions o pactes, però que no
redundarà amb una major atenció a les necessitats de la gent ni ajudarà a una més eficaç lluita contra
les injustícies socials dels ciutadans de Mallorca.
L’expresident de l’IMAS que durant la passada legislatura s’encarregava, com a membre d’una altra
formació política, dels temes socials mai no va presentar cap moció per instar a la creació d’una
vicepresidència amb la finalitat d’arribar a més gent i fer la gestió de la institució més àgil.
Per això, entén que les necessitats que se generen ara per modificar els estatuts són fruit d’una
necessitat política de les formacions que conformen l’equip de govern de l’IMAS i que, de cap manera,
no redundarà en un benefici al ciutadà.
També se li generen uns dubtes donat que amb la modificació no acoten el nombre de vicepresidències.
La redacció del text parla de “vicepresident o vicepresidents” i, si bé ara en nomenaran 2 perquè són els
que necessiten, potser més endavant hi haurà una altra formació política que també vulgui entrar dins
l’equip de govern de l’IMAS i n’hi afegiran un altre o, tal vegada, voldran ser més transparents i més
participatius i cada grup polític tendrà una vicepresidència.
Per altra banda, podrien camuflar aquesta necessitat política de tenir més vicepresidències aprofitant
l’ocasió per modificar allò que si fa falta canviar dels estatuts i és perquè s’ha creat la Direcció Insular
d’Igualtat, que depèn d’un altre departament, i en un proper Ple hauran de dur una altra modificació
dels estatuts de l’IMAS per eliminar Igualtat de les matèries que gestiona aquest organisme.
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Recalca que, malgrat tenir la necessitat de modificar els estatuts pel tema d’Igualtat i aprofitar
l’avinentesa per camuflar el tema de les vicepresidències, s’han preocupat únicament per allò que fa
referència a les persones que conformen l’equip de govern però, en cap cas, no s’han preocupat ni per
les matèries que han de gestionar ni per les persones que necessiten dels serveis i prestacions que
ofereix l’IMAS.
La Sra. PUIGSERVER explica que la vicepresidència o les vicepresidències tendran funcions
executives i que aquesta estructura la creen per fer feina i per millorar l’estructura existent actualment.
Assegura que, si només hi hagués persones de MÉS per Mallorca fent feina a l’IMAS, també tendrien
la necessitat de crear aquestes dues vicepresidències per reforçar la tasca que s’hi realitza.
Cert és que ara hi ha més pluralitat política i els tres partits polítics que conformen l’equip de govern
formaran part de l’estructura de l’IMAS però nega que les vicepresidències s’hagin creat per necessitats
polítiques sinó per la necessitat de donar una resposta a la ciutadania, sobretot a aquells que són
víctimes d’aquesta crisi tan forta i que demanen ajuda a l’IMAS.
Fa notar que han inclòs en la nova redacció dels estatuts “vicepresidència o vicepresidències” per no
haver de puntualitzar tot i que el seu objectiu és crear-ne només dues i el fet de deixar la redacció
oberta és per no haver de fer tantes modificacions en els estatuts.
Quant al tema d’Igualtat, sol·licita temps per fer la modificació d’aquesta direcció insular, la qual se
farà quan sigui oportú ja que, ara per ara, era prioritari fer els canvis per definir l’estructura de l’equip
que governarà la institució; una institució que maneja un pressupost de 149 M€ –que és un terç del
Consell de Mallorca–, que compta amb una important estructura de personal i des de la qual volen
poder donar resposta a tota la ciutadania que en aquests moments ho necessita.
Per acabar, remarca que s’ha creat aquesta estructura per fer feina i no per aturar màquines.
El Sr. PASTOR (El Pi–Proposta per les Illes) manifesta que la seva intervenció seria molt semblant a la
de la Sra. Cirer però anant-hi un poc més enllà perquè voldria saber si és legal dur una modificació
d’estatuts a un Ple d’organització de la institució sense que aquesta modificació hagi passat per
Comissió Informativa.
