
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 04/2018 
Caràcter: ordinària  
Data: 26 d’abril de 2018 
Horari: de 10.00 a 16.35 h 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
 
Assistents: 
 

President 

Antoni Noguera Ortega (MÉS per Palma) 
 
Regidors/res 

Joana María  Adrover Moyano (PSIB-PSOE) 
José Ignacio Aguiló Fuster (PP) 
María José  Bauzá Alonso (PP) 
Josep Lluís Bauzá Simó (C’s) 
José Javier Bonet Díaz (PP) 
Mercè Borràs Dalmau (MÉS per Palma)  
Lourdes Bosch Acarreta  (PP) 
Bartolomé Cañellas Cardona (C’s) 
Llorenç Carrió Crespí (MÉS per Palma) 
Patricia Conrado Quiroga (C’s) 
Margarita Durán Cladera  (PP) 
Eva Frade Bravo (PODEM PALMA) 
Joan  Ferrer Ripoll (PSIB-PSOE) 
Adrián García Campos (PSIB-PSOE) 
Álvaro Luís Gijón Carrasco (No adscrit) 
José Hila Vargas (PSIB-PSOE) 
Aurora Jhardi Massanet  (PODEM PALMA) 
Aligi Molina Suárez  (PODEM PALMA) 
Antonia Martín Perdiz  (PODEM PALMA) 
Susanna Moll Kammerich (PSIB-PSOE) 
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE) 
Pedro Luís Ribas Dietrich (C’s) 
Antonia Roca Bellinfante  (PP)  
Rodrigo Andrés Romero  (PODEM PALMA) 
Fernando Rubio Aguiló  (PP) 
Guillermo Sánchez Cifre (PP) 
Neus Truyol Caimari (MÉS per Palma) 
 

Excusa la seva assistència: 

Helena Paquier Aguiló (MÉS per Palma) 
 

Cap del Departament de la Secretaria de la Junta de Govern: Esther Rotger Sureda 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Secretari adjunt i secretari general del ple actal: Miquel Ballester Oliver 
 

Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 



1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2018 
 
2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 22 de març de 2018 
 
3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis març 2018 
 
4. Donar compte del Decret 201806721 de 4 d'abril de declarar deserta la convocatòria per a la 
provisió definitiva mitjançant el sistema de lliure designació de Secretari/ària General del Ple 
de l'Ajuntament 
 
5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 17 de març al 19 d'abril de 2018 
 
6. Aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019 
 
7. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 18 d'abril de 2018 de l'aprovació de la 
Memòria anual "Activitats a favor de la Infància i Adolescència 2017" 
 
8. Ratificació creació òrgan de participació infantil CAI: Consell per a la participació infantil 
Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència 
 
9. Aprovació del Pla Municipal d'Infància i Adolescència 2018-2022 
 
10. Reconeixements honorífics Policia Local 2018 
 
11. Denegar la sol·licitud de compatibilitat a la Sra. Cifre, arquitecte de la Gerència 
d'Urbanisme per a l'exercici de l'activitat privada relacionada amb tasques pròpies d'arquitecte 
 
12. Desestimar al·legacions i aprovar l’inici del procediment de lesivitat per a l’interès públic 
art.79.3 l’Acord regulador de les condicions de treball personal funcionari, eventual i òrgans 
directius Ajuntament de Palma 
 
13. Reconeixement de deute a varis proveïdors en concepte de serveis i subministraments a la 
Policia Local per un import de 3976,59€ 
 
14. Reconeixement de deute a l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. per un import de 
701.097,01€ 
 
15. Reconeixement de deute a l'entitat Agencia Interactiva Balear, S.L. per un import de 
377,31€ 
 
16. Reconeixement de deute a l'empresa Salzillo Seguridad, S.A. per un import de 38,12€ 
 
17. Reconeixement de deute a l'empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS MAQUINARIA SL per un 
import de 260,97€ 
 
18. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per un import de 
2.651,33€ 
 
19. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 12.744,22€ 
 



20. Reconeixement de deute a I. M. Font Poquet corresponent a  full sala "Llum d'Oli" i tallers 
biblioteques Pepe Miralles per un import de 1.094€ 
 
21. Reconeixement de deute a les empreses AUJUB S.L. i BENDIX S.A. per un import total de 
109,28€ per treballs realitzats a Can Balaguer 
 
22. Reconeixement de deute a l'empresa SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL per un 
import de 638,38€ 
 
23. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca per un 
import de 51.600€ 
 
24. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import de 
61.872€ 
 
25. Rectificar la numeració de les factures detallades a l'acord de Ple de 22.03.18 en relació a 
l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA MOVILES SAU 
 
26. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost sobre 
béns immobles, concepte 112,00-112,0 
 
27. Aprovar provisionalment modificar l’Ordenança reguladora del preu públic per a la  
realització d’activitats formatives, culturals, musicals i de tallers, als Casals de barri, concepte 
341,09 
 
28. Aprovar inicialment el projecte de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública 
 
29. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
30. Aprovar inicialment la modificació del PGOU referida a la regulació dels usos de 
l'equipament en la confluència carrer Joan Maragall, Avda. Gabriel Alomar i Villalonga i via 
litoral 
 
31. Donar compte del Decret de Batlia núm. 201807641 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació i 
reconeixement de la Fira d'es Llonguet a Es Pil·lari 
 
32. Donar compte del Decret de Batlia núm. 201807640 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació i 
reconeixement de la Fira del Caragol a Sant Jordi 
 
37. Grup PP relativa a pressuposts participatius 
 
39. Grup PP relativa a la dimissió de la presidenta i cessament del gerent de l'IME 
 
FOD 4. Aprovar inicialment la proposta de delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de Palma 
 
34. Grup C's relativa al nom dels carrers Via Alemanya, Via Portugal i Via Roma, així com el 
procediment per el canvi dels noms dels carrers 
 
35. Grup PP relativa a la Comissió de Toponímia 
 



44. Grup PP relativa a la il·luminació al Camp Redó 
 
45. Sobre la taula. Grup C's relativa a modificació normativa per facilitar l'accés als joves a 
vivenda 
 
46. Grup C's relativa a ocupació il·legal de vivendes i locals en el municipi de Palma 
 
42. Grup C's relativa al Parc de Rosa Bueno 
 
50. Grup C's relativa al mercadet de la plaça Major 
 
51. Grup PP relativa a la distribució dels llocs de la plaça Major 
 
49. Grup PP relativa a eliminació de la pujada de la tarifa d'aigua 
 
40. Grup C's relativa al rebuig de les manifestacions i actes contraris al sector turístic 
 
33. Grup C's relativa al  Parc de Bombers de Sa Taulera 
 
36. Grup PP relativa a zonificació escolar de Palma 
 
38. Grup PP relativa a seguretat a Son Gibert 
 
41. Grup PP relativa per a la transparència a les inversions de Capitalitat 
 
43. Grup PP relativa al camí de Moliners 
 
47. Grup PP relativa agilització de llicències a Urbanisme 
 
48. Grup PP relativa a introducció de criteris d’eficàcia a la gestió d'EMAYA 
 
52. Compareixença a petició del Grup C's de la regidora de l'Àrea de Participació Ciutadana en 
relació als pressuposts participatius 
 
53. Pregunta oral Grup PP relativa a zona Acire de Palau Reial 
 
54. Pregunta oral Grup C's relativa a parades de les galeres 
 
55. Pregunta oral Grup C's relativa al solar del carrer Llibertat 
 
FOD 1. Reconeixement de deute a l’empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU I TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 11.931,33€ 
 
FOD 2. Reconeixement de deute existent amb el personal de la Policia local i bombers 
257.991,37€ 
FOD 3. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de 
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
FOD 5. Declaració institucional sobre la posició internacional de l’aigua respecte als productes 
no aptes per a rebutjar pel vàter i els etiquetats com a aptes 
 



FOD 6. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s relativa a 
l’acord de carrera professional de l’Ajuntament de Palma 
 
FOD 7. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's relativa a 

l'adhesió de Palma al manifest pel compliment del pacte d'Estat en matèria violència de 

gènere 

 
FOD 8. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa a la 
no extradició a Suïssa d'Hervè Falciani 
 
FOD 9. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa al 
producte PANEUROPEU de pensions individuals 
 
FOD 10. Moció del Grup C's relativa al solar municipal del Camp Redò i manteniment de tota la 
barriada 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2018 
 
Es proposa: 
 
"Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2018" 
 
Aprovat:  per unanimitat 
 
2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 22 de març de 2018 
 
L'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Únic.- Donar compte del resultat del seguiment a l’execució dels acords complimentats 
corresponents al Ple ordinari de dia 22 de març de 2018 de l’Ajuntament." 
Assabentat 
 
3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis març 2018 
 
L'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Donar compte al Ple de l’Ajuntament de dia 26 d’abril de 2018, els convenis rebuts per a la 
seva inscripció al Registre de Convenis de la Secretaria General del Ple durant el mes de març 
de 2018, amb el corresponent número de registre: 
 
1591 Acord de col·laboració de 29 12 17 entre la Fundació Mallorca Turisme i la FTP365 per la 
promoció i el desenvolupament turístic de la ciutat de Palma (Reg. 06 03 18) 
 
1592 Acord marc de col·laboració de 03 01 17 entre l’Agència de Turisme de les Illes Balears i 
la Fundació Turisme Palma 365 per l’assistència a fires i accions que contribueixen a la 
promoció del turisme de Palma a l’any 2017 (Reg. 06 03 18) 
 
1593 Conveni de 08 02 17 de pràctiques de formació i orientació entre la Fundació Turisme 
Palma 365 i la Universidad de Verona (Reg. 06 03 18) 



 
1594 Conveni de 10 07 17 de cooperació educativa per pràctiques externes curriculars entre la 
Universitat de Poznan i la Fundació Turisme (Reg 06 03 18) 
 
1595 Conveni específic de 20 07 17 de col·laboració entre ISTRAD, Instituto Superior de 
Estudios Lingüísticos y traducción SL, i la Fundació Turisme Palma 365 per a pràctiques 
formatives per part d’un alumne amb titulació de Máster en Traducción organizat per ISTRAD 
(Reg 06 03 18) 
 
1596 Conveni de 27 10 17 de pràctica entre la Fundació Turisme Palma 365 i Haute Ecole 
Provinciale de Hainaut – Condorcet (Reg 06 03 18)    
 
1597 Conveni de col·laboració de 22 02 17 entre EMAYA i Asociación Nacional Empresas 
Públicas de Medio Ambiente pel desenvolupament del projecte "Adaptación al cambio 
climático en la gestión de residuos desde la perspectiva de la Empresa Pública". (Registrat  el 
06 03 18) 
 
1598 Acord de de 16 03 17 de col·laboració acadèmica, científica, tècnica i cultural entre 
EMAYA i la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la formació d’estudiants (Registrat el  06 03 
18) 
 
1599 Conveni de col·laboració de 18 12 17 entre l’EBAP i els ajuntaments de Palma, Calvià, 
Bunyola, Capdepera i Artà per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per 
a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia (Registrat el 06 03 18) 
 
1600 Convenio marco de 01 12 17 entre Successió Miró CB y Fundación Pilar i Joan Miró a 
Mallorca (Registrat el 06 03 18) 
 
1601 Conveni de col·laboració de 13 05 17 entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Registrat el 06 03 18) 
 
1602 Convenio de 05 06 17 de cooperación educativa entre la Universidad Complutense de 
Madrid i la Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca (Registrat el 06 03 18) 
 
1603 Convenio de 10 05 17 de publicación de obra entre la Fábrica – Fundació Pilar i Joan Miró 
a Mallorca – Sucessió Miró CB, título obra "Miró mai vist"(Registrat el 06 03 18)" 
 
4. Donar compte del Decret 201806721 de 4 d'abril de declarar deserta la convocatòria per a 
la provisió definitiva mitjançant el sistema de lliure designació de Secretari/ària General del 
Ple de l'Ajuntament 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"PRIMER.- Declarar DESERTA la convocatòria per a la provisió definitiva, mitjançant el sistema 
de lliure designació, aprovada per decret de batlia número 23.514 de data 21 de desembre de 
2017 per tal de portar a terme les funcions de Secretari/ària General del Ple de l'Ajuntament 
de Palma (F10010001), atès que no s'ha presentat cap aspirant que reuneixi les requisits de la 
mateixa. 
 
SEGON.- Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Palma" 
 



5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 17 de març al 19 d'abril de 2018 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Es dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets de Batlia i de les Resolucions de 
presidents i gerents dels organismes autònoms municipals publicats en el Portal Llibre de 
Decrets, a http://empleats.cort1.pm/empleats/PortalLoginServlet#, des del dia 17 de març al 
19 d'abril de 2018" 
 
6. Aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019 
 
Es proposa: 
 
"1. Donar compte l’acord del Consell de Govern de 16 de març de 2018 mitjançant el qual 
s’aprova el calendari de les festes per a l’any 2019 en l’àmbit de les Illes Balears. 
 
2. Declarar com a festes de caràcter local per a l’any 2019 les següents: 
 
Dia 21 de gener, amb motiu del Patró Sant Sebastià (dilluns) 
Dia 24 de juny, amb motiu de Sant Joan (dilluns) 
 
3. El present acord  es comunicarà a la Direcció General de Treball i es publicarà al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i al web municipal" 
 
Aprovat per unanimitat 
 
7. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 18 d'abril de 2018 de l'aprovació de la 
Memòria anual "Activitats a favor de la Infància i Adolescència 2017" 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Aprovar la Memòria anual "Activitats a favor de la Infància i l'Adolescència 2017" que 
expressament s'adjunta com a annex al present acord i del qual forma part integrant" 
 
SOL·LICITUDS D’INTERVENCIONS A PROPOSTES 
 
- Federació d’Associacions de Veïns de Palma (G-07203573) 
 Punt 28 (Joan Forteza Cortés)      

- Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma (G-57981755) 
 Punt 28 (Miquel Obrador Sabater)   
- Associació veïns i amics de Santa Catalina (G-57824815) 
 Punt 28 (Bartomeu Mas Bibiloni) 
- Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga (G-07525546) 

        Punt 28 (María Alejandra Murphy Menichino) 
-Associació de Veïns  Es Pil·larí (G-07222029) 

Punt 31 (Pedro Andrés Medina Nicolau) 
 

Sr. Forteza Cortés, representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Benvolguts veïnes i veïns, Sr. Batle, senyors regidors, bon dia a tots. Sense cap tipus de dubtes, avui és 
un Ple important i molt significatiu, tant per la ciutat com pel moviment veïnal que representa la 
Federació. I ho és especialment amb el contingut de dos punts de l’ordre del dia, en els quals hi hem 



treballat ben de valent, amb molt de compromís, responsabilitat i total implicació. Me refereixo per una 
banda al anomenat lloguer turístic, i per l’altre a l’Ordenança de les terrasses, l’Ordenança d’ocupació 
de la via pública. La perspectiva que tinc després d’aquells dies convulsos d’una pressió terrible, abans i 
després, de la roda de premsa en la que vostès de cop i volta anunciaren l’aprovació inicial de 
l’Ordenança de les terrasses, que finalment s’ha allargat fins al dia d’avui, i després d’haver-la llegida 
amb molt deteniment, estic totalment convençut, que hi ha molts més marge que el que contempla la 
nova Ordenança, per la finalitat de recuperar espais públics, per les veïnes i veïns de Palma. No ens 
podem conformar de cap de les maneres, que després de dos anys de treball, reformem tota una 
Ordenança de més de 90 articles, i en el millor dels cassos sol recuperem pels ciutadans entre un 5 i un 
10% de mitja, de l’espai públic, que prèviament s’ha arrabassat a la ciutat. Tot i que també reconeixem, 
que en qualque plaça o carrer, potser s’hi pugui col·locar qualque taula o cadira més, tenim que 
defensar els interessos dels afectats, que són els ciutadans que a la vegada també són part dels usuaris 
de les terrasses. També els vull dir que això no es tracta de repartir com si fos metres quadrats a una 
banda i a l’altre. Es tracta de preservar drets dels ciutadans, i en aquest sentit la Federació i els 
restauradors, no tenim els mateixos drets, i no ens tenen que voler igualar, mentre uns defensem els 
interessos generals de la gent, altres el seu únic interès és la compta de resultats. Tot i això, que 
reconeixem públicament que no tots són iguals, ni tenen el mateix comportament. També hi ha 
restauradors responsables i compromesos amb la ciutat, i alguns també ho fan amb els seus 
treballadors. La falta de control i regulació, en l’atorgament indiscriminat de la concessió de llicències 
d’ocupació a la via pública, dur com a conseqüència efectes totalment negatius, normalment en sòls 
residencials, que pertorben molt greument la convivència. La falta final de tot això és la gentrificació. A 
Palma ja tenim un parell d’exemples, carrer Fàbrica, Es Jonquet, la Llonja. En ocasions els habitatges 
abandonats pels seus residents habituals, són adquirits pels propis restauradors, assegurant-se amb 
aquest procediment, l’absència total de denúncies. Seria el cas del carrer Fàbrica. Ells ho han dit. Mirin, 
fa unes hores, acabo d’arribar de Barcelona, concretament de Terrassa, on he assistit al Segon Congrés 
d’acústica de Catalunya, on hi han intervingut representants d’ajuntaments o dels propis batles de 
Manresa, de Barcelona, de Badalona, de Sabadell, de Terrassa, també de València i d’Holanda, a més de 
tècnics i empreses especialitzades, en les problemàtiques ocasionades pels sorolls i renous. En tots els 
casos han dictaminat que l’excessiva ocupació de l’espai públic per part de les terrasses, i els efectes 
acumulatius de l’atomització que representen a molts de carrers i places, són l’origen de bona part de la 
problemàtica de les seves ciutats, pel que fa referència als renous. Que a la vegada, estan afectant de 
manera molt seriosa a la salut i la convivència dels seus ciutadans. Tot i això, els representants polítics, 
ho veuen com una prioritat, i volen prendre solucions abans que els fugi totalment de les mans. 
M’hagués agradat Sr. batle, que un representant polític de la nostra ciutat, hagués estat a un certamen 
tan i tan important. Els vull recordar que la defensora de la ciutadania, en el informe que va presentar 
del 2016, ja va manifestar que són l’origen de la major part de les denúncies que presenten els 
ciutadans. Aquest fet, és una realitat, que tenen l’obligació de tenir en compte. Sr. batle, Sra. Jhardi, 
nosaltres com a Federació, presentarem un bon replec d’al·legacions, raonades i argumentades. 
Esperem que moltes puguin esser incloses a la nova Ordenança. Confiem en vostès, no ens decebin. 
Moltes gràcies.” 
 
Sr. Obrador Sabater, representant de la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma: 
 
“Bon dia Sr. Batle, bon dia senyors regidors. Sobre el punt 28 de l’Ordenança de via pública, aquesta 
Federació, mai hem tingut la oportunitat i 17 barriades de Palma adjuntes, no hem pogut participar en 
decidir qualque cosa. Però sí que tenim la paraula, y tenemos la palabra de poder venir a hablar aquí. 
Porque en primer lugar, repito, cada vez que estamos trabajando con todos los regidores del 
Ayuntamiento de Palma, oposición, y ayuntamiento, en todos y cada uno, de una forma cordial y muy 
positiva para los vecinos de Palma. Se ha iniciado dicha Ordenanza, de una forma muy drástica al 
principio, sin ningún consenso, simplemente como se ha explicado, con una normativa vigente de una 
Federación, con todo el respeto, que hace un gran trabajo pero muy distante al que pensamos nosotros. 
Por lo tanto, en es necesario, en una balanza poner peso en cada parte. Si solamente pesa una, claro, es 
lógico, es lógico y humano. Pero vamos nos falta ya un año y cuatro meses, si Dios quiere. Ha habido 
muchos problemas que sigue habiéndolos, incluso con las personas más sencillas, de pequeños 
restauradores. Soy restaurador, jubilado, durante 25 años en plenas avenidas. Que se ganan el pan cada 
día. Muchas veces sin vacaciones, con pocos días libres, porque no pueden sustituir por otra persona, 
porque no da de si. Y con jornadas laborables de 10, 12 horas hasta que se pueda el cuerpo. Desde Sa 



Federació consideramos que se debería regular con una ordenanza justa, porque también el 
restaurador, como debe ser, siempre tiene que pensar que es muy importante con el descanso y 
respecto a los vecinos. Eso se lo digo a los restauradores. Si ellos empiezan, cada vez que abren un 
negocio, cada día con las puertas, tienen que pensar con los vecinos, con el respeto. Si esto lo hacen que 
con 25 años fue mi meta, me fui dando las gracias a todos los vecinos cuando me fui de las avenidas. Por 
eso ha dado mucha oportunidad en dialogar. No obstante, reconocemos que últimamente desde 
Alcaldía, se ha hecho un gran esfuerzo, para que la ordenanza no fuera tan radical, dialogando con 
barrios de Palma, pero estamos en desacuerdo con ella porque ha faltado profesionalidad. ¿Cómo digo 
profesionalidad? Gente que sea de turismo, gente que entienda. Si un reloj es un relojero que lo arregla, 
por favor, que sea gente de turismo. No que vengan a dialogar y a explicar, y poner normativa sin 
entenderlas, siempre van a fracasar. Desde la Federació de Veïns de Palma, en el último pleno con todo 
el respeto a esa Federación, por favor, que lo cojan así pero que discrepamos de ella totalmente, la 
oposición tan dura fue que se tuvieron que salir del Pleno. Y ellos en desacuerdo con la normativa que el 
Sr. Alcalde, con todo lo que puede, que es un guirigay por poner una ordenanza tan drástica, ha tenido 
que regular, y regular y regular, y gastarse. Porque, sean inteligentes, cuando tienen un problema 
ustedes, no pueden desarrollar los proyectos que tienen, es lógico, les absorbe el problema que están 
creando, y los proyectos de Palma se paran. Ellos también son responsables, las personas que han hecho 
esta ordenanza, todas, responsables, todas, las que han apoyado esta ordenanza. Espero que no la 
apliquen, y que den más oportunidades de consenso, ya que vecinos y restauradores, tengan un buen 
clima en Palma. Palma ciudad turística, Palma es una perla del Mediterráneo, Palma todos la queremos 
de diferente forma. ¿Cómo se puede arreglar? Hablando. Sr. Alcalde, usted ha tenido que apagar 
muchos fuegos, y el motivo es el siguiente, que no pueden más que tapar agujeros por lo mal que lo 
hicieron al principio. Me gustaría saber el tiempo que tengo, porque tengo varios puntos.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“No, ara només és aquest, només és el punt 28, després hi ha haurà un segon torn d’intervencions.” 
 
Sr. Obrador Sabater, representant de la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma: 
 
“Molt bé. Gràcies. De todas formas, como siempre, abrimos los brazos, tanto la Federación de veïns 
como todos ustedes, para seguir trabajando por Palma. Gracias.” 
 