Tot seguit assenyala que si al Ple poden pot dur tot allò que vulguin, el resultat és que hi haurà
assumptes que escaparan del control de l’oposició. Considera que una cosa és el Ple d’organització, que
no necessita Comissió Informativa, i una altra és entrar en modificacions d’estatuts.
L’organització de la institució forma part de les potestats de l’equip de govern però, des del moment
que es plantegen modificacions d’estatuts, és quelcom que ja no és purament competència de l’equip de
govern sinó un assumpte que ha de seguir uns tràmits.
Aquests tràmits sí que s’haurien de seguir a un ajuntament però desconeix si al Consell de Mallorca és
oportú i és legal modificar els estatuts d’una organització sense que hi hagi un dictamen de la Comissió
Informativa ja que d’aquesta manera l’oposició no ha tengut oportunitat ni de participar, ni de debatre
el tema ni de presentar-hi propostes.
No discuteix si necessiten una vicepresidència o dues perquè és cert que l’IMAS és molt important per
al Consell de Mallorca i, per això, ofereix totes les facilitats del món perquè hi hagi agilitat i que el seu
funcionament sigui millor.
No obstant això, també seria partidari de delimitar el nombre de vicepresidències atès que la redacció
dóna peu a què se’n puguin crear totes les vulguin i, si l’equip de govern havia pensat en crear dues
vicepresidències, doncs seria bo que els estatuts ja incloguessin el límit de dues vicepresidències.
Per concloure, indica que la primera pregunta formulada aniria adreçada al president o al secretari
general del Consell de Mallorca per esbrinar si se pot elevar a Ple una proposta d’aquest tipus sense que
hi hagi dictamen de Comissió Informativa.
El Sr. PRESIDENT dóna la paraula al Sr. Mas perquè exposi el seu punt de vista sobre aquesta qüestió.
El Sr. MAS (secretari general) fa constar que no és costum de la Secretaria General intervenir en els
debats perquè, al final, acabaria fent-se una instrumentalització del seu càrrec.

38

No obstant això i atès que la corporació és nova i hi ha hagut una referència expressa a una qüestió de
legalitat, li diu al Sr. Pastor que aquesta modificació d’estatuts és una modificació organitzativa i que
només consisteix en incloure-hi una paraula que és “vicepresidències”.
Potser el Sr. Pastor pensa que aquesta modificació requereix del dictamen d’una Comissió Informativa,
però s’ha tenir en compte que avui s’han duit a Ple altres coses més importants que no han passat
prèviament per Comissió Informativa.
El Sr. PASTOR diu que desconeix si s’han duit a Ple coses més importants o no i reitera que ell feia
referència a aquesta qüestió concreta.
A continuació comenta que potser incloure la paraula “vicepresidències” s’estén com una cosa molt
simple però, sincerament, ell no creu que sigui així. No creu que sigui un mer tràmit modificar uns
estatuts per tal nomenar un, dos o cinc vicepresidents a una institució com l’IMAS.
Aquesta modificació possibilita el fet de poder contractar més vicepresidents i el seu Grup entén que no
es pot fer així i que aquest tràmit requereix d’un dictamen de la Comissió Informativa.
Certament són els juristes els que han de dir si aquest assumpte requereix o no del dictamen de la
Comissió Informativa però fa constar que això no hagués passat a un ajuntament.
El Sr. MAS li respon que potser a un ajuntament no però aquí sí i que, segons el seu parer, l’assumpte
no requereix d’un dictamen de Comissió Informativa.
En tot cas, el Sr. Pastor pot estar tranquil perquè aquesta modificació es publicarà per un període de 30
dies i tendrà ocasió d’al·legar, durant els 30 dies d’exposició pública, allò que consideri oportú a la
inclusió d’una paraula (deia “vicepresidència” i dirà “vicepresidència o vicepresidències”) als estatuts
de l’IMAS.
La Sra. CIRER adverteix que no pretén matisar cap paraula del secretari general perquè no ella té ni
una dècima part dels seus coneixements però fa palès que l’exposició pública per un període de 30 dies
no se farà per donar cabuda a les peticions del Sr. Pastor sinó perquè es tracta de l’aprovació inicial
d’una modificació estatuts i aquest és el procediment a seguir.