Sr. Mas Bibiloni, representant de l’Associació veïns i amics de Santa Catalina: 
 
“Gràcies Sr. Batle, bon dia. Volia començar amb una dada, perquè parlarem de Santa Catalina 
exclusivament, i és que a la zona de Santa Catalina estem actualment 116 bars, restaurants, cafeteries. 
En fi, gent que ofereix menjar. Aquesta zona que està delimitada pel carrer, per l’avinguda Argentina, 
pel carrer Sant Magí, Plaça del Pont, carrer Espartero, Plaça del Progrés, Comte de Barcelona i Caro. Un 
altre vegada és un espai relativament reduït, en baixa densitat de població, però farcida de locals i 
restaurants, que donen un servei com dic de menjar i de beure. Vull recordar que no fa tant de temps, 
Sta. Catalina i per extensió El Jonquet, patien zones que s'anaven degradant, no fa tants d’anys d’això, 
amb un numero important a demés de il·lustres residents, de il·lustres personatges que se dedicaven a 
activitats de dubtosa legalitat. Afortunadament aquets darrers anys la tendència s’ha revertit total i 
absolutament, en el sentit invers. Altres indrets, com puguin esser la plaça Gomila, que tots recordem, 
varen fer el camí al revés de lo que està fent Santa Catalina. Avui el barri és un exemple d’evolució i no 
d’involució. Determinades actuacions per part de l'ajuntament com la recuperació del teatre Mar i 
Terra, de l’espai Mar i Terra, el rentat de cara que se li va fer en el Jonquet, la peatonització de Fàbrica i 
més recentment, la remodelació de la placa de l’església són un exemple que ha sumat per aquest canvi 
en positiu. L’empenta d’algunes associacions de veïnats, cap a la dinamització del barri com l'iniciativa 
del mercadet, i d’altres iniciatives, coincidint amb festes patronals a la Feixina, com per exemple San 
Sebastià, lo que han fet també ha estat sumar perquè Santa Catalina fos un espai més amable i més 
cosmopolita dins la ciutat. I també un segell de qualitat dins l’hoteleria, com la reforma del emblemàtic 
edifici del Bar Cuba, o del Hostal Cuba, com a buc insígnia del barri, i a més d’una oferta gastronòmica 
variada on hi caben cuines de diversos indrets del món, amb un alt estàndard de competència segueix 
sumant un altre vegada més a la consolidació de Santa Catalina com un referent més de la façana 
marítima de Palma. Atrets per aquest entorn nou residents han fet incrementar el valor dels habitatges i 



les immobiliàries d'alt standing han plantat les seves oficines al barri, allà on antes feia por passar de nit 
ara si poden passejar residents i turistes a qualsevol hora del dia i de la nit. El mercat segueix essent el 
cor del barri i entorn en el qual es mou la gent i les terrasses del entorn bullen de vida i de color aquets 
dies de sol. Si tot això fa que la gent sigui feliç, si el barri evoluciona favorablement, i se revaloritza. Què 
hem fet malament perquè una mesura d’aplicació indiscriminada cepilli lliteralment les terrasses de 
Santa Catalina? Tenim aquí una representació de petits emprenedors del barri, autònoms per més 
senyes, aquests que normalment sempre se’n recorden antes de les eleccions, tots els partits polítics, 
sense excepcions, alguns afectats directament per aquesta llei antiterrasses a Santa Catalina, i altres que 
no els afecta, però que tots entenem que si se fa mal al barri tots pagarem les conseqüències. Però no 
creguin que estem aquí per dir que tot ho hem fet be, evidentment creiem que algunes coses hem de 
seguir millorant i l'ocupació del espai públic és una de les coses que estem d'acord en que s'ha retocar. 
Per millorar la convivència a l'espai públic s'ha d'aplicar la microcirurgia, no la destralada. Així que tenim 
un parell de propostes per exposar, i la primera seria, no aplicar els punts de l’ordenança que fan 
referència als 3 metres de acera. Les aceres de la plaça de Navegació, fan 2,93. 2,93. Ens agradaria que 
ens diguessin que fan comptes fer amb aquestes aceres? Se llevaran o no se llevaran les terrasses? 
Mentre es, i dic que no s’apliqui aquesta ordenança, mentre se veu el nou Pla General de Sta. Catalina 
que ens consta, està en marxa. Lliurarem una proposta a les associacions de veïnats, per tal de definir 
els espais mínims de transit peatonal, per tal de que s’hi pugui accedir amb persones que puguin tenir 
mobilitat reduïda o carretons d'infants. Segon. Sol·licitar a l'ajuntament la senyalització dels espais 
ocupables per tal de reduir, amb col·laboració del personal dels locals, l'ocupació indiscriminada. Tercer. 
Sol·licitar a l'ajuntament una revisió periòdica de les llicencies, exigir l’exposició en lloc visible dels 
plànols d’ocupació i arbitrar les mesures per tal de fer operativa la tasca de control. Quart. Aixecar la 
moratòria existent sobre noves concessions o ampliacions per discriminatòria, mentre no s'aprovi el nou 
Pla General, que hauria de fixar el pla d'usos i assenyalar que fer amb els aparcaments dels carrers 
Pursiana, Soler i Dameto, on els cotxes aparquen amb una roda damunt l’acera. Es tracta d’avançar cap 
a un model d’èxit i sostenible. Per l’èxit estem en el camí, per la sostenibilitat, l'hem d'anar reconduint. 
Ens juguem el futur de més de 100 famílies, i el futur o el model de futur que cerquem, quin és? Vos va 
bé el barrio latino de Paris? O voleu un altre cosa? Gràcies Sr. batle.” 
 
Sra. Murphy Menichino, representant de l’Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga: 
 
“Buenos días Sr. Alcalde, señoras regidoras, regidores y asistentes al Pleno. Desde Canamunt hemos 
querido intervenir en este Pleno para pedir una revisión de la nueva Ordenanza municipal de ocupación 
de vía pública que hoy se está debatiendo. En primer lugar, creemos que la modificación de la antigua 
ordenanza es positiva para nuestro barrio y para Palma, puesto que la ciudad gana espacio respecto a la 
anterior, pero encontramos que esta es insuficiente. Los residentes de Canamunt seguimos con los 
mismos problemas que en 2012, donde también intervinimos en este Pleno por el mismo motivo. Hoy, 
seis años después, también nos encontramos que bares, restaurantes, hoteles, siguen abusando del 
espacio público. En nuestro barrio encontramos pequeñas plazas y calles estrechas que están 
sobreocupadas y ahora también saturadas de turistas. La situación se agrava para personas con carritos 
de bebés o de la compra, personas con movilidad reducida y mayores, por lo que pedimos más espacio 
para poder pasar con comodidad, pasear, descansar y que nuestros niños puedan jugar. Esta 
comercialización del espacio público quita a la ciudad y a los residentes un espacio vital donde 
desarrollar actividades cotidianas e importantes, como por ejemplo, la relación entre personas. Además, 
nos priva del disfrute de estos espacios, ya que son vendidos a unos pocos para sacar un provecho 
económico, alejado de las personas. Tenemos la sensación y la creencia de que la ciudad está siendo 
vendida a espaldas de la población. Es necesario un mayor control de los horarios, del exceso de ruido y 
del espacio ocupado por terrazas. Una línea en el suelo no es suficiente. Y por eso pedimos más recursos 
para la vigilancia, control y sanción de estos efectos nocivos de las terrazas. Para acabar nos 
preguntamos qué pasará con nuestra ciudad el día que, esperamos no muy lejano, se cambie el modelo 
actual pensado para los coches, a un modelo de ciudad amable y sostenible destinado a las personas, 
con más calles y plazas peatonales. ¿Será una ciudad terraza en la que sillas y mesas ocupen el lugar de 
los coches? ¿Será una ciudad que viva de espaldas a las personas? ¿O será una ciudad para las 
personas? Por desgracia con esta normativa será una ciudad vendida a unos pocos negocios. En las 
próximas semanas prepararemos unas alegaciones a esta Ordenanza. Muchas gracias por vuestra 
atención.” 
 



Sr. Medina Nicolau, representant de l’Associació de Veïns Es Pil·larí: 
 
“Bon dia Sr. Batle, regidors i regidores, senyores i senyors, molt bon dia. No vinc a reivindicar res eh, vinc 
a donar les gràcies. Bé, el que pareixia una quimera, o un somni d’uns quants. El que va començar com 
una idea d’un grup d’amics, que fins aleshores dedicaven molt de temps i esforç a dinamitzar els veïns 
del Pil·larí, veïns i veïnes, però teníem ganes de fer alguna cosa, per situar el nostre poble damunt el 
mapa de Mallorca. Avui ja és una realitat, anem cap a la quarta edició i si cal amb una nova il·lusió, la 
que ens donarà el motiu pel qual som aquí avui. La Fira del llonguet és una fira jove, molt jove, però els 
que formem l’equip organitzador, suplim aquesta manca d’experiència amb molta d’il·lusió i ganes de 
millorar. I això és el que hem intentat fer des de la primera edició l’any 2015. Aquella primera edició ens 
va superar a tots, no ens podíem imaginar l’èxit que tinguérem. Va esser sens dubte un dels dies més 
importants en la història del nostre poble, del Pil·larí, com crec que ho serà també el dia d’avui, després 
que l’ajuntament de Palma, reconegui aquesta labor que fem els pil·lariners i pil·larineres, declarant la 
Fira del llonguet bé d’interès municipal. Per aquest motiu, ens complau esser aquí avui, per poder-ne 
esser testimonis. Els pil·lariners i pil·larineres, ens sentim molt orgullosos d’aquest reconeixement, 
perquè nosaltres som un poble llonguet, i molt orgullós d’ésser-ho. Per acabar, m’agradaria donar les 
gràcies a totes les àrees de l’ajuntament, que col·laborem amb l’organització, i aporten el seu granet 
d’arena, perquè tot surti bé. Sense la seva feina, no seria possible dur endavant aquest projecte. Policia 
Local, Emaya, EMT, Participació Ciutadana, Infraestructures, i especialment a l’equip de Mercats. 
Donades les gràcies, recordar-los a tots vostès, que organitzar una fira o qualsevol esdeveniment, cada 
cop és més complicat i costós. Recordin que aquesta fira, és organitzada per un grup de voluntaris, i 
sense cap ànim de lucre. Per tant, que la declaració de la Fira del llonguet, com a bé d’interès municipal, 
no quedi tan sols en això, en una declaració a un Plenari, sinó que tinguin en compte que sense l’ajuda 
de l’ajuntament, no podrà continuar. No demanem ajuda econòmica, sinó col·laboració, facilitats per 
organitzar-la, que no se posin traves com a estat fins ara. La Fira del llonguet del Pil·larí, és la fira de tots 
els ciutadans de Palma, de tots els llonguets millor dit. Sr. batle, senyores i senyors regidors, crec que 
Palma ha de començar a pensar també com a poble, no només com a ciutat. Sr. batle, senyors regidors i 
regidores, senyores i senyors, en nom dels llonguets i llonguetes del meu poble el Pil·larí, els hi vull 
donar les gràcies per aquest reconeixement, i esperem poder-ne esser mereixedors any rere any. Moltes 
gràcies i vos esperem diumenge a menjar un bon llonguet. Gràcies a tots.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem diumenge Pedro.” 

 
8. Ratificació creació òrgan de participació infantil CAI: Consell per a la participació infantil 
Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 4 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Ratificar l’acord adoptat per la Comissió Permanent del Consell Escolar i per la Comissió 
Tècnica "Ciutats Amigues de la Infància i l’Adolescència", mitjançant el qual es va aprovar la 
creació del grup de treball  "Consell per a la participació infantil Ciutat Amiga de la Infància i 
Adolescència"per tal de obtenir el segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància." 
 
Aprovat:  per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
9. Aprovació del Pla Municipal d'Infància i Adolescència 2018-2022 
 
Sra. Roca Bellinfante (PP): 
 



“No, no, no, perdó. Sí, a la Comissió en aquest punt varem, ens varem abstendre perquè es va dur per 
fora d’ordre i no teníem la informació, i votem a favor.” 

 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Aprovar el "Pla Municipal d’Infància i Adolescència 2018-2022" que s'adjunta com a annex al 
present acord i del qual forma part integrant." 
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2018-2022 
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INTRODUCCIÓ 
PRESENTACIÓ 

 
La Convenció sobre els drets dels infants és el primer instrument internacional jurídicament 
vinculant que suposa la confirmació i el desig que es garanteixi el desenvolupament íntegre dels 
infants en la seva condició de ciutadans de ple dret, i incorpora tota la gamma dels drets 
humans: civils, culturals, econòmics, polítics i socials. 

 
Des d’aquesta Convenció, signada el 1989, més de vuit milions d'habitants del nostre país han 
tingut reconeguts els seus drets des del seu naixement i han vist protegits i acceptats els de 
ciutadania. 

 



La ratificació, gairebé universal, de la Convenció reflecteix el compromís mundial amb els 
principis que sostenen els drets de l’infant. Els governs signataris han confirmat la seva intenció 
de convertir en realitat aquest compromís. 
 
L'Ajuntament de Palma, com a institució més pròxima a la ciutadania, està obligada a 
emprendre accions i polítiques que posin en pràctica la Convenció dels drets de l’infant, a tenir 
en compte els seus drets en les decisions municipals i a assegurar que totes les mesures es 
prenguin d'acord amb el seu interès superior (article 3).  

 
Amb aquest document es presenta el Pla municipal d'infància i adolescència de Palma per al 
període 2018-2022, el qual és una iniciativa de la corporació municipal amb la finalitat 
d'optimitzar les actuacions municipals que es dirigeixen a millorar la qualitat de vida de la 
infància i l’adolescència. 
 
Per a elaborar aquest Pla municipal s'han tingut en compte criteris de transversalitat intentant 
coordinar les diferents àrees d'actuació amb la infància i l'adolescència, com també les 
necessitats d'aquesta població. 
 
És necessari fer visible el conjunt i poder recopilar el que es du a terme en matèria d'infància i 
adolescència. A través del Diagnòstic d'infància i adolescència, aprovat el 27 de desembre de 
2017, s'han pogut evidenciar les principals debilitats i les amenaces que afecten la infància i 
l’adolescència, com també les fortaleses i les oportunitats que existeixen a la ciutat de Palma. 

 
D'altra banda, l'elaboració de la Memòria d'activitats 2017 ha deixat constància de totes les 
accions principals a favor de la infància i l’adolescència des de l'Ajuntament  de Palma. 
 
El Pla municipal d'infància i adolescència s'ha dissenyat amb la participació de totes les àrees, 
les entitats socials i les associacions sense ànim de lucre, amb les aportacions i les conclusions 
del Diagnòstic, amb la Memòria d'activitats a favor de la infància i l’adolescència i, sobretot, 
amb les aportacions del Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i 
l’Adolescència. 

  
En aquest Pla s'han definit objectius per a garantir el compliment dels drets de la infància i 
l'adolescència i de les seves famílies, com també el seu benestar. La seva finalitat és establir i 
donar resposta a les necessitats, com també definir els principis generals i específics d'actuació 
que han d’inspirar els programes dirigits a la població infantil i adolescent i a les seves famílies.  

 
Aquest Pla va dirigit a tota la població infantil i adolescent resident al municipi de Palma, encara 
que els principals beneficiaris en són els nins, les nines i els adolescents. Aquests formen part 
d'una comunitat, creixen en família i es desenvolupen en diferents entorns, per la qual cosa 
totes les persones implicades en els diferents contextos han de ser també beneficiàries directes 
d'aquest Pla: pares, mares, tutors, tutores, professionals d'institucions, associacions, entitats i 
ONG sense ànim de lucre que desenvolupin la seva activitat en l'atenció a la infància i 
l'adolescència del municipi de Palma. 
 
La vigència d'aquest Pla tindrà una durada de quatre anys, temps en el qual s'apreciarà 
l'impacte de les accions implementades i la contribució en l'aplicació de la Convenció dels drets 
de l’infant. 
 

INTRODUCCIÓ 
MARC LEGAL 
 

Podem desglossar el marc normatiu en matèria d'infància i adolescència en tres nivells: 
 

• internacional 

• estatal 

• autonòmic 



 
NIVELL INTERNACIONAL 
La política social respecte dels menors ha viscut un canvi significatiu durant els darrers temps.  
El 20 de novembre de 1959, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Declaració 
dels drets dels infants, que constitueix la peça fonamental de la moderna concepció de la 
protecció de la infància, establint un decàleg de drets que progressivament s'han anat 
incorporant a la legislació dels diferents estats membres.  
Amb posterioritat, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar, el 1989, la Convenció 
dels drets de l’infant, recollint i completant l'antiga declaració de l'any 1959, en la qual es 
destaca la consideració de les persones menors d'edat com a subjectes de drets i s’estableix 
l'interès superior de l’infant com a principi que s'ha de tenir en compte en totes les mesures 
que adoptin les institucions. 

• Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, de 20 de novembre de 
1989 

• Resolució del Parlament Europeu sobre una Carta europea dels drets dels infants de 8 
de juliol de 1992 

• Carta europea dels drets dels infants (DOCE núm. C241, de 21 de setembre de 1992) 

• Resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides, "Un món apropiat per als 
infants", de 10 de maig de 2002 

• Comunicació de la Comissió, de 4 de juliol de 2006 –cap a una Estratègia de la Unió 
Europea sobre els drets de la infància 

 
NIVELL ESTATAL 
 
A NIVELL ESTATAL 
A nivell de l'Estat espanyol, cal destacar algunes lleis sorgides arran de la publicació de la 
Constitució de 1978. És significativa la reforma de les institucions de protecció als menors a 
través de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, que construeixen un ampli 
marc jurídic de protecció que vincula tots els poders públics, les institucions directament 
relacionades amb els menors, els pares, els familiars i la ciutadania en general. Dota d'un marc 
jurídic per al desenvolupament, per part de les administracions públiques, de polítiques 
integrals d'infància. 

• Constitució espanyola de 1978 

• Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi penal 

• Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i de modificació 
parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil 

• Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l'adolescència 

• Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels 
menors 

• Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació 

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació 

• Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 
 A NIVELL AUTONÒMIC 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears també compta amb una sèrie de  lleis: 
 

• Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut de les Illes Balears 

• Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears 

• Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i 
l'adolescència de les Illes Balears 

• Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut 

• Pacte balear per a la infància (signat pels tres partits polítics parlamentaris el 19 de 
novembre de 2013) 

 



 A NIVELL LOCAL 
  

Tal i com s’articula a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local per 
l’efectivitat de l’autonomia de les entitats locals, la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, hauran d’assegurar als municipis el seu dret a intervenir en quants assumptes 
afecten directament al cercle dels seus interessos, atribuint-los las competències que 
procedeixi en atenció a les característiques de l’activitat pública de la qual es tracti, d’acord als 
principis de descentralització i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans i 
ciutadanes. 

 
INTRODUCCIÓ 
PRINCIPIS D'UN PLA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
 

El Pla municipal d'infància i adolescència de Palma és un document de planificació que 
s'elabora sobre la base del Diagnòstic aprovat per la Junta de Govern de l'Ajuntament de 
Palma i les aportacions dels nins i les nines del Consell de Participació Infantil d'aquest 
Ajuntament. 

 
En l'elaboració del Pla, s'han tingut  presents la Declaració universal dels drets dels infants, la 
Convenció sobre els drets de l’infant i la Carta de ciutats educadores, a la qual aquest 
municipi es va adherir l'any 1990, formant també part de la Xarxa Internacional de Ciutats 
Educadores. 
 
En el moment de la planificació, s'estableixen metes en un horitzó de 4 anys (2018-2022), cap 
a les quals s'orienten les accions municipals dirigides a la infància i l’adolescència. 
 
Els principis generals que sostenen el Pla municipal d'infància i adolescència de la ciutat de 
Palma són els següents: 

 
- Aplicar la Convenció sobre els drets de l’infant en l'àmbit local, la qual cosa suposarà: 

• Que aquests drets siguin promoguts, respectats i aplicats.  

• Prioritzar una política referida a la infància. 
 

- Els nins, les nines i els adolescents han de ser considerats com un ciutadà més, la qual 
cosa implica: 
 

• Afavorir i facilitar la seva participació. 

• Incorporar les seves aportacions i les reflexions, com les d’un ciutadà 
més,  en els processos de presa de decisions. 

• Tenir en compte les seves necessitats i donar resposta des de les 
institucions. 

•  Fomentar i millorar nous espais de participació infantil estables i 
efectius en el temps. 

•  Rebre i escoltar totes les demandes, les propostes i les queixes que li 
facin arribar els nins i les nines a través de la seva representació al 
grup de treball. 

•  Donar informació de temes relacionats amb la infància i 
l’adolescència. 

•  Afavorir la igualtat d'oportunitats en totes les seves activitats. 
-Desenvolupar polítiques integrals: 
L'atenció a la infància i l'adolescència s'ha de realitzar de manera integral, transversal i 
multidisciplinària. La implicació ha de ser eficient i eficaç per a garantir, promoure i 
defensar els drets de l’infant. 
 



• Coordinació institucional entre els diferents departaments i àrees de 
la institució municipal i entre aquesta i altres instàncies 
administratives i socials que intervenen amb la infància del municipi 
de Palma. 

• Sensibilització social amb la infància i l'adolescència, perquè 
adquireixi major visibilitat com a col·lectiu de població amb drets, 
deures i necessitats. 

• Gestió de recursos des d'una perspectiva econòmica i social, 
planificant de manera integral i adequada a les necessitats dels nins, 
les nines i els adolescents. 

 
Sota aquesta fonamentació es construeix el nostre Pla municipal d'infància i 
adolescència, donant resposta a les necessitats i els drets de la infància, quant a les 
competències i els recursos del nostre Ajuntament.  
 
A través d'aquest Pla es podrà treballar cap a una Ciutat Amiga de la Infància. 
 

INTRODUCCIÓ 
AGRAÏMENTS 

 
El desenvolupament d'aquest Pla municipal d'infància i adolescència ha estat un treball 
conjunt, partint d'una anàlisi de la realitat i del treball que ja es du a terme en 
polítiques d'infància. 
Agraïm a totes les persones que han participat en la seva elaboració, ja que sense les 
seves aportacions i col·laboració no s'hauria pogut elaborar. 
Agraïm i reconeixem de manera molt especial la tasca de tots els consellers, nins i 
nenes, que han estat membres actius de l'Òrgan de Participació, en l'elaboració del 
Diagnòstic i d'aquest Pla. 
Gràcies per totes les seves propostes, aportacions i reflexions. 
Expressam el nostre agraïment al grup de dinamització de les sessions del Consell 
d'Infància i Adolescència, que han pogut recollir totes les necessitats i incorporar-les a 
aquest Pla d'infància. 
Per altra banda, també agraïm als centres educatius públics i privats, a les entitats i a 
les associacions sense ànim de lucre la seva participació, com també a totes les àrees 
de l'Ajuntament de Palma, i especialment als tècnics i les tècniques municipals de les 
diferents àrees i/o serveis, que han contribuït al procés d'elaboració del primer Pla 
municipal d'infància i d'adolescència (2018-2022). 
En aquest moment, gràcies al procés de reconeixement Ciutats Amigues de la Infància, 
hem pogut revisar i replantejar de manera transversal els nous objectius i els reptes en 
un pla d'actuació. 
 
Agraïm, també, a tots els grups polítics l’aposta per una Ciutat Amiga de la Infància. 
L'objectiu general d'aquest Ajuntament és gestionar la ciutat des de la perspectiva dels 
nins i les nines, i incorporar les seves reflexions en els processos de presa de decisions. 
Només d'aquesta manera aconseguirem una ciutat més segura i un lloc millor per a ells 
i elles i per a tothom. 
  
Gràcies a l'esforç, la col·laboració i el compromís de tots podrem construir un nou 
model de ciutat incorporant les aportacions i les reflexions dels nins i les nines.  
 
Apostam per una Ciutat Amiga de la Infància, on es respectin els drets dels nostres 
petits i petites. La ciutat de Palma té l'oportunitat de ser reconeguda per UNICEF com a 
Ciutat Amiga de la Infància. 
 

FONAMENTACIÓ 
DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 



El municipi de Palma té una extensió de 208,63 km² i comprèn també el subarxipèlag 
de Cabrera, format per les illes de Cabrera, Conillera, la Imperial, na Redona, na 
Foradada, na Plana, na Pobra i altres illots menors. 

 

 
 

Al llarg del segle XX Palma ha tingut un desenvolupament urbanístic molt intens a 
causa de l'augment continu de la població, que ha passat de 63.937 habitants, l'any 
1900, a 333.925, l'any 2000, i a 434.516 a 1 de gener de 2017. Durant la darrera 
dècada, la població de Palma ha evolucionat de forma ascendent: entre 2004 i 2017, el 
nombre d'habitants ha augmentat en més de 50.000 persones. Els anys 2011 i 2012 
són els únics en què hi ha hagut un lleuger descens de població. 
 
A dia 1 de gener de 2017, el 17,26% de la població de Palma és menor de 18 anys. 

 
Població segons el Padró municipal de Palma a 1-1-2017 

 
(Aquestes dades, si tenim temps, es poden comentar) 
Evolució 

Evolució de la població de Palma per trams d'edat.  
Padró municipal a 1 de gener 

  
Total 

De 0 a 17 
anys 

De 18 a 64 
anys 

De 65 anys i 
més 

2004 379.898 66.637 261.666 51.595 

2005 390.393 67.649 270.597 52.147 

2006 400.872 69.374 278.374 53.124 

2007 404.335 69.140 281.678 53.517 

2008 413.781 70.653 288.675 54.453 

2009 421.585 72.338 293.577 55.670 

2010 426.526 73.149 295.876 57.501 

2011 421.900 72.521 290.904 58.475 

2012 421.194 73.172 288.585 59.437 

2013 421.708 73.042 287.419 61.247 

2014 425.726 73.626 288.845 63.255 

2015 427.923 73.805 289.280 64.838 



2016 430.553 74.417 290.090 66.046 

2017 434.516 75.014 292.023 67.479 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de 
Palma 

 

 

%  població  de Palma per trams d'edat. Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

%  variació de la població de 0 a 17 anys de Palma. Padró municipal a 1 de gener
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

Trams d'edat 

Població de 0 a 17 anys de Palma per sexe i trams d'edat  
Padró municipal a 1-1-2017 

  Total Homes Dones 

Total de població 434.516 212.215 222.301 

Total d’infància  i 
adolescència 75.014 38.384 36.630 

De 0 a 2 anys 11.636 5.984 5.652 

De 3 a 5 anys 12.125 6.249 5.876 

De 6 a 11 anys 26.261 13.435 12.826 

De 12 a 15 anys 16.805 8.533 8.272 

De 16 a 17 anys 8.187 4.183 4.004 

De 18 a 64 anys 292.023 145.278 146.745 

De 65 anys i més 67.479 28.553 38.926 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de 
l'Ajuntament de Palma 

 

%  població de 0 a 17 anys de Palma per sexe i grups d'edat. 
Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

Població de Palma per grups d'edat i sexe  
Padró municipal a 1-1-2017 

  Total Homes Dons 

Total 434.516 212.215 222.301 

0-4 anys 19.554 10.021 9.533 

5-9 anys 21.912 11.224 10.688 

10-14 anys 21.259 10.887 10.372 

15-19 anys 20.432 10.526 9.906 

20-24 anys 23.312 11.507 11.805 

25-29 anys 28.884 13.968 14.916 

30-34 anys 34.535 16.938 17.597 

35-39 anys 40.456 20.496 19.960 

40-44 anys 40.620 21.097 19.523 

45-49 anys 35.270 17.976 17.294 

50-54 anys 31.124 15.401 15.723 

55-59 anys 26.661 12.760 13.901 

60-64 anys 23.018 10.861 12.157 

65-69 anys 20.144 9.289 10.855 

70-74 anys 16.790 7.686 9.104 

75-79 anys 11.397 4.967 6.430 

80-84 anys 9.592 3.743 5.849 

85-89 anys 6.015 1.915 4.100 

90-94 anys 2.688 760 1.928 

95-99 anys 715 168 547 

100 i més anys 138 25 113 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de 
l'Ajuntament de Palma 

 

Població de Palma per grups d'edat i sexe. Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 

Piràmide de població de 0 a 17 anys de Palma per 
sexe i edat. Padró municipal a 1-1-2017 

  Total Homes Dones 

Total 75.014 38.384 36.630 



0 anys 3.785 1.921 1.864 

1 anys 3.911 1.996 1.915 

2 anys 3.940 2.067 1.873 

3 anys 3.870 1.987 1.883 

4 anys 4.048 2.050 1.998 

5 anys 4.207 2.212 1.995 

6 anys 4.355 2.176 2.179 

7 anys 4.325 2.207 2.118 

8 anys 4.627 2.387 2.240 

9 anys 4.398 2.242 2.156 

10 anys 4.417 2.295 2.122 

11 anys 4.139 2.128 2.011 

12 anys 4.299 2.155 2.144 

13 anys 4.111 2.081 2.030 

14 anys 4.293 2.228 2.065 

15 anys 4.102 2.069 2.033 

16 anys 4.131 2.125 2.006 

17 anys 4.056 2.058 1.998 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de 
dades de l'Ajuntament de Palma 

 

Piràmide de població  de 0 a 17 anys de Palma. Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 
Lloc de naixement 

Població de 0 a 17 anys de Palma per sexe i lloc de naixement  
Padró municipal a 1-1-2017 

  

Total de 
població 

Total 
d’infants i 
adolescents 

Homes Dones 

Total 434.516 75.014 38.384 36.630 

Espanya 318.660 66.826 34.191 32.635 

Palma 195.838 60.819 31.120 29.699 

Resta de les Illes 
Balears 25.564 2.622 1.348 1.274 

Altra CA 97.258 3.385 1.723 1.662 

Estranger 115.856 8.188 4.193 3.995 

UE-28 40.458 2.317 1.138 1.179 

País extracomunitari 75.398 5.871 3.055 2.816 

Resta d'Europa 4.125 469 250 219 

Llatinoamèrica 49.794 3.483 1.801 1.682 

Àsia 7.856 818 415 403 



Àfrica 12.496 969 524 445 

Un altre país 1.127 132 65 67 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de 
Palma 

 

%  població  de Palma per lloc de naixement. 
Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

%  població de Palma de 0 a 17 any sobre el to tal  lloc de naixement. 
Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

Nacionalitat 
 

Població de 0 a 17 anys de Palma per sexe i nacionalitat  
Padró municipal a 1-1-2017 

  

Total de 
població 

Total 
d’infants i 
adolescents 

Homes Dones 

Total 434.516 75.014 38.384 36.630 

Espanyola 348.782 64.520 33.022 31.498 

Estrangera 85.734 10.494 5.362 5.132 

UE-28 46.426 5.008 2.509 2.499 

Extracomunitària 39.308 5.486 2.853 2.633 

Resta d'Europa 3.235 401 199 202 

Llatinoamericana 18.035 1.785 896 889 

Asiàtica 7.110 1.339 740 599 

Africana 10.151 1.894 984 910 

Altres 777 67 34 33 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de 
Palma 



 

%  població de Palma per nacionalitat. 
Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

%  població de Palma de 0 a 17 any sobre el to tal per nacionalitat. 
Padrón municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 
Zonificació: CMSS, barris, districtes 
 

Població de Palma de 0 a 17 anys per sexe i sector de Serveis Socials. 
Padró municipal a 1-1-2017 

  

Total 
població 

Total 
d’infants i 
adolescents 

Homes Dones 

Palma 434.516 75.014 38.384 36.630 

Ciutat Antiga 25.881 3.468 1.779 1.689 

Est 43.926 8.972 4.644 4.328 

Estacions 59.561 9.347 4.698 4.649 

Gregal 10.996 2.584 1326 1258 

Litoral de Llevant 58.114 10.145 5.215 4.930 

Llevant Nord 41.256 7.028 3.605 3.423 

Llevant Sud 35.737 6.220 3.223 2.997 

Mestral 66.277 12.582 6.416 6.166 

Nord 35.212 6.146 3.148 2.998 

Ponent 57.556 8.522 4.330 4.192 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament 
de Palma 

 



%  població  de 0 a 17 anys de Palma per sectors de Serveis 
Socials. Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

Rànquing de barris de Palma amb major percentatge de població 
de 0 a 17 anys. Padró municipal a 1-1-2017 

  
Total 
població 

Persones de 
0 a 17 anys 

% infants 

Palma 434.516 75.014 17% 

Son Riera 354 157 44% 

La Teulera 1.804 527 29% 

Son Rapinya 3.969 1.034 26% 

Son Xigala 4.801 1.234 26% 

Son Peretó 1.711 423 25% 

Son Gotleu 9.307 2.285 25% 

Son Flor 1.374 335 24% 

Estadi Balear 956 228 24% 

Son Rutlan 1.159 269 23% 

Son Roca 2.126 480 23% 

Son Cladera 7.520 1.665 22% 

El Rafal Nou 7.034 1.532 22% 

Sant Jordi 2.966 623 21% 

El Pil·larí 2.083 434 21% 

La Indioteria (urbà) 3.523 725 21% 

La Soledat (sud) 2.425 498 21% 

Son Dameto 7.757 1.555 20% 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament 
de Palma 

 
 

Població de Palma de 0 a 17 anys per sexe i districtes  
Padró municipal a 1-1-2017 

  

Total de 
població 

Total 
d’infants i 
adolescents 

Homes Dones 

Palma 434.516 75.014 38.384 36.630 

Centre 25.881 3.468 1.779 1.689 

Llevant 151.081 28.281 14.582 13.699 

Nord 93.154 15.540 7.883 7.657 

Platja de Palma 40.567 6.621 3.394 3.227 

Ponent 123.833 21.104 10.746 10.358 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament 
de Palma 



%  població  de 0 a 17 anys de Palma sobre el total per districte. 
Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
Unitats de convivència segons el Padró municipal de Palma a 1-1-2017 

Evolució de les unitats de convivència amb 
menors de 0 a 17 anys. Padró municipal a 1 de 
gener 

  
Total UC 

UC amb 
menors 

% UC amb 
menors / 
total 

2004 143.938 42.796 29,7% 

2005 149.665 43.571 29,1% 

2006 155.057 44.627 28,8% 

2007 158.430 44.611 28,2% 

2008 161.782 45.436 28,1% 

2009 165.392 46.298 28,0% 

2010 168.655 46.722 27,7% 

2011 169.946 46.422 27,3% 

2012 170.930 46.794 27,4% 

2013 171.986 46.762 27,2% 

2014 174.135 47.148 27,1% 

2015 175.860 47.198 26,8% 

2016 176.792 47.408 26,8% 

2017 178.615 47.707 26,7% 

Font: elaborat per l'Àrea d'Igualtat a partir de 
dades de l'Ajuntament de Palma 

 

Evolució de les unitats de convivència amb menors de 0 a 17 anys. Padró municipal a 1 de gener
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Font: elaborat per l’Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 



 

%  unitats de convivència amb persones de 0 a 15 anys a Palma per membres. Padró municipal a 1-1-2017
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Font: elaborat per l’Àrea d'Igualtat a partir de dades de l'Ajuntament de Palma 
 

Unitats de convivència amb membres de 0 a 17 anys de Palma per membres i 
menors  
Padró municipal a 1 de gener de 2017 

  Total 

Població de 0 a 17 anys 75.014 

Total UC 178.615 

Total UC amb membres de 0 a 17 anys 47.707 

UC amb tots els seus membres menors 698 

UC d'1 membre menor 589 

UC de 2 membres 4.592 

UC de 2 membres amb 1 membre de 0 a 17 anys 4.498 

UC de 2 membres de 0 a 17 anys 94 

UC de 3 membres 13.911 

UC de 3 membres amb 1 membre de 0 a 17 anys 11.779 

UC de 3 membres amb 2 membres de 0 a 17 anys 2.120 

UC de 3 i més membres de 0 a 17 anys 12 

UC de 4 i més membres 28.615 

UC de 4 o més membres amb almenys 1 membre de 0 a 17 9.544 

Unitats de convivència de Palma amb menors de 0 a 17 anys per membres i població 
menor per trams d'edat. Padró municipal a 1-1-2017 

Població de 0 a 17 anys 

 

Total UC 
UC 

amb 
menors 

Total 
menors 

Menors 
de 0 a 
2 anys 

Menors 
de 3 a 
5 anys 

Menors 
de 6 a 

11 anys 

Menors 
de 12 a 
15 anys 

Menors 
de 16 a 
17 anys 

Total 178.615 47.707 75.014 11.636 12.125 26.261 16.805 8.187 
1 membre 63.184 589 589 37 44 181 183 144 
2 membres 43.769 4.592 4.686 714 642 1.560 1.119 651 
3 membres 31.497 13.911 16.055 3.226 2.656 5.001 3.378 1.794 
4 membres 24.403 16.074 26.746 3.419 4.270 9.816 6.336 2.905 
5 membres 9.178 6.977 13.557 1.925 2.120 4.961 3.110 1.441 
6 membres 3.562 2.940 6.268 1.003 1.106 2.259 1.302 598 
7 membres 1.549 1.332 3.062 556 555 1.048 617 286 
8 membres 728 639 1.726 312 321 606 324 163 
9 membres 350 315 942 188 156 326 182 90 
10 i més 
membres 395 338 1.383 256 255 503 254 115 
Font: elaborat per l’Àrea d'Igualtat a partir de dades del Padró municipal de l'Ajuntament 

de Palma 



anys 

Font: elaborat per l’Àrea d'Igualtat a partir de dades del Padró municipal de 
l'Ajuntament de Palma 

 

Unitats de convivència de Palma amb menors de 0 a 17 anys 
per centres de Serveis Socials. Padró municipal a 1-1-2017 

  
UC 

UC amb 
menors de 0 
a 17 anys 

% UC 

Palma 178.615 47.707 27% 

Ciutat Antiga 12.809 2.183 17% 

Est 16.684 5.745 34% 

Estacions 24.376 6.116 25% 

Gregal 3.884 1.394 36% 

Litoral de Llevant 24.012 6.582 27% 

Llevant Nord 15.978 4.410 28% 

Llevant Sud 14.112 3.780 27% 

Mestral 25.574 8.016 31% 

Nord 14.290 3.955 28% 

Ponent 26.896 5.526 21% 

Font: elaborat per l’Àrea d'Igualtat a partir de dades del Padró 
municipal de l'Ajuntament de Palma 

 
FONAMENTACIÓ 
DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA 
 

Nivell educatiu de la població 
 
Segons es recull en el document Detecció de situacions de pobresa i/o exclusió social 

de la població de Palma, en relació amb el nivell educatiu de la ciutat, el 22,9% de les 
persones majors de 15 anys no tenen estudis (inclou persones que no saben llegir i 
escriure i persones sense estudis); el 32% tenen estudis primaris. Per contra, el 17% té 
estudis universitaris, de grau mitjà o superior. 

 

Població de Palma major de 15 anys per sexe i nivell d'estudis 
declarat al Padró municipal a 1-1-2016 

  Total Homes Dons 

Total 364.120 176.408 187.712 

Analfabet/ta 8.445 4.352 4.093 

Sense estudis 80.518 37.773 42.745 

Primària o equiv. 110.283 56.730 53.553 

ESO, graduat escolar o equiv. 19.141 8.526 10.615 

Batxillerat, BUP o equiv. 57.807 28.341 29.466 

Formació professional 14.765 7.743 7.022 

Títol de grau mitjà 23.358 8.095 15.263 

Títol de grau superior 44.134 21.870 22.264 

Sense classificar 5.669 2.978 2.691 

Font: elaborat per l'Observatori Municipal de la Igualtat a partir de 
dades del Padró municipal de l'Ajuntament de Palma 

 



% població  de Palma major de 15 anys per nivell d'estudis declarat al Padró municipal a 1-1-2016
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Font: elaborat per l’Àrea d’Igualtat a partir de dades del Padró municipal de l'Ajuntament de Palma 
 

L'anàlisi del nivell d'estudis de la població, segons la seva nacionalitat, ens permet detectar-hi 
algunes diferències. 
 
• La població procedents de països de la Unió Europea és la que presenta el percentatge més 
baix de persones sense estudis (10,8%). En el cas de països extracomunitaris, és del 28%. 
• La població espanyola i la de països de la Unió Europea presenta percentatges similars de 
població amb estudis universitaris. 

 

%  població de Palma major de 15 any per sexe, nacionalitat i nivell d'estudis declarat al Padró municipal a 1-1-2016
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Font: elaborat per l’Àrea d’Igualtat a partir de dades del Padró municipal de l'Ajuntament de Palma 

 
Taxa d'instrucció insuficient 

 
La taxa d'instrucció insuficient és un indicador que ens permet determinar el pes que 
té la població que no sap llegir i escriure, o que no té estudis, sobre el total de 
població. Aquesta taxa es calcula per a la població que té entre 16 i 64 anys. 

 
En el conjunt de Palma, la taxa d'instrucció insuficient és del 19,6%. Si analitzam la 
informació per sectors de Serveis Socials, les taxes més elevades es troben a Llevant 
Nord (28,4%) i Llevant Sud (27,5%). 
 
Per barris, Son Riera és el que té la taxa d'instrucció insuficient més elevada (95,7%), 
amb una important diferència respecte de la resta de barris. A continuació, es troben 
Son Gotleu (48,2%), Polígon de Llevant (39,7%) i Verge de Lluc (39,2%). 

 

Taxa d'instrucció insuficient a la població de 
16 a 64 anys als centres municipals de 
Serveis Socials de Palma. Padró municipal a 
1-1-2016 

  Total 

Palma 19,6% 

Ciutat Antiga 9,8% 

Est 25,1% 

Estacions 16,2% 

Litoral de Llevant 20,7% 

Llevant Nord 28,4% 



Llevant Sud 27,5% 

Mestral 18,4% 

Nord 18,9% 

Ponent 12,2% 

Font: elaborat per l’Àrea d’Igualtat a partir de 
dades de l'Ajuntament de Palma 

 

Rànquing dels barris de Palma amb major taxa d'instruccció insuficient a la 
població de 16 a 64 anys. Padró municipal a 1-1-2016
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Font: elaborat per l’Àrea d’Igualtat a partir de dades del Padró municipal de 
l'Ajuntament de Palma 
 
Nivell d'escolarització, absentisme, bullying i fracàs escolar 
 
Tal com s'exposa a l’Informe diagnòstic Palma Ciutat Amiga de la Infància, a Palma 
existeixen 46 centres escolars públics d'educació infantil i primària, 19 instituts públics, 
46 col·legis concertats i 3 col·legis privats. 
 
L'any 2015, la taxa d'abandó escolar a les Illes Balears va ser del 26.7%. Aquesta taxa és 
9,9 punts percentuals superior en els homes (31,5%) que en les dones (21,6%). Les 
dades de Palma, atès el seu important pes sobre el total de la població de les Balears 
no difereixen notablement d'aquestes xifres. L'abandó escolar prematur és un dels 
principals problemes que afecten la ciutat de Palma. 
 
Durant l'any 2016, es varen detectar 809 casos de menors amb dificultats d'inserció 
escolar. Aquesta xifra obeeix als elevats percentatges de menors nouvinguts a les Illes 
procedents de diversitat de països d’arreu del món. 

 
A continuació, detallam les dades d'escolarització del municipi de Palma per al curs 
2017-2018. 
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Principals debilitats i amenaces que afecten negativament les necessitats i els drets 
de la infància i l'adolescència al municipi 
 
Segons varen exposar els nins i les nines als DAFO realitzats per a l'elaboració del 
document, els principals punts negatius per a millorar a la ciutat de Palma són els 
següents: 
 

� aspectes ambientals i de preservació de la naturalesa i els seus efectes sobre 
la salut 

� massificació turística, dificultats per a moure's per algunes zones de la ciutat  
� necessitat de millorar l'educació cívica dels ciutadans i les ciutadanes 
� pèrdua d'elements culturals relacionats amb la identitat de l’illa de Mallorca  
� existència de persones en situació de mendicitat 

 
En la dimensió positiva destaquen que Palma és una ciutat que perceben: 
 

� segura  
� amb àmplia disponibilitat de recursos i activitats de tot tipus, molts de 

caràcter gratuït  
� amb bon ambient al centre de la ciutat  
� amb bon transport públic 

 
Algunes d'aquestes necessitats de millora coincideixen amb els DAFO realitzats a 
diferents entitats socials de la ciutat i a tècnics/iques municipals: 
 

� necessitat d'un pacte polític que doni continuïtat a les actuacions 
� augment de la coordinació entre les diferents àrees municipals 
� creació d'un departament d'infància que lideri el Pla d'infància 
� dotació pressupostària suficient 
� millora de la coordinació amb altres administracions 
� pobresa infantil 0 
� millora i foment de la participació infantil en les decisions municipals 

 
� millora de les actuacions dirigides a adolescents i joves, especialment 

destinades a prevenir el consum de drogues 
� millora d'actuacions de prevenció en relació amb conductes xenòfobes, 

prejudicis, diversitat cultural, de gènere, funcional… 
� millora de les actuacions dirigides a l'ús de les noves tecnologies i les xarxes 

socials 
� ampliació del programa Camins escolars segurs 
� Millora dels equipaments esportius i de la dotació d'espais a l'aire lliure; parcs 

i jardins 
� adaptació i millora en determinats serveis municipals (casals de barri, 

biblioteques…) 
� augment de policies tutors 

 
FONAMENTACIÓ 
PARTICIPACIÓ INFANTIL 
 

La participació de nins i nines i adolescents en la presa de decisions, especialment en el 
que correspon a temes que hi estan directament relacionats, és imprescindible, però 
només pot ser eficaç a nivell local. 
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Dins d'aquest àmbit local es poden definir diferents espais per a desenvolupar la 
participació infantil. El Consell Local d'Infància i Adolescència és un dels àmbits en els 
quals es pot desenvolupar la participació, juntament amb l'escola, les entitats de 
temps lliure, els equipaments municipals…  

La Comissió Permanent del Consell Escolar de Palma va aprovar, el 8 de novembre de 
2017, la creació i la composició de l'òrgan de participació infantil Consell per a la 
Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència, amb la finalitat de 
possibilitar una reflexió dels nins i les nines sobre la seva ciutat, i establir els 
mecanismes perquè hi participin i perquè les seves propostes i idees puguin 
incorporar-se als plans d'actuació de la ciutat de Palma i millorar així el seu entorn. 

En la seva creació s'ha tingut en compte la definició que presenta UNICEF a la guia per 
a la creació de consells d'infància i adolescència en l'àmbit local amb enfocament de 
gènere, com també les indicacions que realitza al llarg de tot el document: 

“Els Consells Locals d'Infància i Adolescència (d'ara endavant, CLIA) són espais 
específics per a la participació infantil activa en el marc del govern local. Es tracta d'un 
mecanisme per a la col·laboració activa entre nins, nines i adults en les polítiques 
municipals, que troba la seva fonamentació més bàsica en la Convenció sobre els drets 
de la infància, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de 
novembre de 1989. Els CLIA són un òrgan de participació i representació del conjunt de 
la infància dins un municipi determinat”. 

 

La composició d'aquest òrgan és la següent: 

• President: el batle o membre de la corporació que aquest delegui 

• Un representant dels centres educatius públics 

• Un representant  dels centres educatius privats 

• Un representant de mares i pares d'alumnes 

• Un representant municipal de Benestar Social 

• Un representant municipal de l'Àrea d'Educació i Esports 

• Un representant municipal de Batlia 

• Un representant municipal de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics. 

• Un representant municipal de l'Àrea de Participació Ciutadana  

• Un representant de cadascun dels grups polítics municipals 

• 16 nins o nines proposats pels centres educatius públics i privats 

• 16 nins o nines proposats per entitats i associacions, sense ànim de lucre, 
responsables de dinamització de nins i nines i adolescents  

 

Les edats dels nins i de les nines que formin part d'aquest òrgan de participació es 
troben entre 6 i 16 anys. En la seva composició s'ha fomentat la paritat entre nins i 
nines, i s’ha previst la representació dels que tenen necessitats especials; s'ha procurat 
una distribució igualitària de nins i nines procedents de diferents nivells d'educació. 

 

Amb la seva creació, hom vol aconseguir: 



 

- 32 - 

� Donar valor a la veu, l'opinió i l’expressió dels nins i les nines, i concretar, de 
forma evident, les seves consideracions com a ciutadans i ciutadanes. 