Reitera que ja estava previst publicar l’aprovació inicial de la modificació d’estatuts per un període de
30 dies i després, una vegada finalitzat el termini, si no s’hi ha presentat cap al·legació, s’estendrà
aprovada automàticament la modificació d’estatuts.
Per altra banda assevera que defensa i defensarà sempre la feina feta pel seu equip a l’IMAS. La Sra.
Puigserver diu que la nova estructura de l’IMAS és per fer feina però l’estructura de la passada
legislatura també ho era per fer feina i també era per posar-se a disposició dels que més ho
necessitaven.
Quan el Partit Popular va arribar a l’IMAS, trobà una institució amb dues direccions insulars i va
considerar que podria fer millor la feina si les repartien entre 4 àrees ben definides, àrees que ara s’han
constituït en direccions insulars (Inserció, Menors, Persones amb Discapacitat i Inclusió social).
Ara bé, fa 4 anys varen tenir una instrucció clara i directa de la presidenta, Sra. Salom, dient que no es
podia incrementar l’estructura i augmentar la despesa. Per això, dividiren les dues direccions insulars
en quatre àrees ben definides però sense incrementar les retribucions.
També vol puntualitzar que els coordinadors d’àrees de la passada legislatura no eren menys feiners ni
menys capaços ni menys compromesos amb la feina que els directors insulars com sembla que ara
volen deixar veure en distingir entre coordinador i director insular.
L’estructura de la passada legislatura responia al fet de no voler incrementar la despesa de l’IMAS amb
càrrecs i dedicar tots els esforços a solucionar els problemes que tenia la institució.
Fa 4 anys, la indicació de la presidenta, Sra. Salom, va ser que es creassin quatre àrees (perquè així es
delimitava millor la feina, s’arribava millor als col·lectius i hi havia un representat per a cada
col·lectiu) però ni parlar-ne de direccions insulars perquè tenen un cost molt elevat.
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De fet, algunes persones a les quals varen oferir ser coordinadores d’àrees, varen refusar l’oferta perquè
havien de fer feina per poca retribució i allò va fer que haguessin de cercar més fins trobar persones
capaces, amb coneixements i disposades a percebre una retribució més baixa.
Per això, ara li dol trobar-se amb aquells coordinadors als quals ara el nou equip de govern els reconeix
un estatus que no només és econòmic sinó que té altres contraprestacions, un estatus de director insular.
Tot seguit reitera que podrien haver aprofitat la modificació del estatuts per eliminar la competència
d’Igualtat de l’IMAS ja que ara depèn d’un altre departament però no ho han fet perquè tenien pressa
per adaptar l’estructura a les seves necessitats.
Com a coneixedora de la feina de l’IMAS i haver dirigit el seu equip de feina, qüestiona que s’actuï
d’aquesta manera i, per aquests motius, el Partit Popular votarà en contra d’aquesta proposta.
Finalment i per concloure, anuncia que el seu Grup estudiarà si fa alguna al·legació a aquesta
modificació d’estatuts durant el període d’exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), tretze vots en contra (PP i El Pi–Proposta per les Illes) i
dues abstencions (Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía).
PUNT 12. RETRIBUCIONS DEL VICEPRESIDENT DE L’INSTITUT
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
En data 9 de juliol de 2015 va prendre possessió del seu càrrec el vicepresident de
l'IMAS, Sr. Javier de Juan Martín.
En la resolució de nomenament no es varen determinar les retribucions del càrrec.
Aquest equip de govern ha considerat que l'IMAS exerceix un nombre considerable
de competències pròpies i té la voluntat de desenvolupar plenament l'Estatut
d'Autonomia, de manera que es vol donar més rellevància i funcions executives a la
Vicepresidència.
Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 7.3 en relació a les de l'article 7.2
k), m) i v), faig la següent proposta d'acord:
Primer. Establir unes retribucions per al càrrec de vicepresident de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, com a contraprestació per les seves funcions, de cinquanta-tres mil
euros anuals (53.000,00 €) dividits en catorze pagues, amb efectes des del dia de la
presa de possessió.