� Crear un espai estable per als nins i les nines on puguin reflexionar i analitzar. 

� Posar en comú el treball de desenvolupat pels infants. 

� Fomentar i millorar nous espais de participació infantil, estables i efectius en 
el temps. 

� Rebre i escoltar totes les demandes, propostes i queixes que facin arribar els 
nins i les nines a través de la seva representació al grup de treball. 

� Donar a conèixer el programa anual d'actuació i els recursos destinats a la 
infància i l’adolescència. 

� Impulsar i garantir el compliment dels drets de la infància i l'adolescència. 

� Donar informació de temes relacionats amb la infància i l'adolescència. 

Són funcions d'aquest òrgan de participació: 

• Proposar al Govern local les mesures oportunes per a garantir el 
benestar i el desenvolupament dels drets de la infància en l'àmbit 
local, especialment en l’atenció a la infància més vulnerable de 
Palma. 

• Afavorir la igualtat d'oportunitats en totes les seves activitats. 

• Impulsar la col·laboració amb altres administracions públiques en 
matèria de la infància i amb entitats que desenvolupin activitats dins 
d'aquest àmbit. 

• Participar en l'elaboració i el seguiment dels plans d’infància  que es 
duguin a terme, perquè les necessitats dels nins i les nines hi estan 
reflectits. 

• Exercir d'òrgan de participació i canal de comunicació entre els nins i 
les nines de Palma i l'Ajuntament de Palma. 

• Ser informats dels plans i de les mesures que posi en marxa 
l'Ajuntament de Palma. 

• Impulsar els plans i les mesures que posi en marxa l'Ajuntament 
relacionats amb aquest sector de població. 

 

• Les altres funcions relacionades amb la infància i l'adolescència i la 
seva problemàtica, tendents a aconseguir  una major atenció i 
promoció del benestar de la infància. 

 

El Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència va 
realitzar la seva primera sessió dia 23 de gener de 2018, a les 18.30 h, al saló de 
sessions de l'Ajuntament de Palma; aquesta sessió fou la constitutiva. 

A més de presentar-s’hi tots els integrants de l'òrgan de participació, fou també una 
primera sessió de treball en la qual es varen debatre els següents temes: 

 
1. Espais per a compartir. Una ciutat per a tots/tes 

• La netedat 
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• L'esport 

• La seguretat 

• La contaminació 

• Els camins escolars 

• Els senyals de trànsit per a vianants 

2. Un cop d'ull al nostre barri 

• El canvi climàtic 

• Els carrils bici 

• La netedat dels carrers 

• Urbanisme 

3. Igualtat d'oportunitats 

• La discriminació 

• Mateixos drets, mateixes oportunitats 

• Assetjament escolar 

• Accessibilitat 

• Dificultats que hi troben les persones amb discapacitat 

4. Ens movem per la ciutat 

• Mitjans de transport públic 

• La bicicleta a la ciutat 

• Les zones escolars 

De cadascun dels temes, varen sorgir diferents necessitats detectades, com també 
algunes propostes, que han estat analitzades i incorporades al Pla en forma 
d'actuacions. Les necessitats i les propostes plantejades foren:  

 1. Espais per a compartir. Una ciutat per a tots/tes 

• Crear més espais públics que tinguin zones esportives 

• Ampliar i diversificar l'oferta d'activitats esportives municipals dirigides a 
nins i nines i joves 

• Millorar els espais públics existents com els parcs, les seves instal·lacions, la 
netedat, etc., incorporant-hi banys, fonts, taules, cadires i wifi 

• Banys públics a les ciutats 

• Reduir la contaminació 

• Ampliar el nombre de passos de vianants i la durada dels semàfors 

• Millorar la seguretat dels camins escolars 

• Millorar i augmentar la freqüència de la neteja dels carrers 

• Incorporar més seguretat als barris i, en concret, als parcs 

• Augmentar les ajudes per a les associacions que treballen amb joves i nins i 
nines 

• Més zones verdes i amb més vegetació 
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• Promoure una ciutat més sostenible, prioritzant campanyes per a l'ús del 
transport públic, en detriment del cotxe. Un transport públic que funcioni 
amb energies renovables, gratuït per als estudiants 

• Crear una targeta de descompte cultural per als joves 

2. Un cop d'ull al nostre barri 

• Augmentar el nombre d'arbres per a minimitzar el canvi climàtic 

• Reduir el nombre d'obres que es realitzen a la ciutat per a minimitzar el 
canvi climàtic 

• Millorar l'estat dels carrils bici per a augmentar-ne la seguretat 

• Millorar la il·luminació d'algunes zones o barris de Palma 

• Augmentar la seguretat a les zones escolars (passos de vianant) 

3. Igualtat d'oportunitats 

• Posar en marxa més campanyes de prevenció per a conscienciar sobre la 
gravetat de l'assetjament escolar i les seves conseqüències 

• Prendre mesures perquè la igualtat d'oportunitats sigui real 

• Fomentar i facilitar la realització d'esports adaptats 

• Augmentar el nombre de semàfors adaptats a tots/tes (problemes auditius, 
visuals, daltonisme, etc.) 

• Fer una adaptació real de la ciutat per a les persones amb algun tipus de 
dificultat de mobilitat (rampes, voreres amplades, bona conservació dels 
carrers, etc.) 

• Millorar la conservació dels carrers, perquè tots/tes puguin fer ús de la 
ciutat sense posar-se en perill. 

4. Ens movem per la ciutat 

• Reduir l'edat necessària per a poder fer ús del servei públic de bicicletes 

• Reduir el preu del transport públic i posar el bus gratuït per als estudiants 

• Augmentar la seguretat per als vianants en zones escolars, augmentant el 
nombre de senyals, la seva visibilitat i el compliment de les normes vials per 
part dels vehicles 

• Augmentar el nombre de carrils bici, millorar la seva connectivitat i millorar 
el seu estat de conservació. 

 
FONAMENTACIÓ 
PRIORITATS DEFINIDES 
 

Les Bases del VIII Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància, de la convocatòria 
de 2017-2018, diuen, a l'apartat de presentació, que “Ciutats Amigues de la Infància és 
una iniciativa internacional liderada per UNICEF, que pretén millorar el benestar de la 
infància impulsant polítiques municipals que garanteixin el desenvolupament integral 
de nins, nines i adolescents, amb un enfocament de drets”. L'Ajuntament de Palma, 
seguint aquesta línia i la de moltes altres entitats i professionals que treballen en la 
qüestió, té també aquesta intenció i es marca com a prioritats treballar-hi.  
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La intervenció en infància i adolescència de l'Ajuntament de Palma, que es veurà 
reflectida al Pla municipal d'infància i adolescència 2018-2022, té 3 espais 
d'intervenció prioritaris: 

 
- La participació. La intervenció social, cultural i educativa només aconsegueix tots 

els possibles resultats positius, adequats i transformadors, quan la ciutadania 
participa en el disseny i la implementació de les accions i els projectes. Una 
intervenció programada i pensada sense el grup poblacional a què va dirigida no 
recull les necessitats i els interessos d'aquest grup i, per tant, no arriba a complir 
els objectius prevists ni cobreix les necessitats detectades. Davant aquesta 
afirmació, l'Ajuntament de Palma marca com a prioritat la participació dels nins, 
les nines i els adolescents de la ciutat en la programació i la posada en marxa de 
les polítiques públiques municipals i en les accions que se’n deriven. Aquest 
compromís amb la participació directa i real pot veure's ja reflectit en moltes de 
les accions que es duen a terme a Palma, de les quals es presenten els resultats a 
la Memòria d'activitats 2017; anirà en augment durant, almenys, la durada del Pla.  

- La transversalitat de les perspectives. Les administracions públiques tenen entre 
les seves obligacions la transformació de la societat a la qual pertanyen. 
Aconseguir una ciutat feminista, respectuosa amb la infància i l'adolescència, que 
fugi de la xenofòbia i el racisme, entre d’altres, només és possible si totes les 
polítiques públiques estan impregnades d'aquests valors positius que ens 
condueixen a ser una ciutat més equitativa, amable, respectuosa i activa.  

 
Així, plantejam la transversalitat de dues maneres: 
 
� Totes les polítiques municipals han de tenir en compte la visió, les necessitats 

i els interessos dels nins, les nines i els adolescents de la ciutat. Des de les 
polítiques urbanístiques, passant per la programació cultural o les activitats 
esportives, s’ha de valorar la visió de la infància; s’han d’adaptar a les seves 
peticions, els seus interessos i les seves necessitats.  

� Les polítiques destinades a infància i a adolescència han d’incloure, de 
manera transversal, la perspectiva de gènere i lgtbi, com també la igualtat i 
l’equitat entre totes les persones, independentment del seu origen, la religió, 
la cultura i la situació socioeconòmica.  

 
- Les necessitats de la infància i l’adolescència. La situació socioeconòmica en la qual 
es troba actualment l'Estat espanyol té com una de les seves conseqüències la situació 
de precarietat d’un nombre considerable de famílies, que també pateixen els nins i les 
nines. L'Ajuntament de Palma està compromès, des de fa dècades, amb aquesta 
situació, i implementa múltiples accions que intenten pal·liar aquestes dificultats i, 
alhora, apoderar els nins i les nines i treballar-hi perquè en el futur no es trobin 
novament en aquestes circumstàncies. El Pla d'infància i adolescència no fa més que 
reafirmar aquest compromís municipal, continuar-hi i enfortir-lo.  

 
PROCÉS D'ELABORACIÓ 

 
El Pla que es presenta no és fruit d'un treball puntual i aïllat, sinó que és el resultat 
d'un procés que s'inicia amb la voluntat de l'Ajuntament de Palma d'ordenar i millorar 
les polítiques d'infància amb la Convenció sobre els drets de l’infant com a inspiració. 
  
En el seu disseny i en el desenvolupament s'han tingut en compte diferents elements: 

� Diagnòstic. Aporta informació quantitativa i qualitativa sobre la situació de la 

infància i l'adolescència al municipi. A més d'analitzar estadístiques sobre 

escolarització, condicions de vida o situació socioeconòmica de les famílies, 
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entre moltes altres, aporta informació qualitativa de cadascuna de les àrees 

municipals. I el que és més rellevant: també hi incorpora la visió infantil i 

adolescent mitjançant grups focals.  

Per altra banda, cal destacar la informació recollida i sistematitzada sobre 

totes les actuacions que es realitzen actualment en la matèria que tractam, 

sigui de forma directa o indirecta. 

� Aportacions de personal tècnic o polític de les diferents àrees municipals. A 

més de la seva participació durant la fase de diagnosi, el personal municipal hi 

ha participat activament mitjançant la Comissió Tècnica Ciutats Amigues de la 

Infància, formada per 30 persones, i la Comissió Executiva per a la Infància i 

l'Adolescència, formada per 9 persones. 

� Aportacions de la població infantil i adolescent. A més de la ja comentada 

participació durant la fase de diagnosi, el Pla té en compte les aportacions que 

varen realitzar els participants durant el Consell per a la  Participació Infantil, 

reunit dia 23 de gener de 2018. 

� Aportacions de les entitats socials. Han participat en el Pla les entitats que 

treballen directament amb infància i adolescència a Palma. A aquest efecte, 

es va convocar gairebé un centenar d'entitats a participar en grups focals. 

Aquestes entitats varen donar veu a diferents col·lectius de la ciutat, tant pel 

que fa a procedència com en diversitat funcional, sensorial i cognitiva, o 

d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere, a més d'incloure entitats 

que treballen amb població infantil d'acolliment i/o amb població en situació 

o risc d'exclusió. 

Finalment, hi varen participar una vintena d'entitats de caràcter social els dies 

16 i 19 de febrer. 

Recomanacions d'UNICEF per a la redacció de plans d'infància i adolescència. 

S'han tingut en compte les recomanacions que fa el programa d'UNICEF per a 

ser Ciutat Amiga de la Infància.  

OBJECTIUS DEL PLA 
 

Objectius generals del Pla: 
 

1. Afavorir la igualtat d'oportunitats per a tota la població infantil i adolescent. 
 
2. Promocionar la participació de la població infantil i adolescent. 
 
3. Promoure accions que garanteixin el ple desenvolupament dels drets de la 
infància i l’adolescència al municipi de Palma. 
 
4. Atendre de forma prioritària la infància en risc d'exclusió social. 
 
5. Definir i consensuar entre totes les àrees de l'Ajuntament  les línies d'acció 
principals del municipi en matèria d'infància i adolescència. 
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6. Canviar la perspectiva de treball desenvolupant-lo sota un eix de la infància 
i l'adolescència. 
 
7. Desenvolupar accions de coordinació transversal i de treball entre totes les 
àrees de l'Ajuntament. 
 
8. Recopilar i compartir totes les actuacions que es realitzen des de 
l'Ajuntament de Palma. 
 
9. Difondre el Pla, el Consell de Participació Infantil i la Convenció dels drets 
de l’infant per a una major sensibilització sobre aquests drets. 
 
10. Avaluar el Pla de manera periòdica i constant. 
 
11. Crear un sistema d'informació municipal quant a la infància i 
l'adolescència. 
 
12. Aconseguir  el segell CAI, mantenir-lo, renovar-lo i difondre’l. 
 

DESTINATARIS  
 

La infància i l'adolescència són col·lectius especialment sensibles i vulnerables a 
diverses circumstàncies que concorren en les diferents etapes del seu 
desenvolupament i a les condicions del tipus de convivència en el qual es troben 
immersos. Per això, els indicadors de protecció i de benestar de la infància són clars 
exponents del grau de desenvolupament real de la societat en la qual es desenrotlla la 
seva vida quotidiana. Les polítiques socials tenen, doncs, en el benestar de la infància i 
l'adolescència, un repte permanent per a determinar el seu grau de salut o de 
patologia social, i en la implicació del conjunt de la societat en la defensa dels seus 
drets, un objectiu permanentment actualitzat. 
 
La població destinatària del Pla està constituïda per:  
 

� La població infantil i adolescent resident a Palma, fins als 17 anys d'edat, amb 
especial referència a aquells que per les seves condicions o circumstàncies 
personals, familiars o socials, requereixin una especial atenció per a la seva 
protecció i promoció social.  

 
� Famílies o representants legals de menors i adolescents, com a elements 

vehiculars i receptors directes de les accions del Pla. 
 

� Agents socials, professionals i institucions públiques que desenvolupen la seva 
activitat en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència, especialment en 
aquells aspectes relacionats amb la seva protecció, la seva integració 
socioeducativa i la seva promoció social, i que han d'incorporar la perspectiva 
d'infància i adolescència en el conjunt de les actuacions públiques. 

 
� Entitats i associacions que dirigeixen les seves accions a la promoció i la 

protecció de menors i adolescents. 
 

� El conjunt de la població, com a part implicada directament i indirecta en el 
desenvolupament de les iniciatives educatives i preventives que evitin 
l'exclusió social, que millorin la qualitat de vida i que promoguin els drets de la 
infància i l’adolescència. 
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ORGANITZACIÓ 
 

Des de Batlia de l'Ajuntament de Palma es tenen les següents tasques: 
 

� Impulsar les actuacions relacionades amb la infància i l'adolescència  

� Posar en marxa el Pla i fer-ne el seguiment 

� Vetlar per assegurar la participació i la coordinació de les diferents àrees en 
matèria d'infància i adolescència 

� Definir, en coordinació amb les àrees implicades al Pla, les actuacions que 
s’han de dur a terme 

� Difondre i donar a conèixer tota la informació derivada del Pla 

� Ser eix d'unió entre totes les àrees i els serveis que formen el Pla municipal de 
la infància i l'adolescència 

�  
Des de l'Ajuntament de Palma es considera indispensable la participació i la   
coordinació interna de les diferents regidories i els òrgans de l'Ajuntament de Palma, a 
nivell polític i tècnic, implicant tot el teixit municipal per a aconseguir que la 
perspectiva de la infància formi part de la planificació i l'orientació de les polítiques 
municipals, seguint els criteris que desenvolupen les Ciutats Amigues de la Infància. 
 
Des de fa anys, l'Ajuntament de Palma realitza nombroses activitats i té en 
funcionament diferents programes orientats a la població menor de 18 anys, per la 
qual cosa es va considerar que era el moment d'abordar la necessària coordinació que 
permetés tractar de manera integral i transversal la situació de la infància i 
l’adolescència a Palma amb la visió de poder elaborar un pla local que doni resposta a 
les necessitats i els reptes de la població infantil i adolescent. 
 
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de 28 de setembre de 2016, va 
aprovar la creació de quatre comissions amb la finalitat de començar el procés de 
col·laboració i la implicació de totes les àrees municipals i de les regidories de districte. 
Es va constituir així una estructura de seguiment permanent per a la coordinació de les 
polítiques i les actuacions municipals que afectin la infància i l'adolescència. 
 

• Comissió de Coordinació Municipal per a la Infància i l’Adolescència 

• Comissió Executiva per a la Infància i l’Adolescència 

• Comissió Tècnica Ciutats Amigues de la Infància 

• Comissió no Permanent del Ple en Matèria d'Infància i Adolescència 
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ORGANITZACIÓ 
FUNCIONAMENT DE L'ÒRGAN DE COORDINACIÓ INTERNA  SOBRE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ MUNICIPAL PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA 
 

La funció d'aquesta Comissió és impulsar una política sectorial, integral, 
transversal i contínua de l'Ajuntament de Palma en matèria de la infància i 
l’adolescència. 
 
Aquesta Comissió s’ha de reunir, almenys, dues vegades a l'any. 

 
COMPOSICIÓ 

 
� Batle (president) 
� Regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics 
� Regidor d'Educació i Esports 
� Regidora de Benestar i Drets Socials 
� Regidora de Participació Ciutadana 
� Regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne 
� Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat 
� Regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística 
� Regidor de Mobilitat 
� Regidora de Seguretat Ciutadana 
� Regidor d'Economia, Hisenda i Innovació 
� Regidor de Turisme, Comerç i Ocupació 
� Regidora de Funció Pública i Govern Interior 

     COMISSIÓ DE COORDINACIÓ MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA 

COMISSIÓ EXECUTIVA   
PARA A LA INFÀNCIA I 

L'ADOLESCÈNCIA 

COORDINACIÓ MUNICIPAL PER A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
                                    AJUNTAMENT DE PALMA 
 

COMISSIÓ TÈCNICA CIUTAT 
AMIGA DE LA INFÀNCIA 
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� Regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal 
� Regidora de Sanitat i Consum 
� Regidora del Districte de Platja de Palma i Pla de Sant Jordi i del 

Districte Centre 
 

COMISSIÓ EXECUTIVA PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA 
 

Aquesta Comissió recollirà propostes i n’informarà, com a mínim 
trimestralment, els coordinadors i les coordinadores, i els directors i 
directores generals, a la reunió de coordinació prèvia a la Junta de Govern de 
l'Ajuntament de Palma. 
 
Aquesta Comissió s’ha de reunir, com a mínim, una vegada al mes. 
 

COMPOSICIÓ 
 

� Coordinadora general de Batlia, que n’exercirà la Presidència 
 

� Directora general d'Igualtat, Joventut i drets Cívics, i un/una representant 
tècnic/ca de l'Àrea, que n’exercirà la coordinació 

 

� Directora general d'Educació i Esports i un/una representant tècnic/ca de 
l'Àrea 

 

� Coordinadora de Benestar i Drets Socials i un/una representant tècnic/ca de 
l'Àrea 

 

� Directora general de Participació Ciutadana i un/una representant tècnic/ca 
de l’Àrea 

 
COMISSIÓ TÈCNICA CIUTAT AMIGA I LA INFÀNCIA 

 
La funció d'aquesta Comissió és: 
 

• Coordinar la informació i la documentació requerida 

• Elaborar el Pla d'infància  

• Presentar la candidatura al Segell Ciutats Amigues de la Infància 
Aquesta Comissió s’ha de reunir com a mínim quatre vegades a l'any i ha de 
fixar un calendari de reunions a la seva primera sessió. 

COMPOSICIÓ 
 

o Regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics 
o Un representant de la Regidoria d'Educació i Esports 
o Regidora de Benestar i Drets Socials 
o Regidora de Participació Ciutadana 
o Un representant de la Regidoria de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge 

Digne 
o Un representant de la Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat 
o Un representant de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i 

Política Lingüística 
o Un representant de la Regidoria de Mobilitat 
o Un representant de la Regidoria de Seguretat Ciutadana 
o Un representant de la Regidoria d'Economia, Hisenda i Innovació 
o Un representant de la Regidoria de Turisme, Comerç i Ocupació 
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o Un representant de la Regidoria de Funció Pública i Govern Interior 
o Un representant de la Regidoria d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal 
o Un representant de la Regidoria de Sanitat i Consum 
o L'assessor/ra de cada districte 

 
COMISSIÓ NO PERMANENT DEL PLE EN MATÈRIA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

 
La funció d'aquesta Comissió és: 

 

• Coordinar la política sectorial, integral, transversal i contínua de 
l'Ajuntament de Palma en matèria d'Infància 

 

• Promoure l'elaboració d'un Pla d'Infància a la ciutat de Palma 
 

• Realitzar el seguiment del Pla d'Infància 
 

• Vetlar pel compliment del Pla d'infància 
 

• Impulsar la candidatura de Palma al Segell “Ciutat Amigues de la 
Infància”  

 
COMPOSICIÓ 

 

• Tots els grups municipals 
 
Aquesta Comissió comptarà amb l'assessorament de la Comissió Tècnica 
Municipal “Ciutats Amigues de la Infància”. 

 
LÍNIES D'ACTUACIÓ  

 
EIX 1: CIUTAT PER A VIURE I CONVIURE  

 
L'espai físic de les ciutats i, en concret, dels barris, condiciona de forma indiscutible 
moltes de les activitats que hi poden realitzar els nins i les nines i els adolescents, tant 
per la seguretat que s'ofereix, per l'accessibilitat, com pels espais a l'aire lliure i/o els 
equipaments disponibles, perquè la infància i l'adolescència puguin desenvolupar-se 
de forma integral amb autonomia i seguretat. Per aquest motiu, aquest eix dona 
resposta a la necessitat que el municipi es replantegi els espais públics tenint en 
compte les demandes i les inquietuds de la infància i l'adolescència. Un espai més 
segur, amb millor accés a l'aire lliure i als recursos, amb més opcions respectables amb 
el medi ambient, que faciliti la seva autonomia al carrer i els retorni el seu 
protagonisme.  
Els objectius emmarcats en aquest eix són els següents: 
1.1. Afavorir les iniciatives que apoderen els nins i les nines per a incrementar la seva 
autonomia al carrer. 
1.2. Crear entorns físics i virtuals segurs i dotar d'eines per a la prevenció. 
1.3. Donar a conèixer hàbits i/o experiències de cura del medi ambient, i implementar-
ne de noves. 
1.4. Retornar als carrers el protagonisme dels nins i les nines. 
1.5. Incrementar i millorar les opcions per al gaudi de l'aire lliure i dels recursos. 
 
 
 
 



 

- 42 - 

Objectius  Actuacions Àrees implicades 

1.1.1 Habilitació, reforç i seguiment dels "camins escolars" 

Mobilitat 
Infraestructures i 
Accessibilitat 
Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne  

1.1.2 Participació en iniciatives de coneixement de la ciutat 

Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne 
Educació i Esports 

1.1.3 
Targetes i descomptes en el transport públic per a 
estudiants 

Mobilitat 

1.1. Afavorir les 
iniciatives que 
apoderen els nins i 
les nines per a 
incrementar la seva 
autonomia al carrer 

1.1.4 Avanç en l'eliminació de barreres arquitectòniques 
Infraestructures i 
Accessibilitat 

1.2.1 Realització d'activitats d'educació vial als centres Seguretat Ciutadana 

1.2.2 
Realització d'activitats i/o iniciatives per a donar a 
conèixer els serveis i els recursos municipals (Policia 
Local, Bombers ...) 