Segon. Donar compte d'aquest Acord a la persona interessada, a Intervenció
Delegada, a Recursos Humans de l'IMAS i publicar-la en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
La Sra. CIRER (PP) comenta que tots els càrrecs tenen ben clares i definides les
funcions però en el cas de les vicepresidències resulta que les funcions són molt
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poques, concretament dos punts –els dos de l’article 8–, i amb la modificació
d’estatuts no s’ha proposat cap ampliació de les funcions.
L’article 8 diu que el vicepresident supleix el president o la presidenta i assumeix les
seves atribucions en els casos de vacances, absències o malalties i també diu que el
vicepresident tendrà les funcions que li delegui la presidència.
Així doncs, per incrementar les retribucions dels vicepresidents en la quantia que es
proposa seria adient conèixer prèviament quines atribucions fa comptes delegar la
presidència als vicepresidents, saber de quines funcions prescindirà la presidència, etc.
perquè se suposa que unes majors retribucions també han de venir acompanyes d’unes
majors responsabilitats.
En cas de ser així, també voldria saber a què es dedicarà la consellera executiva de
Benestar i Drets Socials, presidenta de l’IMAS, si delega funcions al vicepresident o
vicepresidents i si el segon vicepresident també tendrà unes retribucions tan
considerables.
En definitiva, necessita una explicació sobre quines són les tasques executives tan
importants que es delegaran als vicepresidents i, sobretot, saber quina serà la tasca
fonamental de la consellera executiva de Benestar i Drets Socials, presidenta de
l’IMAS.
El Sr. COLL (PSOE) comenta que la Sra. Puigserver, que és i serà la consellera executiva de Benestar i
Drets Socials durant els propers 4 anys, tendrà més mitjans i més facilitats per fer feina que no va tenir
la Sra. Cirer, de la qual cosa ella no en té la culpa.
El plantejament és que s’incorpora una persona, que ja forma part del Ple i té unes atribucions
concretes, per donar-li funcions executives. Per tant, no consisteix en la incorporació total d’un altre
sou atès que existeix poca diferència entre la retribució com a conseller electe i la retribució com a
vicepresident de l’IMAS i més si tenen en compte que es tracta d’una persona experta i coneixedora del
món social, una persona de destacada solvència dins aquest àmbit.
Puntualitza que ha fet aquest aclariment perquè el plantejament que se n’han fet donava a entendre que
s’incorporaven noves figures amb salaris nous i no és així. De fet, el criteri per nomenar les
vicepresidències serà dotar de responsabilitats executives a càrrecs electes, és a dir, que no respon a un
criteri d’equilibris polítics.
Per acabar, assenyala que el Consell de Mallorca recuperarà la diferència que cobrarà el vicepresident
de l’IMAS amb el que cobraria com a conseller electe al Ple i ho farà perquè el Grup Socialista no
gaudirà de cap dedicació exclusiva a les quals té dret.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) intervé per matisar un
assumpte sobre la Direcció Insular d’Igualtat. En aquest sentit apunta que no poden fer la modificació
d’estatuts fins que no s’hagi aprovat el decret d’organització del Consell de Mallorca i confirma que,
quan aquest tràmit estigui fet, es procedirà a la corresponent modificació dels estatuts.
La Sra. CIRER manifesta que, amb les seves paraules, no voldria haver ofès ni la Sra. Puigserver ni
molt manco el vicepresident, que li consta que és una persona coneixedora del món social i que ja ha
treballat a la casa i recalca que no voldria desmerèixer els seus mèrits.
En qualsevol cas, pensa que al vicepresident li hagués agradat que en la modificació dels estatuts
s’haguessin afegides “presidències” i s’hi hagués deixat una sola vicepresidència perquè així s’haurien
satisfet les seves aspiracions, cosa que potser s’haurien d’haver plantejat.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), deu vots en contra (PP) i cinc abstencions (El Pi–
Proposta per les Illes i Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía).
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de A Nº 11070 a A Nº 11111.
El secretari general

El president
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