Seguretat Ciutadana 
Educació i Esports 
Emaya 
Sanitat i Consum 
Cultura, Patrimoni, 
Memòria Històrica i 
Política Lingüística  

1.2.3 Realització de xerrades de primers auxilis 
Ecologia, Agricultura i 
Benestar Animal 

1.2.4 
Realització d'un estudi d'ús i millora dels carrils bici 
per a ús infantil i adolescent  

Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne 

1.2.5 
Revisió de condicions de Bici Palma per a possibilitar-
ne l’ús als adolescents  

Mobilitat 

1.2.6 
Manteniment i millora de la senyalització, habilitant 
nous passos de vianants i semàfors, si s’escau  

Mobilitat 

1.2.7 
Manteniment de la vigilància policíaca a l'entrada i la 
sortida de les escoles 

Seguretat Ciutadana 

1.2.8 

Avaluació del programa de policies tutors per a 
estudiar possibilitats d'ampliació, com també 
coordinació amb la Conselleria d'Educació i 
Universitat  

Seguretat Ciutadana 

1.2. Crear entorns 
segurs i dotar 
d'eines per a la 
prevenció 

1.2.9 Increment de la vigilància als parcs  Seguretat ciutadana 

1.3.1 
Realització d'activitats informatives, participatives i 
de conscienciació sobre educació ambiental a les 
escoles 

Ecologia, Agricultura i 
Benestar Animal 

1.3.2 
Difusió de l'experiència dels horts urbans i estudi de 
viabilitat de nous espais tant al centre com als altres 
barris 

Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne 

1.3 Donar a conèixer 
hàbits i/o 
experiències de cura 
del medi ambient i 
implementar-ne 
altres de noves 

1.3.3 
Realització de visites guiades a llocs d'interès 
ecoambiental 

Ecologia, Agricultura i 
Benestar Animal 

 

1.4. Retornar als 
carrers el 
protagonisme dels 
nins i de les nines 

1.4.1 Realització d'activitats i itineraris de coneixement de 
la ciutat i dels seus barris 

Educació i Esports 
Participació Ciutadana 
i Coordinació 
Territorial  
Turisme, Comerç i 
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Treball 

1.4.2 
Realització i suport d'iniciatives ludicoeducatives al 
carrer 

Participació Ciutadana 
i Coordinació 
Territorial 

1.4.3 
Remodelació d'espais oberts a partir de propostes 
infantils: plaça dels Nins de l'Arenal i plaça de 
l'Esperança de Son Gotleu 

Infraestructures i 
Accessibilitat 
 
Educació i Esports  

1.4.4 
Condicionament de solars municipals per a ús i gaudi 
de les entitats dels barris, les escoles i la ciutadania 
en general 

Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne 
Educació i Esports  

1.4.5 
Reforç de la neteja de zones pròximes a àrees de joc 
infantil  

EMAYA 

1.4.6 
Realització d'activitats i/o projectes als carrers del 
barri i amb la participació de tots (escoles, entitats, 
serveis municipals ...) des del Programa Barri Educa 

Educació i Esports 
Benestar i Drets Socials  

1.5.1 Creació del Bosc Urbà del Canòdrom 
Infraestructures i 
Accessibilitat 

1.5.2 
Creació de zones d'estudi als parcs, amb wifi, taules i 
bancs  

Infraestructures i 
Accessibilitat 

1.5.3 Creació de llocs amb ombra als parcs infantils  
Infraestructures i 
Accessibilitat 

1.5.4 
Estudi de viabilitat d'obertura de recursos municipals 
(incloent-hi poliesportius, biblioteques o teatres) 
durant els dies en què actualment romanen tancats  

Cultura, Memòria 
Històrica i Política 
Lingüística 
Educació i Esports  

1.5. Incrementar i 
millorar les opcions 
per al gaudi de l'aire 
lliure i dels recursos 

1.5.5 
Creació i posada en valor dels espais públics naturals 
urbans de l'àrea i la seva interconnexió amb la zona 
natural periurbana del Litoral de Ponent (EDUSI) 

Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne 
Benestar i Drets Socials  

 
LÍNIES D'ACTUACIÓ 
EIX 2: SALUT I ESPORT  
 

La salut, segons l'Organització Mundial de la Salut, és un estat de complet benestar 
físic, mental i social, i no només l'absència d'afeccions o malalties, definició que enllaça 
amb la importància que s'atorga des de la Convenció dels drets de l’infant a la salut, 
entesa d'una manera àmplia: física, psicològica i social.  

L’esport és una activitat física que realitza una persones o un conjunt de persones 
seguint una sèrie de regles i dins d'un espai físic determinat. Està generalment associat 
a les competències de caràcter formal i serveix per a millorar la salut física i mental.  

Per això, dins de l'eix, es plantegen i recullen les actuacions dirigides a promoure la 
prevenció d'hàbits i conductes saludables i a fomentar l'ús de l'esport com a estratègia 
de millora. 

Els objectius emmarcats en aquest eix són els següents: 

2.1. Vetlar per la salut física, psicològica i social 
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2.2. Fomentar la prevenció i conscienciar de la importància de mantenir uns hàbits de 
consum saludable i responsable 

2.3. Incrementar i millorar les opcions per a la pràctica de l'esport 

2.4. Facilitar l'accés a l'esport 

 

Objectius  Actuacions Àrees implicades 

2.1.1 Manteniment del programa de promoció de la salut Sanitat i Consum 

2.1.2 

Realització d'activitats i tallers específics per a nins i 
nines i les seves famílies i tutors o tutores legals, que 
contribueixin al manteniment i la millora de la salut 
física, psicològica i social. 

Educació i Esports 
Igualtat, Joventut i 
Drets Cívics 
Sanitat i Consum  

2.1.3 Realització de cursos de psicomotricitat Educació i Esports 

2.1.4 
Manteniment, impuls i millora del Servei Sexconsulta 
Augmentar i millorar la informació sobre ITS  
mitjançant els recursos municipals. 

Igualtat, Joventut i 
Drets Cívics 
Sanitat i Consum  

2.1. Vetlar per la salut 
física, psicològica i 
social 

2.1.5 
Realització de cursos i tallers de prevenció de riscs 
digitals i de seguretat i conductes positives a les 
xarxes socials, dirigits a nins i nines i famílies 

Educació i Esports 
Seguretat ciutadana  

2.2.1 
Manteniment del programa d'activitats d'educació 
per a la salut 

Sanitat i Consum 
Educació i Esports  

2.2.2 
Realització, revisió i difusió de materials didàctics del 
Centre Municipal de Promoció de la Salut 

Sanitat i Consum 

2.2.3 
Realització d'activitats de prevenció de consum 
d'alcohol en menors d'edat 

Sanitat i Consum 

2.2. Fomentar la 
prevenció i 
conscienciar de la 
importància de 
mantenir uns hàbits 
de consum saludables 
i responsables 

2.2.4 
Realització d'activitats de prevenció de consum 
responsable i comerç just 

 
Sanitat i Consum 
Educació i Esports 

2.3.1 
Difusió dels espais habilitats per a pràctiques 
esportives diverses 

Educació i Esports 

2.3.2 
Estudi d'oferta esportiva municipal amb major 
demanda no coberta  

Educació i Esports 

2.3.3 
Manteniment i millora dels espais habilitats per a la 
pràctica de l'esport  

Educació i Esports 

2.3. Incrementar i 
millorar les opcions 
per a la pràctica de 
l'esport 

2.3.4 
Conscienciació de la importància de mantenir nets els 
espais esportius 

Educació i Esports 

2.4.1 
Programació i realització d'activitats esportives 
específiques per a nins, i increment de l'oferta per a 
adolescents de 14 a 18 anys  

Educació i Esports 

2.4.2 
Promoció d'esports no majoritaris mitjançant el 
manteniment de les escoles esportives municipals 

Educació i Esports 

2.4.3 
Col·laboració i coordinació amb les federacions 
d'esports 

Educació i Esports 

2.4 Facilitar l'accés a 
l'esport 

2.4.4 Manteniment i millora de les Jornades de Barridiades Educació i Esports 
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2.4.5 
Reforç i ampliació de l'activitat esportiva 
BARRIOLIMPÍADES, realitzada conjuntament amb tots 
els centres educatius d'un barri 

Educació i Esports 

 
LÍNIES D'ACTUACIÓ 
 
EIX 3: EDUCACIÓ, CULTURA, OCI I TEMPS LLIURE  
 

La educació és el procés de facilitar l'aprenentatge o l'adquisició de coneixements, 
habilitats, valors, creences i hàbits d'un grup de persones, que els transfereixen a 
d’altres, a través de la narració de contes, la discussió, l'ensenyament, l'exemple, la 
formació o la investigació. L'educació no solament es produeix a través de la paraula, 
sinó que, a més, és present en totes les nostres accions, els sentiments i les actituds.  
La cultura és el conjunt de formes i expressions que caracteritzen en el temps una 
societat determinada. Pel conjunt de formes i expressions, s’entenen els costums, les 
creences, les pràctiques comunes, les regles, les normes, els codis, la vestimenta, la 
religió, els rituals i les maneres de ser que predominen en el comú de la gent que la 
integra. El terme cultura té un significat molt ampli, amb múltiples accepcions.  
Es denomina oci el temps lliure que es dedica a activitats que no són ni feina ni tasques 
domèstiques essencials, i que poden ser recreatives. És un temps recreatiu que s'usa a 
discreció. És diferent del temps dedicat a activitats obligatòries com menjar, dormir, 
tasques de certa necessitat, etc. Les activitats d'oci són les que duim a terme en el 
nostre temps lliure i que no feim per obligació. 
Aquest eix s'aborda des d'una perspectiva on nins, nines, adolescents i entitats tenen 
molt de protagonisme; també té en compte el gaudi amb l'entorn –familiar o adult de 
referència, barri i ciutat– de les i dels protagonistes. 
Els objectius emmarcats en aquest eix són els següents: 
3.1. Donar suport a iniciatives i programes 
3.2. Facilitar que nins, nines i persones adultes de referència gaudeixin de l'oci de 
forma compartida 
3.3. Programar activitats amb participació activa de nins, nines i adolescents dins les 
festes d'àmbit municipal 
3.4. Fomentar la participació de nins, nines i adolescents a les festes dels barris 
3.5. Reforçar l'oferta municipal d'oci en valors 
3.6. Apropar l'art com a mitjà d'expressió, d'integració i de coneixement de l'entorn 
3.7. Assegurar la informació sobre recursos 

 

Objectius  Actuacions Àrees implicades 

3.1.1 
Continuació i adequació del Servei de Dinamització 
de Joves (Dinamo) 

Igualtat, Joventut i Drets Cívics 

3.1.2 
Convocatòria de subvencions per a la realització 
d'activitats extraescolars a les associacions de pares i 
mares 

Educació i Esports 

3.1.3 
Convocatòria de subvencions per a la realització 
d'activitats escolars dirigides a centres educatius 

Educació i Esports 

3.1.4 
Campanya informativa en escoles i instituts sobre 
l'associacionisme i les possibilitats de voluntariat  

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 
Igualtat, Joventut i Drets Cívics  

3.1.5 
Donar a conèixer el recurs de cessió d'espais 
municipals per a entitats  

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 
Turisme , Comerç i Treball 

3.1. Donar suport a 
iniciatives i 
programes 

3.1.6 
Manteniment de descomptes en els recursos 
municipals d'oci i esport 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 
Educació i Esports  
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3.1.7 
Realització d'un estudi que dimensioni el paper que 
juguen les associacions en l'atenció a la infància i que 
en determini el potencial  

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.1.8 
Millora de la comunicació entre l’Administració i les 
associacions quant als recursos existents  

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.1.9 Millora de la zonificació escolar 
Educació i Esports 
Model de Ciutat, Urbanisme i 
Habitatge Digne  

3.1.10 
Reforç del Servei de Documentació i Préstec de 
temes específics d'educació 

Educació i Esports 

3.1.11 
Oferta d'activitats per a realitzar des de Palma Educa 
a les entitats socials que treballen amb infància  

Educació i Esports 

3.1.12 
Facilitar l'ús dels espais dels centres escolars fora de 
l'horari escolar  

Educació i Esports 

3.2.1 
Realització d'una programació anual d'activitats 
intergeneracionals 

Igualtat, Joventut i Drets Cívics 
Educació i Deportis 
Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial  

3.2.2 

Manteniment de les activitats conjuntes per a nins, 
nines i persones adultes de referència que es 
realitzen al Centre Flassaders, i realització a altres 
centres de barri 

Igualtat, Joventut i Drets Cívics 

3.2.3 
Accions municipals que fomentin la conciliació de la 
ciutadania de Palma mitjançant el projecte “Temps 
per a Tu” i altres accions. 

Igualtat, Joventut i Drets Cívics 
Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial  

3.2 Facilitar que 
nins, nines i 
persones adultes de 
referència gaudeixin 
de l'oci de forma 
compartida 

3.2.4 
Ampliació de l'oferta de tallers que millorin les 
competències i les habilitats entre nins, nines i adults 
de referència i difusió d’aquests entre les AMIPA  

Educació i Esports 

 

3.3.1 
Organització d'activitats festives dirigides a població 
infantil i adolescent 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.3 Programar 
activitats amb 
participació activa 
de nins, nines i 
adolescents dins les 
festes d'àmbit 
municipal 

3.3.2 
Incorporació de propostes de la població infantil i 
adolescent a la programació de festes d'àmbit municipal 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.4.1 
Foment de comissions infantojuvenils als barris a través 
d'entitats ciutadanes 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.4.2 
Foment del treball en xarxa que es realitza entre 
entitats veïnals 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.4. Fomentar la 
participació de nins, 
nines i adolescents a 
les festes dels barris 

3.4.3 
Suport a grups de joves i nins i nines mitjançant 
subvencions i disposició de recursos municipals 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 
Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 
Benestar i Drets Socials  

3.5.1 
Estudi per a millorar la vinculació de l'oferta d'oci i 
temps lliure als interessos personals de la població 
adolescent  

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

3.5.2 
Realització d'activitats educativoculturals als casals de 
barri i al medi obert 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.5. Reforçar l'oferta 
municipal d'oci en 
valors 

3.5.3 
Manteniment del portal PalmaEduca i difusió de les 
seves activitats 

Educació i Esports 
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3.5.4 
Desenvolupament de projectes i activitats específiques 
realitzades des dels CMSS i altres serveis 

Benestar i Drets Socials 

3.5.5 
Millora de la difusió de les activitats que es realitzen des 
dels Espais Joves a fi d'augmentar la participació de les i 
dels joves de Palma 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

3.6.1 
Realització d'activitats lúdiques temàtiques relacionades 
amb celebracions o dates assenyalades 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

3.6.2 Manteniment de l'Escola Municipal de Música de Palma Educació i esports 

3.6.3 
Realització de cursos, tallers, contacontes i seminaris 
des de les biblioteques 

Cultura, Patrimoni, 
Memòria Històrica i 
Política Lingüística 

3.6.4 Realització d'exposicions literàries 
Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne 

3.6.5 
Foment del teatre mitjançant representacions teatrals, 
teatre al carrer i Mostra de Teatre Escolar 

Cultura, Patrimoni, 
Memòria Històrica i 
Política Lingüística 
Educació i Esports  

3.6.6 
Dotació de nous espais per a la creació i el gaudi de l'art 
i la cultura 

Cultura, Patrimoni, 
Memòria Històrica i 
Política Lingüística 

3.6.7 

Consolidació i ampliació a altres zones del projecte 
musical Sons de Barri, en el qual participen tots els 
centres educatius d'un territori, públics, concertats i 
privats com a treball en xarxa 

Educació i Esports 

3.6. Apropar l'art 
com a mitjà 
d'expressió, 
d'integració i de 
coneixement de 
l'entorn 

3.6.8 
Consolidació i ampliació de les activitats dels programes 
de Palma Educa, Mostra de Teatre, Fotojove, recull 
literari, jocs coreogràfics… 

Educació i Esports 
Cultura, Patrimoni, 
Memòria Històrica i 
Política Lingüística  

 
3.7. Assegurar la 
informació sobre 
recursos 

3.7.1 
Manteniment del centre d'informació Palmajove i 
avaluació sobre cobertura poblacional 

Igualtat, Joventut i 
Drets Cívics 

 
LÍNIES D'ACTUACIÓ 
EIX 4: MILLORA D'OPORTUNITATS 
 

Pobresa i exclusió social són conceptes que s'han utilitzat indistintament, s'han 
diferenciat i s'han usat com a complementaris. Això no obstant, no hi ha un consens 
sobre la seva distinció i/o similitud. 
És freqüent que les definicions de pobresa facin referència preferentment a situacions 
de manca econòmica i material, i que l'expressió exclusió social s'utilitzi per a referir-se 
a un procés que integra diferents dimensions, com són aspectes laborals, econòmics, 
socials, culturals, polítics i de salut, i en el qual es limita l'accés a un conjunt de 
persones en una sèrie de béns i oportunitats vitals fonamentals, coartant la seva 
condició de ciutadà o ciutadana. Malgrat tot, també hi ha definicions de pobresa que 
fan referència a factors com condicions de salut, territori en el qual es resideix, no-
participació en activitats productives o altres condicionants sociodemogràfics. 
La pobresa i l'exclusió social són conseqüència de les desigualtats causades per 
l'acumulació de diferents situacions de desavantatge i desigualtat social, que es 
retroalimenten negativament. 
El terme diversitat es refereix a la diferència o a la distinció entre persones, animals o 
coses; a la varietat, a la infinitat o a l'abundància de coses diferents, a la no-semblança, 
a la disparitat o a la multiplicitat. Trobam diferents tipus de diversitat: 
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� cultural 

� ètnica 

� funcional 

� sexual 

� lingüística 

 
Aquest eix es perfila segons recull el diagnòstic participatiu com un dels eixos clau en 
l'atenció municipal. El ventall d'objectius als quals dona resposta és molt ampli: des de 
la cobertura de les necessitats bàsiques fins a la conciliació, fent esment especial a 
aspectes com la inclusió de col·lectius diversos o el suport socioeducatiu. 
 
Els objectius emmarcats en aquest eix són els següents: 
 
4.1. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques 
4.2. Assegurar una atenció adequada i la protecció de la infància i l'adolescència 
4.3. Donar suport socioeducatiu als nins i joves que ho requereixen 
4.4. Vetlar per l'eliminació d'estereotips i violències masclistes i desigualtats de gènere, 
i pels relacionats amb l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere 
4.5. Assegurar la inclusió de col·lectius diversos 
4.6. Facilitar la conciliació de les famílies mitjançant una oferta educativa i d'oci de 
qualitat 

 

Objectius  Actuacions Àrees implicades 

4.1.1 
Tramitació de prestacions i ajudes econòmiques 
(alimentació, vestimenta i habitatge) 

Benestar i Drets Socials 
4.1 Garantir la 
cobertura de les 
necessitats bàsiques 4.1.2 Beques de menjador i guarderia Benestar i Drets Socials 

4.2.1 

Manteniment del treball individual, grupal i 
comunitari, que es realitza des dels centres de serveis 
socials i altres serveis municipals, i avaluació per a 
assegurar la millora contínua 

Benestar i Drets Socials 

4.2.2 
Manteniment del Servei Socioeducatiu d'Intervenció 
Comunitària amb adolescents i joves en situació de 
risc social i/o exclusió social 

Benestar i Drets Socials 

4.2.3 
Manteniment del Servei de Tallers de Prevenció 
Comunitària 

Benestar i Drets Socials 

4.2.4 
Millora de la difusió del Programa d'atenció a filles i 
fills de dones víctimes de violència de gènere. 
Instauració de procés de revisió i millora contínua 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.2.5 
Servei d'Acolliment Municipal a Víctimes de Violència 
de Gènere 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.2.6 
Manteniment del Servei d'Acolliment Municipal a 
Famílies 

Benestar i Drets Socials 

4.2.7 Manteniment del Programa de suport familiar Benestar i Drets Socials 

4.2.8 
Protecció, detecció i intervenció en casos de tràfic i 
prostitució infantil, com també coordinació amb 
entitats relacionades 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.2.9 
Manteniment del Servei d'Oci Preventiu per a Nins: 
oferta d'activitats de temps lliure educatiu 

Benestar i Drets Socials 

4.2. Assegurar una 
atenció adequada i 
la protecció de la 
infància i 
l'adolescència 

4.2.10 Coordinació amb l’IMAS en matèria de protecció als Benestar i Drets Socials 
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menors 

4.2.10 
Programa integral d'atenció a la infància dins del 
Programa de reallotjament i reinserció social de Son 
Riera 

Benestar i Drets Socials 

4.2.11 Implementació del programa de Caixa Proinfància Benestar i Drets Socials 

4.3.1 Servei Municipal d'Educació d'Adults Educació i Esports 

4.3.2 
Desenvolupament del programa BarriEduca a Son 
Gotleu 

Educació i Esports 

4.3.3 Programa d'orientació i suport a l'estudi Èxit  Educació i Esports 

4.3.4 
Manteniment del Projecte Reforça't de suport 
educatiu 

Benestar i Drets Socials 

4.3.5 
Manteniment del Programa d'intervenció 
socioeducativa per a joves (ALTER) 

Benestar i Drets Socials 

4.3.6 
Ampliació del projecte PISE com a mesura de 
prevenció de l'abandó i del risc social 

Benestar i Drets Socials 

4.3.7 
Avaluació del Projecte pilot d'intervenció amb joves 
en tres nivells, i estudi de la possibilitat d'ampliació 
del recurs 

Benestar i Drets Socials 

4.3.8 
Ajudes econòmiques puntuals per a la participació en 
activitats socioeducatives 

Benestar i Drets Socials 

4.3. Donar suport 
socioeducatiu a les 
nines, els nins i els 
joves que ho 
requereixin 

4.3.9 

Organització i promoció d'activitats d'oci i temps 
lliure per a nins i nines de 6 a 16 anys, afavorint la 
seva integració social i participació activa en les 
activitats organitzades per entitats i serveis de la 
zona (EDUSI) 

Benestar i Drets Socials 

 

Objectius  Actuacions Àrees implicades 

4.3.10 
Facilitació de eines, competències i conectivitat  
tecnològica 

Economia i Innovació 
4.3. Donar suport 
socioeducatiu a les 
nines, els nins i els 
joves que ho 
requereixin 

4.3.11 
Realització d’activitats que disminueixen la bretxa 
tecnològica generacional 

Economia i Innovació 

4.4.1 

Realització de tallers gratuïts per a escoles, instituts i 
entitats ciutadanes infantils i de joves, sobre 
violències masclistes, diversitat afectiu-sexual i 
d'identitat de gènere (prevenció i sensibilització). 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.4.2 
Treballar les violències sexuals i sexistes amb la 
infància i l'adolescència mitjançant la campanya "No i 
Punt!" i altres iniciatives municipals 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.4.3 

Introducció de la perspectiva de gènere i de respecte 
a l'orientació sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere en totes les àrees municipals, i 
vetlar pel seu compliment 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.4.4 

Inclusió dins del programa municipal de formació 
anual de cursos relacionats amb prevenció i atenció 
de violències masclistes en infància i adolescència, 
violència de gènere, infància  

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4. Vetlar per 
l'eliminació 
d'estereotips i 
violències masclistes 
i desigualtats de 
gènere, i dels 
relacionats amb 
l'orientació sexual, 
la identitat de 
gènere o l'expressió 
de gènere 

4.4.5 
Inclusió dins del programa municipal de formació 
anual de formacions en diversitat sexual en personal 
municipal i entitats  

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 
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4.4.6 

Redacció d'instruccions per a la inclusió de referents 
diversos (col·lectiu LGTBI, diversitat funcional, 
sensorial i cognitiva, procedència, etc.) en els anuncis 
i la publicitat municipal  

Batlia 
Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics  

4.5.1 
Manteniment de les activitats ludicoesportives 
inclusives per a nins i adolescents amb diversitat 
funcional, sensorial i cognitives 

Educació i Esports 
Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial  

4.5.2 
Foment per a la formació del personal municipal en 
diversitat funcional, sensorial i cognitiva  

Escola Municipal de 
Formació 

4.5.3 
Increment de les activitats inclusives per a tots, 
informant a priori de les activitats que comptaran 
amb interpretació en llengua de signes  

Educació i Esports 
Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial  

4.5.4 
Manteniment del Servei d'Integració i Atenció a 
Persones amb Discapacitat (SIAD) 

Benestar i Drets Socials 

4.5.5 

Incorporació d'aspectes d'igualtat entre nines i nins, i 
d'atenció a col·lectius amb necessitats especials, com 
també formació en aquesta línia  a les convocatòries 
de subvencions 

Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial 

4.5.6 
Treballar la diversitat cultural, d'origen i religiosa a 
les escoles de Palma mitjançant el projecte 
“Participem i convivim a l'escola” 

Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.5.7 Difusió de la guia Stop Racisme 
Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

4.5 Assegurar la 
inclusió de 
col·lectius diversos  

4.5.8 Participació i lideratge de la Xarxa Stop Racisme 
Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics 

 

4.6.1 
Gestió i administració de 12 escoles per a nins de 0 a 
3 anys 

Patronat Municipal 
d'Escoles Infantils 

4.6.2 
Manteniment de les ajudes per a subvencionar les 
despeses d'ensenyament de 0 a 3 anys en 25 escoles 
infantils (bo escolar) 

Patronat Municipal 
d'Escoles Infantils 

4.6.3 
Realització de campus poliesportius per als mesos 
d'estiu 

Educació i Esports 

4.6.4 
Manteniment dels serveis de ludoteca per a facilitar 
la conciliació de la vida personal i familiar i l’estudi de 
viabilitat de traslladar-los a altres llocs de la ciutat 

Igualtat, Joventut i 
Drets Cívics 
Sanitat i Consum  

4.6 Facilitar la 
conciliació de les 
famílies mitjançant 
una oferta educativa 
i d'oci de qualitat 

4.6.5 
Subvencions a les AMIPA per a realitzar activitats de 
conciliació: servei de guarderia matinal, activitats 
extraescolars... 

Educació i Esports 

 
LÍNIES D'ACTUACIÓ 
EIX 5: PARTICIPACIÓ EN LA REALITAT MUNICIPAL 
 

La participació infantil és un dret i un dels quatre principis fonamentals de la 
Convenció sobre els drets de l’infant, juntament amb la no-discriminació; l’interès 
superior de l’infant i el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament. La 
Convenció estableix que els estats han de garantir que l’infant estigui en condicions de 
formar-se un judici propi, com també el dret a expressar lliurement la seva opinió 
sobre les situacions que l’afectin, tenint-ne en compte les opinions en funció de la seva 
edat i maduresa (art. 12). 

Perquè aquesta participació sigui genuïna, s'ha de fomentar la construcció d'una opinió 
informada per part dels nins, les nines i els adolescents, i promoure l'associacionisme 
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com a espai propi de la infància i l’adolescència i de representativitat entre ells. La 
participació és, per tant, un dret i una responsabilitat, ja que implica compartir les 
decisions que afecten la vida pròpia i la vida de la comunitat en la qual es viu. 

En aquest eix s'incorporen accions que promocionen el ple exercici de la infància i 
l'adolescència, garantides en el conjunt de l'ordenament jurídic, i totes les iniciatives 
que incloguin un major protagonisme dels menors, el reconeixement del seu paper en 
la societat i l'exercici dels els seus drets mitjançant la participació com a col·lectiu en 
els temes referents al seu municipi.  
També s'incorporen en aquest eix totes les accions que milloren la coordinació i el 
seguiment entre les diferents àrees municipals, amb les entitats socials i amb altres 
administracions. 
Els objectius emmarcats en aquest eix són els següents: 
5.1. Establir i/o reforçar canals de participació directa de la infància i l'adolescència en 
decisions que afecten el conjunt del municipi. 
5.2. Fer partícips nins i nines i adolescents del disseny i l’execució dels projectes que es 
realitzen al seu entorn. 
5.3. Crear sinergies entre àrees municipals. 
5.4. Visibilitzar la ciutat amb perspectiva infantil i adolescent. 
5.5. Donar a conèixer a la infància i l'adolescència els drets que els emparen i els 
recursos existents. 
5.6. Crear sinergies amb altres administracions i entitats socials 

 

Objectius  Actuacions Àrees implicades 

5.1.1 
Creació i dinamització del Consell per a la Participació 
Infantil i Adolescent, amb convocatòries 
quadrimestrals  

Batlia 
Benestar i Drets Socials 
Igualtat, Joventut i 
Drets Cívics 
Participació Ciutadana 
i Coordinació 
Territorial 
Educació i Esports  

5.1. Establir i/o 
reforçar canals de 
participació directa 
de la infància i 
l'adolescència en 
decisions que 
afecten el conjunt 
del municipi 

5.1.2 
El manteniment de la iniciativa de l’Ajuntament 
respon a: visites del batle i altres càrrecs municipals a 
les escoles i les associacions 

Batlia 

5.2.1 
Manteniment de les comissions infantojuvenils 
territorials i creació de noves, si s’escau. 

Benestar i Drets Socials 

5.2.2 
Consolidació de projectes socioeducatius dels barris 
i/o de millora dels barris mitjançant projectes de 
desenvolupament comunitaris 

Educació i Esports 

5.2. Fer partícips a 
nins, nines i 
adolescents del 
disseny i l’execució 
dels projectes que 
es realitzen en el seu 
entorn 5.2.3 

Incorporació de mecanismes de participació activa 
per a població infantil i adolescent quant a la 
proposta i la valoració de les festes d'àmbit municipal 

Participació Ciutadana 
i Coordinació 
Territorial 

5.3.1 
Estudi de la idoneïtat de crear un departament 
específic d'infància que, entre d’altres tasques, lideri 
la coordinació municipal 

Batlia 

5.3.2 

Redacció i difusió de recomanacions a totes les àrees 
municipals per a la inclusió de la perspectiva infantil i 
adolescent a la programació d'activitats i polítiques 
públiques  

Batlia 

5.3. Crear sinergies 
entre àrees 
municipals 

5.3.3 
Establiment d'un protocol d'informació de les 
actuacions del Pla a l'Oficina del/de la de la 
Defensor/ra de la Ciutadania 

Batlia 
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5.4. Visibilizar la 
ciutat amb 
perspectiva infantil i 
adolescent 

5.4.1 
Introducció als àmbits responsables dels plans 
urbanístics per a la inclusió de la perspectiva infantil i 
adolescent (*) 

Model de Ciutat, 
Urbanisme i Habitatge 
Digne 

5.5.1 
Programació de tallers de sensibilització i difusió 
relacionats amb la Convenció dels drets de l’infant 

Batlia 

5.5.2 
Periodicitat anual de la Convenció de Drets de la 
Infància  

Batlia 

5.5.3 

Creació d'un web per a la difusió del Pla, del Consell 
per a la Participació de la Infància i l'Adolescència, i 
de totes les iniciatives i els recursos relacionats amb 
la infància i la joventut. Inclusió al web de 
mecanismes per a la participació infantil  

Batlia 

5.5. Donar a 
conèixer a la 
infància i 
l'adolescència els 
drets que els 
emparen i els 
recursos existents 

5.5.4 
Edició i publicació de materials de difusió del Pla i les 
iniciatives relacionades 

Batlia 

 

5.6.1 
Manteniment de les comissions escolars dels centres 
municipals de Serveis Socials de Palma amb els 
centres educatius, i ampliació a altres centres 

Benestar i Drets Socials 

5.6.2 
Participació activa al Consell Escolar Municipal i als 
consells escolars de centre 

Educació i Esports 

5.6.3 

Manteniment de l'Acord de coordinació entre el 
Servei de Protecció de Menors i Atenció a la Família 
(IMAS) i els Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma i 
avançament per a la signatura d'un conveni de 
col·laboració 

Benestar i Drets Socials 

5.6.4 
Manteniment del Conveni amb l'IMAS per al Projecte 
psicosocial vinculat al Servei de Protecció de Menors 

Benestar i Drets Socials 

5.6.5 
Col·laboració amb la Direcció General de Menors i 
Família de la Conselleria de Benestar per a millorar la 
usabilitat del Protocol (*) 

Benestar i Drets Socials 

5.6.6 
Coordinació amb la Conselleria de Salut en relació al 
Pla d'addiccions i drogues de les Illes Balears 

Benestar i Drets Socials 

5.6.7 
Coordinació amb entitats socials per a la realització 
d'activitats ludicoesportives i d'atenció social 

Benestar i Drets Socials 
Igualtat, Joventut i 
Drets Cívics 
Participació Ciutadana 
i Coordinació 
Territorial 
Educació i Esports  

5.6.8 

Subvencions a entitats per a la realització d'activitats 
d'interès social que treballin per a la prevenció, la 
detecció i la intervenció en les situacions de risc i 
d'exclusió social 

Benestar i Drets Socials 

5.6.9 
Participació activa en jornades de comunicació i 
coordinació en relació amb polítiques d'infància 

Batlia 

5.6.10 
Establiment de canals de comunicació i/o 
col·laboració amb altres ajuntaments en relació amb 
les polítiques d'infància 

Batlia 

5.6.11 
Participació al Comitè Tècnic de Salut i Benestar 
Social de Palma 

Benestar i Drets Socials 

5.6. Crear sinergies 
amb altres 
administracions i 
amb entitats socials 

5.6.12 
Manteniment de la col·laboració amb l'Oficina de 
Defensa dels Drets del Menor de les Illes Balears 

Benestar i Drets Socials 
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CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE TAULES DE COORDINACIÓ /PERÍODE 2018-2022 

Reunions 
 

Gener 
 

Feb. 
 

Març 
 

Abril 
 

Maig 
 

Juny 
 

Juliol 
 

Agost 
 

Set. 
 

Oct. 
 

Nov. 
 

Des. 
 

             

Comissió de 
Coordinació 
Municipal per 
la a Infància i 
l’Adolescència 

  x       x 

  

Comissió 
Executiva per 
a la Infància i 
l'Adolescència 

X   X   X   X 

  

Comissió 
Tècnica  
Ciutats 
Amigues de la 
Infància i 
l’Adolescència    

X   X   X   X  

 

Comissió no 
Permanent de 
Ple en Matèria 
d'Infància i 
Adolescència 

  

X 

      

 X 

 

 
 
 

CRONOGRAMA DE GRUPS DE TREBALL-EIXOS /PERÍODE 2018-2022 

Entrega 
d'informes 
 

Gener 
2019 

Feb. 
2019 

Març 
2019 

Abril 
2019 

Maig 
2019 

Juny 
2019 

Juliol 
2019 

Agost 
2019 

Set. 
2019 

Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

Des. 
2019 

GRUP DE 
TREBALL 
EIX 1 

  
X      X  

  

GRUP DE 
TREBALL 
EIX 2 

  
X      X  

  

GRUP DE 
TREBALL 
EIX 3 

  
X      X  

  

GRUP DE 
TREBALL 
EIX 4 

  
X      X  

  

GRUP DE 
TREBALL 
EIX 5 

  
X      X  
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CRONOGRAMA D’ACTIVITATS /PERÍODE 2018-2022 

Accions per a 
dur a terme 
 

Gener 
2018 

Feb. 
2018 

Març 
2018 

Abril 
2018 

Maig 
2018 

Juny 
2018 

Juliol 
2018 

Agost 
2018 

Set. 
2018 

Oct. 
2018 

Nov. 
2018 

Des. 
2018 

Consell de 
Participació 
Infantil 

X    X     X   

Trobada  
UNICEF 

            

Celebració del 
Dia internacional 
de l’Infant 

            

Visites a les 
escoles 

X X X X X X X X X X X X 

Mitjans de 
comunicació 

X  X  X  X  X  X  

 
La cronologia de les actuacions de cada eix es detallarà en el procés de seguiment i avaluació del Pla. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 
MITJANS 
 

Per a dur a terme les accions proposades, es compta amb professionals 
responsables de cada programa, projecte o acció de cada àrea municipal. 

 
Des de Batlia, amb suport administratiu, es coordinarà el Pla  municipal 
d'infància i adolescència. 

 
A través de l'estructura de seguiment es treballarà per al compliment i el 
seguiment del Pla: 

• Comissió de Coordinació Municipal per a la Infància i l'Adolescència 

• Comissió Executiva per a la Infància i l'Adolescència 

• Comissió Tècnica Ciutats Amigues de la Infància 

• Comissió no Permanent de Ple en matèria d'Infància i Adolescència. 
 
La Coordinació de Batlia serà el referent per a la coordinació del Pla i  durà a 
terme les següents funcions: 
 

� Convocar les comissions de seguiment 

� Elaborar actes i documentació complementària i necessària per a la 
tramitació de la convocatòria 

� Fer d'enllaç amb UNICEF 

� Vetlar pel compliment de les accions, sol·licitant els documents de 
seguiment i el document d'avaluació 

� Recollir, actualitzar les actuacions i elaborar-ne la memòria anual 

� Elaboració i seguiment de la difusió del procés 

� Les que es derivin de la mateixa dinàmica del procés 
 
 
 
 
RECURSOS 
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PRESSUPOST PREVIST 2018-2022 

PRESUPOST 2018                                                                                                 10.282.354,55 € 

PRESSUPOST2019                                                                                                10.282.354,55 € 

PRESSUPOST 2020                                                                                               10.282.354,55 € 

PRESSUPOST 2021                                                                                               10.282.354,55 € 

PRESSUPOST 2022                                                                                               10.282.354,55 € 

                                                                                                 TOTAL                       51.411.772,75 € 

 
La previsió és que anualment s'inverteixi la mateixa quantitat. 
 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
SEGUIMENT 
 

El seguiment és un procés continu d'observació, mesurament i anàlisi del 

desenvolupament dels objectius i les accions que formen part del Pla. Això ens 

permetrà: 

 

-  D'una banda, conèixer el grau de compliment de la programació, com també les 

fortaleses i les debilitats de la posada en marxa de les accions. 

 

- De l’altra, identificar bones pràctiques i, si és necessari, realitzar reajustaments de les 

accions, millores en la implantació de les actuacions, dels processos de treball o del 

model de gestió. 

 

Per a realitzar el seguiment: 

 

RECURSOS 
HUMANS 

GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓ  
TÈCNICA 

GESTIÓ POLÍTICA 

-ADMINISTRACIÓ. BATLIA 
-COMUNICACIÓ 

- COMISSIÓ EXECUTIVA 

- COMISSIÓ TÈCNICA 
- ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ 

- BATLIA 
- COMISSIÓ NO PERMANENT  
 - COMISSIÓ DE COORDINACIÓ MUNICIPAL 
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- S'establiran reunions de treball per eixos d'actuació, on hi haurà representades les 

àrees implicades. 

 

En cada eix d'actuació es nomenarà un responsable que elaborarà un informe 

semestral, emplenant el document de seguiment, que trametrà a Batlia.  

-Des de Batlia es realitzarà un seguiment de les reunions realitzades, com també la 

centralització dels informes semestrals per eixos d'actuació. 

D'altra banda, tota la informació centralitzada per part de Batlia es trametrà a la 

Comissió Executiva Ciutat Amiga de la Infància i l’Adolescència, que coordinarà i 

dinamitzarà el procés. Aquesta funció es pot afegir a la llista de funcions d'aquesta 

Comissió. 

 

Qualsevol àrea podrà fer arribar, a través de la Comissió Tècnica, aportacions, 

suggeriments o necessitats associats al Pla. 

Document d’aportació al Pla. 

 

D'altra banda, s'informarà el Consell de Participació Infantil, en les sessions ordinàries 

que tinguin lloc, del desenvolupament de les actuacions realitzades per eixos 

d'actuació. 

 

El Consell de participació infantil podrà realitzar aportacions, suggeriments i 

necessitats associats al Pla. 

 

La Comissió Executiva de Ciutats Amigues de la Infància serà qui coordinarà i 

dinamitzarà aquest procés. A través de la comissió tècnica les àrees aportaran i 

canalitzaran la informació necessària. En funció de la responsabilitat en l'execució de 

les accions, en aquesta fase també prendrà part personal tècnic i/o personal directiu. 

Aquesta funció es pot afegir a la llista de funcions d'aquesta Comissió. 

 

AVALUACIÓ 
 

L'avaluació és un procés fonamental per a determinar el funcionament del Pla 

d'infància i adolescència; ens permetrà conèixer si s'han implantat les mesures i les 

accions del Pla, i els resultats obtinguts. A més dels continguts per a avaluar, una altra 

qüestió important és en quin moment s'avalua; es distingeix entre avaluació 

intermèdia i avaluació final.  
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Per tant, quant als aspectes per a avaluar, podem diferenciar:     

 

.  Avaluació del grau de compliment: la finalitat d'aquesta avaluació és conèixer en 

quina mesura s'han implantat les accions del Pla. Es realitzarà en dos moments 

diferents (en l'avaluació intermèdia i en l'avaluació final).  

 

.  Avaluació de resultats: amb aquesta es pretén conèixer en quina mesura s'ha avançat 

per a aconseguir els objectius plantejats al Pla. Es realitzarà en finalitzar el període 

d'implantació de les accions (avaluació final).  

 

-Avaluació interna de seguiment: s’avaluarà el nivell de compliment de les actuacions 

de cada eix. El grup de treball de cada eix d'actuació presentarà anualment un informe 

d'avaluació per a detectar el nivell de compliment. 

 

En ambdós casos, la Comissió Executiva de Ciutats Amigues de la Infància en serà la 

responsable, en col·laboració amb la resta d'àrees de l'Ajuntament, les quals, a través 

de la Comissió Tècnica, aportaran la informació pertinent. També hi participaran les 

nines, els nins i els adolescents de la ciutat a través del Consell de Participació. Aquesta 

funció es pot afegir a la llista de funcions d'aquesta Comissió. 

 

Per a la recollida de les dades necessàries per a l'avaluació s'utilitzaran tècniques 

quantitatives i qualitatives.   

 

Quant a la temporalització, l'avaluació es durà a terme en dos moments clarament 

diferenciats:  

 

Avaluació intermèdia: es realitzarà durant el segon quadrimestre de 2020. 

Avaluació final: es realitzarà en finalitzar el període d'implantació del Pla, al primer 

quadrimestre de 2022.  

 
INDICADORS 
 

 
OBJECTIUS GENERALS DEL PLA 
 

 
INDICADORS 

1. Recopilar i compartir totes les actuacions que 
es realitzen actualment des de l'Ajuntament de 
Palma. 

 
 

- Nre. d’actuacions tant noves com de continuïtat 
- Nre. de programes i activitats 
- Nre. de millores en els serveis i noves propostes 
- Conclusions i noves necessitats 
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Obtenir visió general per a millorar l'eficàcia i 
l’eficiència dels serveis 

  

2. Definir i consensuar  amb les àrees de 
l'Ajuntament les línies d'acció principals del 
municipi en matèria d'infància i adolescència 

- Nre. de reunions realitzades 
- Nre. d'accions realitzades 

  

3. Canviar la perspectiva de treball 
desenvolupant-la sota un eix de la infància i 
l'adolescència 

- Nre. d'accions realitzades en les quals es parteix de la 
visió de la infància i l’adolescència com a punt de 
partida 

  

4. Promoure la participació en trobades sobre 
temes d'infància i adolescència 

- Nre. d'accions 
- Nre. d'assistents 
- Nre. d'àrees implicades 

  

5. Desenvolupar accions de coordinació 
transversal i de treball entre totes les àrees de 
l'Ajuntament. 

- Nre. de reunions 
- Nre. d'accions 

  

6. Promocionar la participació infantil i 
adolescent 

- Nre. de sessions ordinàries 
- Nre. de sessions participatives 
- Mesurament de la qualitat percebuda pels integrants 
 

 

 
OBJECTIUS GENERALS DEL PLA 
 

 
INDICADORS 

7. Difondre el Pla, el Consell de Participació 
Infantil i la Convenció dels drets de l’Infant per a 
una major sensibilització sobre aquests drets 

- Nre. d'accions realitzades quant al Pla 
- Nre d'accions realitzades quant al Consell de 
Participació 
- Nre. d'accions realitzades quant a la Convenció dels 
drets de l’infant 

  

8. Avaluar el Pla de manera periòdica i constant - Nre. d'actuacions realitzades 
- Nre.de reunions realitzades 
- Qualificació de les actuacions de manera quantitativa 
i qualitativa 

  

9. Crear un sistema d'informació i difusió 
municipal quant a la infància i l'adolescència 

- Nre. d'actuacions realitzades 
- Enquesta de qualitat i ús del servei 

  

10. Promoure accions que garanteixin el ple 
desenvolupament dels drets de la infància i 
l’adolescència al municipi de Palma 

- Nre. d'accions realitzades 

  

11. Atendre de forma prioritària la infància en 
risc d'exclusió social 

- Nre. d'accions realitzades 

  

12. Aconseguir el segell CAI, mantenir-lo, 
renovar-lo i difondre’l 

- Nre. d'actuacions realitzades 
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Aprovat per 24 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA, PP i Sr. Gijón) i 4 
abstencions (C's) 
 
10. Reconeixements honorífics Policia Local 2018 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"PRIMER.- Concedir la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Verd per la seva especial dedicació i 
perseverança, al personal funcionari de la Policia Local de Palma: 
 
- A proposta de Regidoria, Creu amb distintiu Verd al Comissari Sr. Josep Palouzié i Vizcaya 
cp232  per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd al sotsinspector Antoni Fiol Lopez cp 056 per la seva especial 
dedicació i perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd al sotsinspector Alfons Gabriel Estarellas Simonet cp 875 per la seva 
especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu verda per l’oficial retirat Teodoro Terrades Garcia cp J339, per la seva especial dedicació 
i perseverança. 
 
- Creu verda per l’oficial Juan Luis Sánchez Bauzà cp 450, perla seva especial dedicació i 
perseverança. 
 
- Creu Verda a l’oficial Juan Torres Álvarez cp 507, per la seva especial dedicació i 
perseverança. 
 
- Creu Verda per Oficial Pedro Lacombe Pujol cp 578, per la seva especial dedicació i 
perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd als agents Aina Beltran Bestard cp 878 i Arnau Alemany Torres cp 458 
per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu verda a l’agent Sr. Delfin Medrano Lebrero amb cp 644 per la seva especial dedicació i 
perseverança 
 
- Creu verda a l’agent Sr. Mateu Salvá Capó cp 163 per la seva especial dedicació i 
perseverança 
 
- Creu Verda als agents Sr. Antoni Ramis Jover CP 911 i Javier Montes Molero CP 381 per la 
seva especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu Verda a l’agent Andrés Bennassar Martínez cp 266 per la seva especial dedicació i 
perseverança 
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- Creu Verda per l’agent Sr. Juan Manuel Jiménez Nadal amb cp 753, per la seva especial 
dedicació i perseverança. 
 
- Creu Verda als agents Sr. José Culubret Darder cp 059, Sr. Antonio Caballero Mateu CP 921 i 
Sr. Lorenzo Frontera Vaquer cp 618, Sr. Jaime Queralt Tàrrega cp 139, Sr. Manuel Campoy 
Espinosa cp 189 i Sr. Pedro Oliver Crespí cp 757   per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd a les funcionàries administratives Sra. Eva Maria Parra Velasco amb 
DNI 36967066-V i Sra. Francisca Rosa Villalonga Tomàs amb DNI 43074627-C., i Sra. Antonia 
Llabres Puig amb DNI 42985536-P per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
SEGON.- Concedir la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blau per dur a terme actes en defensa i 
protecció dels interessos que tenen encomanats que han posat de manifest qualitats de valor, 
sacrifici o abnegació excepcionals, i de les quals es deriva risc per a la persona, amb 
independència del resultat produït, complint estrictament les obligacions i els deures 
reglamentaris, al personal funcionari de la Policia Local de Palma: 
 
- Creu amb distintiu Blau als agents Llorenç Oliver Bestard (CP 433) i Jaume Bosch Serrano (CP 
268), per la seva intervenció amb un infant que presentava aturada cardio-respiratòria. 
 
- Creu amb distintiu Blau a l’agent CP 186 Sr. Esteva Barceló Matemales , per una actuació fora 
de servei amb un conductor temerari. 
 
- Creu amb distintiu Blau a CP 276 Sr. Moisés Pérez Cabrera, per la seva intervenció amb un 
infant precipitat. 
 
- Creu amb distintiu Blau per l’agent Sra. Maria Rosario Crespí Sans cp 615. per la seva actuació 
fora de servei en un incendi. 
 
- Creu amb distintiu Blau a l’oficial cp 219 Sr. Vicente Gómez Ferrer i a l’agent cp 280 Sr. 
Santiago Sampol López, per la seva actuació amb una persona amb conductes autolítiques. 
 
 
TERCER.- Atorgar la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc per la seva especial col·laboració 
amb la Policia Local: 
 
- INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ "IMI" 
 
- Il·lm. Sr. D. Manuel Fernández- Roca Teigell 
 
- Tinent Infanteria Sr. Alejandro Cobas Codesito 
 
- Tinent G. Civil  Sr. Antonio Tejero Sade 
 
- Doctor Juan Roig Julià de Mutua Balear  
 
- Sr. Manuel Pavón Madueño 
 
- Sr. Fatil Raúl Van Eiken Feliz (Y3234719J) , per la seva actuació d'ajuda ciutadana, assistint i 
protegint una persona agredida. 
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- Sr. Angel Luis Patiño Paz (X-6534600-Y , per la seva actuació d'ajuda ciutadana, ajudanta una 
persona precipitada. 
 
- Sr. Abdoulaye Diop (Y3218361P) i Sr. Oumar Mbengue (A01354984), per la seva actuació 
d'ajuda ciutadana, assistint a una persona ofegada. 
 
- Sr. Antonio Raja Crespí DNI 43478732S i Sra. Laura Rios Bustamante DNI 41542888N, per la 
seva actuació d'ajuda ciutadana, assistint a una persona accidentada amb lesions molt greus. 
 
QUART.- Atorgar la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc per els 30 anys de servei a: 
 
CP NOM      CARREC 
609 MANUEL CANO ARANDA    SUBINSPECTOR 
322 FERNANDO COLL PARPAL    OFICIAL 
089 GABRIEL LACOMBE PUJOL   OFICIAL 
380 MIGUEL ANGEL MANZANARES LOPEZ   OFICIAL 
158 JOSEP ANTONI LLABRESCRESPI   OFICIAL 
444 PEDRO JOSE LLABRES TORELLO   OFICIAL C.S. 
069 GUILLERMO BARCELO FONS   OFICIAL C.S. 
164 RAFEL FERRAGUT NADAL    POLICIA 
029 GUILLEM ALOMAR TORRENS   POLICIA 
041 NADAL ALOMAR TORRENS   POLICIA 
607 BARTOLOME BUADES BRUNET   POLICIA 
608 MIGUEL CALAFELL RIUTORT   POLICIA 
610 MATEO CAÑELLAS MORRO   POLICIA 
614 BARTOLOME CORRO SEGURA   POLICIA 
065 JOSE FRANCISCO ALOMAR TOMAS   POLICIA 
078 GABRIEL FEDERICO CRESPI GARCIMARTIN  POLICIA 
080 JOAQUIN DE LA CALLE JAUSET   POLICIA 
083 AMADOR FERRIOL GILI    POLICIA 
086 RAFAEL FONT FELIU    POLICIA 
139 JAIME QUERALT TARRAGA   POLICIA 
170 PEDRO BERNARDO LLOBERA CAUBET   POLICIA 
197 ANTONIO PABLO LLODRA XAMENA   POLICIA 
214 JUAN VICENTE MARTINEZ TORRES   POLICIA 
257 PEDRO VICENTE BARCELO ESTELRICH   POLICIA 
334 VICTOR ANTONIO RIOS ANGLADA   POLICIA 
355 PEDRO ANTONIO FRAU COMAS   POLICIA 
362 ALEJANDRO JOSE GRECH SANTOS   POLICIA 
383 JOSE CARLOS MARTI ANTICH   POLICIA 
417 PEDRO JOSE TORRES ANGEL   POLICIA 
424 MATEO MORA VIDAL    POLICIA 
429 JOSEP EMMANUEL LLADO MORALES   POLICIA 
457 MIGUEL ANGEL NOGUERA MESTRE   POLICIA 
482 JAUME MIRALLES FULLANA   POLICIA 
491 GUILLERMO ORELL MELIAN   POLICIA 
492 BARTOLOME MOISES MARIN   POLICIA 
528 GASPAR MOLL FONTIRROIG   POLICIA 
580 RAFAEL RAMIS JOVER    POLICIA 
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588 MIGUEL VALVERDE HERMOSILLA   POLICIA 
589 FRANCISCO RAMIREZ VADELL   POLICIA 
590 JUAN ANDRES RAMIS QUETGLAS   POLICIA 
593 FRANCISCA RIERA NAVARRO   POLICIA 
595 ANTONIO ROTGER BONNIN   POLICIA 
596 ANTONI SASTRE PICORNELL   POLICIA 
597 MIGUEL SASTRE TUDURI    POLICIA 
598 LLORENÇ SEBASTIA CANYELLES   POLICIA 
599 ALEJANDRO JAVIER SEGURA ALEMANY  POLICIA 
603 PERE VICH SASTRE    POLICIA 
619 ENRIQUE MIGUEL GAMEZ BORRAS   POLICIA 
623 FRANCISCO JAVIER GINEL GARCIA   POLICIA 
632 PABLO JAVIER MARTI ANTICH   POLICIA 
633 MANUEL PEDRO MARTIN SUAZO   POLICIA 
649 JAUME LLEDO ARBOS    POLICIA 
735 MIGUEL ANGEL LOPEZ NAVARRO   POLICIA 
401 GABRIEL MAYMO RIERA    POLICIA 2a ACT.A.D. 
 
QUINT.- Concedir Felicitació de Ple: 
 
- Felicitació del Ple per l’agent CP 530 Joan Enrique Llinàs Amorós per la especial dedicació a 
les tasques que desenvolupa a Son Reus i a proposta de la Regidoria de Benestar Animal. 
 
- Felicitació del Ple a: Sotsinspector Mario González Parra cp 896, Sotsinspector Daniel 
González González cp 361,  oficial José Aguilera García cp 309, oficial Manuel Angel Tejero 
Jurado cp 809, oficial David Linares Luna cp 812, oficial Carlos Mateos de Pedro cp 660 per la 
seva especial implicació en els dispositius policials. 
 
- Felicitació de Ple per l’oficial Manuel Carpio Martínez cp 712, per la seva implicació 
professional. 
 
- Felicitació del Ple a l’oficial Sr. Joan Ginard Bibiloni CP 922 i Agent Sr. Javier Pradillos Rubio CP 
858 per la seva intervenció amb una persona accidentada amb lesions molt greus 
 
- Felicitació del Ple per la Secció de Policia Tutor de la PL. per la seva implicació i 
professionalitat demostrada en les funcions encomanades. 
 
- Felicitació del Ple als agents amb CP 722 Sr.  Juan José Crespí Coll, CP 148 Sr. Santiago F. Ruiz 
Ruiz ,CP 944 Sr. Antoni Amengual Cerdà i CP 185 Sra. Noelia Romero Herrandorena per la seva 
intervenció amb una persona amb aturada cardiorespiratòria. 
 
- Felicitació del Ple pels agents Sr. Juan Manuel Seguí García (CP 326) i Juan Ruiz Porcel (CP 
211) per la seva intervenció amb una persona amb aturada cardiorespiratòria. 
 
- Felicitació del Ple per l’agent cp 279 Sr. Bernardo Pedro Pons Salvá, per actuació policial 
destacada. 
 
- Felicitació del Ple per l’agent CP 292 Sra. Alba Mayol Tous, per actuació fora de servei en un 
delicte relacionat contra la seguretat del trànsit. 
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- Felicitació col·lectiva del Ple per la secció GAP, per la implicació en els dispositius policials 
encomanats. 
 
- Felicitació del Ple per l’agent  Sr. Juan Antonio Martínez Roca cp 227 i Sr.  Ricardo Mulet 
García cp 098 per la seva implicació professional. 
 
- Felicitació del PLE als membres de la ORA per la seva  especial col·laboració amb la Policia 
Local ; Sr. José Luis Casado García, 43090193S, Sra. Francisca Fernández Artacho 23786546S, 
Sra. Yolanda Moreno Foguer, 43125634J, Sr. Francisco Javier Fernández Peribáñez, 43082359R. 
 
- Felicitació del Ple per Sra. Maria Antonia Froilan Jaume del "departament de participació 
Ciutadana" pel seu esperit col·laborador amb aquesta Policia. 
 
- Felicitació del Ple per Sr. Jaime Riudavest Mesquida "cap de la Sala de Control de Trànsit- 
Departament de Mobilitat" pel seu esperit col·laborador amb aquesta Policia. 
 
- Felicitació del Ple per Sr. Bartomeu Amengual Oliver "cap del Servei de Logística 
d'Infraestructures i Accessibilitat." pel seu esperit col·laborador amb aquesta Policia. 
 
SISÈ – Autoritzar la proposta de la Conselleria Hisenda i Administracions Públiques del Govern 
de les Illes Balears de concedir la creu al mèrit policial amb distintiu Blau a l’agent Santiago 
Sampol Lòpez. 
 
SETÈ- Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
11. Denegar la sol·licitud de compatibilitat a la Sra. Cifre, arquitecte de la Gerència 
d'Urbanisme per a l'exercici de l'activitat privada relacionada amb tasques pròpies 
d'arquitecte 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 4 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"PRIMER.- Denegar la sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Aina Cifre Bibiloni, Arquitecte de la 
Gerència d’Urbanisme mitjançant escrit lliurat dia 1 de febrer al Registre General,  per a 
l’exercici de l’activitat privada relacionada amb tasques pròpies d’arquitecte descrites al seu 
escrit de 7 de març, en règim de dedicació inferior a la meitat de la jornada laboral de 37,5 
hores (15 hores setmanals), amb la reducció del complement específic previst ala disposició 
addicional sisena de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 
eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament de Palma, i de conformitat amb l’article 16.4 
de la Llei 53/84, de 26 de desembre d’incompatibilitats.  
 
La present resolució es fonamenta en l’article 1.2  de la Llei 53/1984, reiteradament 
esmentada, que disposa que no se podrà percebre més d’una remuneració amb càrrec dels 
pressuposts de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles 
dependents o a càrrec de..."  , i l’article 11 que disposa que d’acord amb allò que disposa 
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l’article 1r 3 de la present Llei el personal comprés a l’àmbit d’aplicació no podrà exercir 
activitats privades, incloses de caràcter professional, per compte pròpia o dependència o al 
servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que es desenvolupin al 
Departament, Organisme o Entitat on estigui destinat, i que pel tipus d’activitat privada para la 
que es sol·licita la compatibilitat pot comprometre la imparcialitat e independència del 
funcionari i perjudicar els interessos generals.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la interessada i comunicar-la a la Secció de Nòmines." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
12. Desestimar al·legacions i aprovar l’inici del procediment de lesivitat per a l’interès públic 
art.79.3 l’Acord regulador de les condicions de treball personal funcionari, eventual i òrgans 
directius Ajuntament de Palma 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions interposades contra l’Acord del Ple de 30 de novembre de 
2017 que va aprovar l’inici del procediment de declaració de lesivitat per a l’interès públic de 
l’article 79.3 de l’Acord regulador de les condicions de les condicions de treball del personal 
funcionari, eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament de Palma pels següents empleats 
públics: 

 

PEDRO CASTRO OLIVER, EN NOM I 
REPRESENTACIÓN SECCIÓ SINDICAL CCOO DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA. 

 
ADELL CERDÁ, MARGARITA 

AGUILAR SANCHEZ, EMILIO 

ALVAREZ MOLINA, ASCENSIÓN 

AMENGUAL NICOLAU, VICENÇ 

ARMELLA REBASA, PATRICIA INES 

ARROM TOMAS, CATALINA 

BARCELO HUGUET, MIGUEL ANGEL 

BARCELÓ MAS, MARIA 

BARCELO PALMER, DAMIAN 

BASSA GARCÍA, FIDEL 

BAUZA BONET, JOSEP 

BAUZÁ TERRÓN, RAMÓN 

BENNASAAR SAMPOL, JAIME 

BENNASAR ROSSIÑOL, MIGUEL 

BENNASAR ROSSIÑOL, MIGUEL 

BERRIO LARA, JOSE ANTONIO 

BLANCH RIGO, MIGUEL 
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BOIX GALMÉS, ALICIA 

BONET VICH, ANDRES 

BORDOY PURXET, CRISTOBAL 

BORRÁS ROIG, EVA 

BOSCH SASTRE, ANTONIO 

BUSTOS GÁMEZ, JOSÉ D. 

CABESTRERO RINCON, MARIA ASUNCION 

CAIMARI MONSÓ, IVAN 

CAMPS MASCARÓ, ANDRÉS 

CASTELLO BERGAS, PERE 

COSTA MARI, JOSE ANTONIO 

CRESPI PERELLÓ, MATEU 

DE MATA SALAS, JOSE MIGUEL 

DEBAECKER GARCIA DE CASTRO, ELENA 

DÍAZ VAQUER, HECTOR 

DRIESSEN LLADO, LUCIA 

DURÁN GIRÓN, MANUEL 

DURAN SASTRE, MIGUEL 

ESTARÁS MOREY, BERNAT 

FERNANDEZ MAESTRE, FRANCISCA 

FERNANDEZ VALERO, FERNANDO 

FERRER AGUILÓ, MARIA JOSÉ 

FERRER COLL, MARTA 

FLAQUER SERVERA, MIGUEL 

FUSTER SIMÓ, JORDI 

GARCIA BAHÍ, CARMEN 

GARCÍA VILLEGAS, JOSE BERNARDO 

GASCÓN LÓPEZ, INMACULADA 

GASPAR ALORDA, JAIME 

GAYA GARAU, MIGUEL ANGEL 

GIL TORRENS, MIGUEL 

GINARD LÓPEZ, SANTIAGO 

GONZALEZ BUENDIA, ROSA MARIA 

HERNÁNDEZ JAUME, JOSEP LLUÍS 

HERREROS BERZOSA, EULOGIO 

INIESTA FUSTER, MIGUEL 

JOFRE MUNAR, GABRIEL 

JOFRE MUNAR, JOAN CARLES 

JUANICO SOLER, MARIA ANTONIA 

LAGARES OBRADOR, ANDRES 

LIEBANA MORAGUES, ELEKÂ 

LLINAS SUAU, LORENZO 

LOPEZ DELGADO, CARMEN 

MAGÁN ESTELA, TOMAS 

MANERA CRUELLAS, JERÓNIMA 

MARINÉ ORTEGA, JUAN JOSE 

MARTÍNEZ GREGORIO, INDALECIO 

MAYOL MORA, JAIME 
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MENESES DE MIGUEL, IVAN JOSE 

MESQUIDA AMENGUAL, BERNAT 

MOLINA ARROYO, MANUEL 
MOLINA BOSCH, RAFAEL 

MOLL REYNÉS, MIGUEL 

MONTOYA TOMAS, SANTIAGO 

MOREY TERRASA, FRANCISCO JAVIER 

MUÑOZ LORENZO, JOSE ANTONIO 

PADILLA DE LA TORRE, ANDRES 

PAYÉS ARMADA, PABLO RAMÓN 

PEDREGOSA MUÑOZ, AMALIO 

PERELLÓ ALEMANY, BÁRBARA 

PERELLÓ GARCÍA, ROSA M.  

PICORNELL LLITERAS, JOSÉ MARIA 

PLANAS PUIGSERVER, CARLOS 

PRIEGO MARTÍNEZ, ROSA MARIA 

PUJOL PRATS, JAIME 

RAMIREZ MORCILLO, MANUELA 

RAMIS COLL, PETRA 

REYNES PONS, ANTONIO 

RIPOLL MOREY, ANTONIO JUAN 

ROBLEDO VICO, JOSE LUIS 

ROCA HIGUERA, ANTONIA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CRISTINA 

ROMÁN LÓPEZ, ENCARNACIÓN 

ROMERO COBOS, JUAN MANUEL 

ROSSELLÓ PONS, MAGDALENA 

SALOM I MIR, PERE ANTONI 

SALOM TORMO, EDUARDO 

SERRA CLADERA, ANTONIO 

SERRA HEREDIA, FRANCISCA 

SEVILLA MONGE, AGUSTÍN 

SIERRA CAÑAS, MARIA JOSÉ 

SINTES GARCIA, ELISABET 

SOLER TORRES, MARIA TERESA 
SOLER MATEMALAS, CATALINA 
TIERNO SANCHEZ,  JOSÉ LUIS 

TOLOSA GABALDÓN, MATEO 

TOMÁS BARUJEL, CATALINA 

TRIVIÑO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 

UCENDO SANCHÍS, MARIA VICTORIA 

VALCANERAS MARTÍNEZ, GABRIEL 

VARGAS GIMÉNEZ, MÓNICA 

VICENTE SANCHEZ, OLGA 

VIDAL LEAVER, DANIELA 

VILLALONGA FANALS, ARTURO 
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La desestimació es fonamenta en:  

1. Quant a les al·legacions dels interessats relatives a que l’Acord del Ple de 30 de novembre 
de 2017 incompleix els requisits que estableix l’article 107 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la declaració de 
lesivitat per a l’interès públic, s’han de tenir en compte les següents consideracions: 

1.1. En primer lloc, pel que fa a les al·legacions relatives a la impossibilitat de declarar la 
lesivitat per a d’interès públic de l’article 79.3 de l’Acord Regulador atès el seu caràcter 
normatiu, cal referir-se a la naturalesa jurídica dels convenis col·lectius i dels acords reguladors 
per a la determinació de les condicions de treball. 

La Constitució Espanyola, en el seu article 37.1, estableix que la llei garantirà la força vinculant 
dels convenis. A nivell legal, la figura dels convenis col·lectius es troba regulada a l’article 82 
del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de 
l'estatut dels treballadors i a l’article 38 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que 
aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
D'acord amb els preceptes esmentats el conveni col·lectiu es pot definir com el contracte 
negociat i celebrat per representacions dels treballadors i per empresaris per a la regulació de 
les condicions de treball. Però el conveni no només té una part obligacional o contractual, sinó 
també una altra normativa. En conclusió, és un híbrid que té cos de contracte i ànima de llei. 
Per tant, el conveni té una doble naturalesa: contractual i normativa.  
 
A n’aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 24 de novembre de 2004 estableix: “ El 

conveni col·lectiu, encara que sorgit de l'autonomia col·lectiva, té en el nostre ordenament 

valor normatiu i eficàcia general, de manera que s'insereix en el sistema de fonts i en aquest 

sentit és equivalent a un instrument públic de regulació”. 
 
Ara bé, l'afirmació del caràcter normatiu del conveni no equival a equiparar-ho a les normes 
administratives ni, molt menys, a la llei. Així ho diu la Sentència del Tribunal Suprem de 13 de 
novembre de 2006:  
 
“Els convenis col·lectius són pactes entre l'ocupador i els treballadors als quals l'article 37 de la 

Constitució atribueix força vinculant, però això no els converteix en disposicions generals. Per 

contra, estan sotmesos a elles”. 

 
En un cas similar al present, el Tribunal Suprem va  desestimar el recurs de cassació en 
entendre, com s'ha indicat anteriorment, que la força vinculant dels convenis no els converteix 
en disposicions generals. 
 
En conclusió, en atenció a la normativa exposada i tenint en compte les sentències 
esmentades, és legal i ajustat a dret la declaració de lesivitat per a l’interès públic d’un article 
inclòs en un Acord regulador de les condicions de treball. 

1.2. Quant a la preceptiva i prèvia informació a les organitzacions sindicals, consta en el 
Departament de Personal Acta de 9 de novembre de 2017 de la Mesa General de Negociació 
Conjunta del Personal Funcionari i Laboral, acta signada pels representants de les 
organitzacions sindicals, en la qual el Departament de Personal informà suscintament i 
detalladament sobre el procediment de declaració de lesivitat. 
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Es cita textualment un extracte del contingut de l’Acta esmentada, en concret, es tracta 
d’intervencions dels representants de l’Administració: 

“  Quant el tema del quilometratge fix, l’informe de Serveis Jurídics... la conclusió:  el artículo 

79.3 del vigente acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario, 

eventual y de los órganos directivos del  Ayuntamiento de Palma, conculca los artículos 1, 20 y 

21 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, 

resultando procedente su revisión 

….  

des de Funció Pública ... s’hauria d’iniciar un procediment de lesivitat de l’article 79.3 de les 

condicions de treball. Desprès establir una audiència per tots els interessats per al·legar i 

aportar documentació... Posteriorment procedir, una vegada declarada la lesivitat, a impugnar 

davant la jurisdicció contenciosa aquest acte anul·lable. Després suspendre l’aplicació de 

l’article 79.3 de l’Acord amb data de 31/12/2017. Posteriorment procedir a abonar el 

quilometratge de 2017 des de març fins final d’any”.  

 En conclusió i ateses les informacions a les organitzacions sindicals, prèvies a l’adopció de 
l’Acord plenari, no es pot prendre en consideració la vulneració de l’article 32.2 del Real decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic. 

1.3. Quant a l’extemporalitat de l’inici del procediment de declaració de lesivitat per a l’interès 
públic de l’article 79.3 de l’Acord tota vegada que el mateix fou aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament el 26 de juliol de 2010 i que han transcorregut més dels 4 anys que preveu 
l’article 107.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, cal tenir en compte les següents consideracions: 

En primer lloc, preveu l’article 4 de l’Acord que el mateix vigeix fins el 31 de desembre de 2013 

i té efectes a partir de l’1 de gener de 2010 i que una vegada finalitzat el període de vigència 

general de l’Acord es considera prorrogat any rere any, llevat que el denunciï qualsevol de les 

parts signants.  

A n’aquest mateix sentit, preveu l’article 38.11 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic que 
llevat que hi hagi un acord en contra, els pactes i acords es prorroguen any rere any si no hi ha 
denúncia expressa d’una de les parts. 

Per la qual cosa, i tenint en compte que no hi ha hagut denúncia expressa de cap de les parts 
signants, es considera que la data a tenir en compte als efectes de l’inici del procediment de 
declaració de lesivitat per a l’interés  públic no és la data de l’aprovació inicial de l’Acord, sinó 
la data en la qual opera la pròrroga automàtica del mateix que, segons el literal de l’article 
esmentat, és la de l’1 de gener de cada any. Així dons, a n’aquest cas, la data a tenir en compte 
és la de l’1 de gener de 2017.  

En segon lloc, atès l’informe del lletrat director dels serveis Jurídics de 12 d’abril de 2018 que 
preveu, es cita textualment: “precisamente por su condición de disposición administrativa 
general no parece aplicable el límite temporal de cuatro años previsto para declarar la 
lesividad de los actos administrativos. De lo contrario, una disposición administrativa como la 
que nos ocupa, con vocación de permanencia –frente al acto, que se consuma con su 
cumplimiento o ejecución – devendría irrevisable a los cuatro años, conculcándose 
reiteradamente la ley con cada acto administrativo dictado al amparo de aquella. Es por ello 
que la revisión de oficio de disposiciones administrativas no está sujeta a plazo -artículo 106 de 
la LPACAP-. Asimismo, como señala la propuesta de resolución remitida, el acuerdo que nos 
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ocupa expiraba inicialmente el 31 de diciembre de 2013, si bien se contemplan prórrogas 
anuales que bien pueden considerarse revisables”. 

Per tot això, no es poden estimar les al·legacions relatives a l’extemporalitat.  

2. Quant a la suspensió cautelar de l’execució de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les 
condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament 
de Palma, es considera que la suspensió de l’execució de l’article 79.3 és ajustada a dret tota 
vegada que la seva execució podria causar perjudicis de impossible o de difícil reparació i que 
van molt més enllà dels aspectes merament econòmics. En concret, es consideren els 
següents: 

En primer lloc, tenint en compte la submissió de l’administració a la llei que consagra la Norma 
Magna i que la finalitat de la declaració de lesivitat dels actes anul·lables és impugnar-los 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, es considera de difícil o impossible 
reparació el fet de que aquesta administració executi actes administratius dels quals dubte la 
seva legalitat.  A n’aquest sentit, aquesta Administració Local no pot dilatar fins a la fermesa 
d’una resolució judicial la suspensió de l’article esmentat, tot això, tenint en compte que tant 
l’informe intern del Departament de Personal com l’informe del lletrat director dels Serveis 
Jurídics conclouen en la no procedència d’aquest article 79.3 dons podria conculcar 
l’ordenament jurídic vigent. 

En segon lloc,  l’execució de l’article 79.3 podria causar greus perjudicis econòmics als propis 
treballadors municipals tota vegada que una hipotètica resolució judicial les podria obligar a 
restituir unes retribucions ja percebudes amb el corresponents interessos.  

En tercer lloc, s’ha de tenir en compte que els treballadors municipals organitzen la seva 
mobilitat i promoció professional, en part, en funció de les retribucions assignades als 
diferents llocs de feina. Així, el fet de que els llocs de feina ubicats als centres municipals 
descrits a l’article 79.3 de l’Acord tinguin assignades indemnitzacions per raó de servei podria 
condicionar la voluntat dels treballadors municipals de bona fe que decideixen traslladar-se o 
promocionar a n’aquests llocs de feina d’acord amb unes retribucions més elevades.  

En conclusió, es considera d’impossible o difícil reparació que aquesta administració municipal 
generi expectatives als treballadors municipals, els quals, d’acord amb el principis generals del 
dret de confiança legítima i de bona fe, previstos a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídics del sector públic, podrien concursar a determinats llocs que tenen atribuïdes 
indemnitzacions de conformitat amb expectatives generades per la pròpia administració. 

En darrer terme, cal esmentar que preveu l’informe de 12 d’abril de 2018 del lletrat director 
dels Serveis Jurídics que, es cita textualment: “...el periculum in mora radica en la imposibilidad 

de anular los pagos realizados con anterioridad a la firmeza de la anulación judicial. Así, ex 

artículo 73 LRJCA, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no 

afectaran por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo 

hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que 

la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no 

ejecutadas completamente”.  

3. Pel que fa a l’al·legació del recorrent de que la indemnització que preveu l’article 79.3 de 
l’Acord regulador és ajustada a dret, cal esmentar: 
 
En primer lloc, l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, l'article 1 del Reial decret 861/1986 i l'article 153 del Reial decret legislatiu 781/1986 
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preveuen que els funcionaris de l'administració local només poden ser retribuïts pels 
conceptes establerts en la Llei. 
 

En relació amb les indemnitzacions per raó de servei, l’article 28 del Real decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic preveu que els funcionaris perceben les indemnitzacions per raó de servei. En aquest 
mateix sentit, també l’article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que el personal te dret a percebre les 
indemnitzacions que es determinin reglamentàriament. 

Quant el fons de l’assumpte, l’article 3 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que regula les 
indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les 
Illes Balears, preveu els supòsits indemnitzables que donen lloc a indemnització o 
compensació. Així mateix, el Reial decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per 
raó de serveis pel personal al servei de l’Administració General de l’Estat recull els supòsits 
indemnitzables al seu article 1.  Disposen ambdós preceptes que els supòsits que donen lloc a 
indemnització per raó de servei són: la comissió per raó de servei, la residència eventual i 
l’assistència. Aquesta darrera comprèn la participació en òrgans de selecció i provisió, la 
col·laboració en activitats de formació, la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats i la 
realització de serveis d’assistència al Gabinet de la Presidència.  
 
En conclusió i a la vista de les disposicions legals esmentades resulta que el supòsit previst a 
l’article 79.3 de l’Acord regulador municipal no encaixa en cap dels supòsits indemnitzables 
previstos. 

En darrer terme, l’informe emès l’1 de novembre de 2017 pel lletrat director dels Serveis 
Jurídics, estableix: 

“  ... L'article 20 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de 

servei, únicament contempla el rescabalament de les despeses per desplaçament que l'empleat 

es vegi obligat a efectuar per raó del servei dins del terme municipal, en el qual no s'inclouen 

els trasllats del domicili particular al lloc de treball ni té empara el precepte objecte del present 

dictamen..... 

L'article 79.3 del vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 

eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma, conculca els articles 1, 20 i 21 del 

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, resultant 

procedent la seva revisió”. 

En conclusió, l’administració local només pot retribuir als funcionaris locals d’acord amb els 
conceptes retributius establerts en les lleis, mancat de competència per establir o fixar 
conceptes retributius que no tinguin encaixament legal. 

Segon. Desestimar les al·legacions interposades contra l’Acord del Ple de 30 de novembre de 
2017 que va aprovar l’inici del procediment de declaració de lesivitat per a l’interès públic de 
l’article 79.3 de l’Acord regulador de les condicions de les condicions de treball del personal 
funcionari, eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament de Palma pels següents empleats 
públics: 

AURELIO MARTÍNEZ GUERRERO DEL PEÑÓN, 
EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA SECCIÓ 
SINDICAl FESP-UGT  

ALMODÓVAR RENART, OSCAR 
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ANDREU CAIMARI BARTOLOMÉ 

BONET GRAU CRISTINA 
BONET GUERRERO, JAVIER 

BUENO RENOVELL, RAFAEL EDUARDO  

BURGUERA RIERA, JOSEP 

CALDENTEY CREGO, RAFAEL 

CAMARASA CLERIES, VIRGILIO 

CAMPOS VIDAL, M. JESUSA 

CÁNAVES CIFRE, GABRIEL 

CARDEÑOSA ZARZO, TOMAS 

CASTELLÓ I AMBOU, SERGIO 

CATALÁ NAVARRO, FRANCISCO 

COBO MOYÀ, FRANCISCA 

COLOMINA REMIGIA, TOMÁS 

CRIADO RIPOLL, ANTONIO 

DE JUAN SUAU, RAFAEL 

DUATO CASTILLO, SILVEIRO 

ERREA DEL PAGO, MARIO 

ESTEVE VAQUER, JOSÉ JOAQUÍN 

FLORES ABAD, CARLOS 

FONTELLES CERVERA, VICENTE 

FRANCO LANDETE, JOSE VICENTE 

GARRIDO DOMINGO, VICENTE 

GUILLEN ALCOCER, GERMÁN 

LLINAS AMORÓS, JUAN ENRIQUE 

LLOMPART PORTERO, CATALINA 

MARIANO PONS, CATALINA 

MARTINEZ CISCAR, VICTOR JOSÉ 

MARTINEZ SELFA, JUAN EMILIO 
MATIAS JERÓNIMO, ANTONIO 

MORAGUES DEVESA, JOAQUIN 

MORÁN ZAFRA, RAÚL 

MORCILLO DAUDÉN, ROBERTO 

MORELL RAMOS, PEDRO 

NAVARRO MOLINA, MARIO 

OLIVER GARAU, GABRIEL 

PASTOR VIDAL, CARLOS 

PEDRO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ 

PONS FULLANA, M. ANTONIA 

RAMÓN GONZÁLVEZ, RAIMON 

RIOS BALBUENA, ANTONIO 

RODRIGUEZ ZARZO, JUAN 

ROIG MORANT, VÍCTOR 

ROMERO LLOPIS, JUAN MIGUEL 
RUIZ RUIZ MANUEL 

SANCHEZ GALLARDO, CARLOS JAVIER 

SANCHO OLTRA, JAVIER 

SANSÓ CRESPIÍ, PERE 
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SAPIÑA JARDON, CRISTINA 

SAPIÑA TOMAS, FRANCISCO JOSÉ 

SEBASTIAN MOSCAD, MIGUEL 

SEMPERE DONET, JOAN 

SIQUIER PONS, PERE 

TAMARIT FERNÁNDEZ, JESSICA 

TOBAL RODRIGUEZ, M. ANTONIA 

TORRES PALLARÉS, ÀNGEL 

XAMENA VIDAL, BERNAT XAVIER 

 

Aquesta desestimació es fonamenta en:  

Quant a les al·legacions de l’interessat relatives a l’extemporalitat de l’inici del procediment de 
declaració de lesivitat per a l’interès públic de l’article 79.3 de l’Acord tota vegada que el 
mateix fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 26 de juliol de 2010 i que han transcorregut més 
dels 4 anys que preveu l’article 107.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, cal tenir en compte les següents 
consideracions: 

En primer lloc, preveu l’article 4 de l’Acord que el mateix vigeix fins el 31 de desembre de 2013 

i té efectes a partir de l’1 de gener de 2010 i que una vegada finalitzat el període de vigència 

general de l’Acord es considera prorrogat any rere any, llevat que el denunciï qualsevol de les 

parts signants.  

A n’aquest mateix sentit, preveu l’article 38.11 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic que 
llevat que hi hagi un acord en contra, els pactes i acords es prorroguen any rere any si no hi ha 
denúncia expressa d’una de les parts. 

Per la qual cosa, i tenint en compte que no hi ha hagut denúncia expressa de cap de les parts 
signants, es considera que la data a tenir en compte als efectes de l’inici del procediment de 
declaració de lesivitat per a l’interés  públic no és la data de l’aprovació inicial de l’Acord, sinó 
la data en la qual opera la pròrroga automàtica del mateix que, segons el literal de l’article 
esmentat, és la de l’1 de gener de cada any. Així dons, a n’aquest cas, la data a tenir en compte 
és la de l’1 de gener de 2017.  

En segon lloc, atès l’informe del lletrat director dels serveis Jurídics de 12 d’abril de 2018 que 
preveu, es cita textualment: “precisamente por su condición de disposición administrativa 
general no parece aplicable el límite temporal de cuatro años previsto para declarar la 
lesividad de los actos administrativos. De lo contrario, una disposición administrativa como la 
que nos ocupa, con vocación de permanencia –frente al acto, que se consuma con su 
cumplimiento o ejecución – devendría irrevisable a los cuatro años, conculcándose 
reiteradamente la ley con cada acto administrativo dictado al amparo de aquella. Es por ello 
que la revisión de oficio de disposiciones administrativas no está sujeta a plazo -artículo 106 de 
la LPACAP-. Asimismo, como señala la propuesta de resolución remitida, el acuerdo que nos 
ocupa expiraba inicialmente el 31 de diciembre de 2013, si bien se contemplan prórrogas 
anuales que bien pueden considerarse revisables”. 

Per tot això, no es pot estimar l’al·legació d’extemporalitat.  

2. Quant a l’asseveració de que l’administració local és plenament sobirana per aprovar i 
decidir les indemnitzacions fixes per trasllat en el propi municipi, cal esmentar: 
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En primer lloc, l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, l'article 1 del Reial decret 861/1986 i l'article 153 del Reial decret legislatiu 781/1986 
preveuen que els funcionaris de l'administració local només poden ser retribuïts pels 
conceptes establerts en la Llei. 
 

En relació amb les indemnitzacions per raó de servei, l’article 28 del Real decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic preveu que els funcionaris perceben les indemnitzacions per raó de servei. En aquest 
mateix sentit, també l’article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que el personal te dret a percebre les 
indemnitzacions que es determinin reglamentàriament. 

Quant el fons de l’assumpte, l’article 3 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que regula les 
indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les 
Illes Balears, preveu els supòsits indemnitzables que donen lloc a indemnització o 
compensació. Així mateix, el Reial decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per 
raó de serveis pel personal al servei de l’Administració General de l’Estat recull els supòsits 
indemnitzables al seu article 1.  Disposen ambdós preceptes que els supòsits que donen lloc a 
indemnització per raó de servei són: la comissió per raó de servei, la residència eventual i 
l’assistència. Aquesta darrera comprèn la participació en òrgans de selecció i provisió, la 
col·laboració en activitats de formació, la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats i la 
realització de serveis d’assistència al Gabinet de la Presidència.  
 
En conclusió i a la vista de les disposicions legals esmentades resulta que el supòsit previst a 
l’article 79.3 de l’Acord regulador municipal no encaixa en cap dels supòsits indemnitzables 
previstos. 

En darrer terme, l’informe emès l’1 de novembre de 2017 pel lletrat director dels Serveis 
Jurídics, estableix: 

“  ... L'article 20 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de 

servei, únicament contempla el rescabalament de les despeses per desplaçament que l'empleat 

es vegi obligat a efectuar per raó del servei dins del terme municipal, en el qual no s'inclouen 

els trasllats del domicili particular al lloc de treball ni té empara el precepte objecte del present 

dictamen..... 

L'article 79.3 del vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 

eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma, conculca els articles 1, 20 i 21 del 

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, resultant 

procedent la seva revisió”. 

 

En conclusió, l’administració local només pot retribuir als funcionaris locals d’acord amb els 
conceptes retributius establerts en les lleis, mancat de competència per establir o fixar 
conceptes retributius que no tinguin encaixament legal. 

3. Quant a la suspensió cautelar de l’execució de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les 
condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament 
de Palma, es considera que la suspensió de l’execució de l’article 79.3 és ajustada a dret tota 
vegada que la seva execució podria causar perjudicis de impossible o de difícil reparació i que 
van molt més enllà dels aspectes merament econòmics. En concret, es consideren els 
següents: 
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En primer lloc, tenint en compte la submissió de l’administració a la llei que consagra la Norma 
Magna i que la finalitat de la declaració de lesivitat dels actes anul·lables és impugnar-los 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, es considera de difícil o impossible 
reparació el fet de que aquesta administració executi actes administratius dels quals dubte la 
seva legalitat.  A n’aquest sentit, aquesta Administració Local no pot dilatar fins a la fermesa 
d’una resolució judicial la suspensió de l’article esmentat, tot això, tenint en compte que tant 
l’informe intern del Departament de Personal com l’informe del lletrat director dels Serveis 
Jurídics conclouen en la no procedència d’aquest article 79.3 dons podria conculcar 
l’ordenament jurídic vigent. 

En segon lloc,  l’execució de l’article 79.3 podria causar greus perjudicis econòmics als propis 
treballadors municipals tota vegada que una hipotètica resolució judicial les podria obligar a 
restituir unes retribucions ja percebudes amb el corresponents interessos.  

En tercer lloc, s’ha de tenir en compte que els treballadors municipals organitzen la seva 
mobilitat i promoció professional, en part, en funció de les retribucions assignades als 
diferents llocs de feina. Així, el fet de que els llocs de feina ubicats als centres municipals 
descrits a l’article 79.3 de l’Acord tinguin assignades indemnitzacions per raó de servei podria 
condicionar la voluntat dels treballadors municipals de bona fe que decideixen traslladar-se o 
promocionar a n’aquests llocs de feina d’acord amb unes retribucions més elevades.  

En conclusió, es considera d’impossible o difícil reparació que aquesta administració municipal 
generi expectatives als treballadors municipals, els quals, d’acord amb el principis generals del 
dret de confiança legítima i de bona fe, previstos a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídics del sector públic, podrien concursar a determinats llocs que tenen atribuïdes 
indemnitzacions de conformitat amb expectatives generades per la pròpia administració. 

En darrer terme, cal esmentar que preveu l’informe de 12 d’abril de 2018 del lletrat director 
dels Serveis Jurídics que, es cita textualment: “...el periculum in mora radica en la imposibilidad 

de anular los pagos realizados con anterioridad a la firmeza de la anulación judicial. Así, ex 

artículo 73 LRJCA, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no 

afectaran por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo 

hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que 

la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no 

ejecutadas completamente”.  

Tercer. Declarar la lesivitat per a l’interès públic de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les 
condicions de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius 
de l’Ajuntament de Palma atès que es considera anul·lable de conformitat amb l’article 48 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, això de conformitat amb l’informe dels Serveis Jurídics de l’1 de novembre de 2017 
el qual conclou en que l’art. 79.3 del vigent Acord regulador de les condicions de treball 
conculca els arts. 1, 20 i 21 del Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei, resultant procedent la seva revisió, així com l’informe de 2 d’abril de 2018 
del lletrat director dels Serveis Jurídics que va informar favorablement la declaració de lesivitat 
de l’article 79.3 del vigent acord regulador. Informés que es donen per reproduïts i que formen 
part d’aquest acord. 

Quart. Traslladar copia de l’expedient administratiu als Serveis Jurídics Municipals per tal de 
que procedeixin a la impugnació de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les condicions de les 
condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament 
de Palma l’interposin recurs  davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 



 

- 75 - 

Cinquè. Notificar aquest Acord a les persones interessades als efectes escaients. 

Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
13. Reconeixement de deute a varis proveïdors en concepte de serveis i subministraments a 
la Policia Local per un import de 3976,59€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa 
 
"1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 3976,59 euros (tres mil nou-
cents setanta-sis euros amb cinquanta-nou cèntims) per les quantitats, empreses i partides 
que es relacionen tot seguit, en concepte de prestació de serveis i subministraments efectuats 
a la Policia Local fins el 31 de desembre de 2017. 
 
2n.- Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer les despeses 
corresponents. 
 
PARTIDA: 12.13200.221.12– Import: 3.202,18 
 
CONTRACTISTA: Mecxico Comunicaciones, SL. R.3607-3608 
NIF: B07642317. 
IMPORT: 3.202,18 (BI 2.646,43+ IVA 555,75) (tres mil dos-cents dos euros amb devuit cèntims). 
CONCEPTE: Material transmissions. 
Nº FACTURA: 17/000579 i 17/000597. 
 
PARTIDA: 12.13200.221.09 
 
CONTRACTISTA: Dräger Safety Hispania SA. R.3609 
NIF: A83140012. 
IMPORT: 586,85 euros(BI 485,00+IVA 101,85)(cinc-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-cinc 
cèntims). 
CONCEPTE: 2500 Broquets per proves d'alcoholèmia (boquillas). 
Nº FACTURA: VFP30245060. 
 
PARTIDA: 12.13200.221.12 
 
CONTRACTISTA: Dielectro Balear SA.  R.3610 
NIF: A07004864. 
IMPORT: 187,56 euros (BI 155,01 + IVA 32,55) (cent vuitanta-set euros amb cinquanta-sis 
cèntims). 
CONCEPTE: Material elèctric. 
Nº FACTURA: 9833. 
 
3r.- Abonar aquests imports amb càrrec a les partides que s'indiquen del vigent pressupost de 
despeses." 
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
14. Reconeixement de deute a l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. per un import de 
701.097,01€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Reconèixer el deute existent amb l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. amb NIF 
A81608077 per un import de 701.097,01 euros (IVA inclòs) corresponent al període de nul·litat 
comprés entre desembre 2017 i gener 2018 com a quantia de caràcter indemnitzatòria i de 
rescabalament pel cost dels serveis prestats d'acord amb l'informe auditor i l’informe del 
gerent del IMI. 
 
Segon.- Notificar a T-Systems aquesta resolució per període de 10 dies perquè realitzi les 
al·legacions que al seu dret i requerir-la perquè  emeti nova factura per la quantia indicada en 
el punt primer sense perjudici de les accions que entengui corresponen al seu dret per les 
restants quanties reclamades per l'entitat principal." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
15. Reconeixement de deute a l'entitat Agencia Interactiva Balear, S.L. per un import de 
377,31€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per import total de 377,31 euros (tres-cents setanta-set euros amb 
trenta-un cèntims) a l’entitat  Agencia Interactiva Balear, S.L. (BOGO –CIF  B57689853-) en 
concepte de manteniment de la plataforma web de gestió de cursos de formació el mes de 
gener de 2018 d’acord a la facturació presentada i que es detalla: 
 
Nº factura Mes Import 
EMF-18-01 GENER 377,31 € 
 
2.Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa i l’abonament de les factures amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09. 
92020.227.06 del vigent pressupost de despeses. 
 
3.Notificar l’Acord a l’entitat  Agencia Interactiva Balear, S.L. (BOGO –CIF  B57689853)." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 



 

- 77 - 

16. Reconeixement de deute a l'empresa Salzillo Seguridad, S.A. per un import de 38,12€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer i abonar el deute per un import de 38,12 euros corresponents a la factura S17 
583 de Salzillo Seguridad, SA, CIF A73100638, pel servei extraordinari de seguretat al castell de 
Bellver en els concerts del 13 al 15 de juliol de 2017, amb càrrec a la partida 03.33400.22701 
Cultura. Treballs de seguretat, del Pressupost de Despeses de 2018. 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
17. Reconeixement de deute a l'empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS MAQUINARIA SL per un 
import de 260,97€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r Reconèixer i abonar el deute per un total de 260,97 € (dos-cents seixanta euros amb 
noranta-set cèntims), factura núm. 94986 d'11/12/2017, a l'empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS 
MAQUINARIA SL, CIF B33382433, en relació al lloguer d'un elevador de tisora 9 i 10 de 
desembre de 2017, donat que no es disposava de partida pressupostària i aquesta no va poder 
ser creada al llarg del mes de desembre de 2017. 
 
2n L’esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 20.33710.203.01 - JOVENTUT. 
LLOGUER DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE del vigent pressupost de despeses. 
 
3r Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
18. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per un import de 
2.651,33€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels imports que 
es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la 
despesa. L’esmentat deute correspon a factura pel consum d’aigua mitjançant fonts 
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refredadores a dependències municipals corresponent al mes de febrer 2018. Vist que, en 
aquests moments, la nova licitació es va declarar deserta i que, per tant, s’ha de licitar de bell 
nou, es fa necessari tramitar-la com un reconeixement de deute. Actualment, els plecs estan 
redactats i en licitació.  L’import a reconèixer és el següent: 
 
PARTIDA 06.92000.22199 
PROVEÏDOR: EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. CIF A-62247879. C/Motores, 344. 08908 
L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA). Arx. 31. 
CONCEPTE: Suministrament aigua mitjançant fonts refredadores a dependències municipals. 
Factura 75/03616968 de 28 de febrer de 2018, rebuda a Compres març 2018. 
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS:2.651,33’-euros" 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
19. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 12.744,22€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
" Reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels imports que 
es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la 
despesa. L’esmentat deute correspon a factures pel servei de telecomunicacions fixes i mòbils 
per l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en data 9 
de març, corresponents al període de 18 de desembre 2017 a 17 de gener 2018 (quota fixa i 
trànsit de dades) més la factura del servei de missatgeria del mes de gener i que han arribat a 
Compres el mes de març 2018. Vist que, en aquests moments, la licitació anterior va finalitzar i 
s’està pendent de la confecció dels plecs tècnics nous per l’IMI i, per tant, s’ha de licitar de bell 
nou, es fa necessari tramitar les factures com un reconeixement de deute. Els imports a 
reconèixer són els següents: 
 
PARTIDA 06.92000.22200 
PROVEÏDOR: UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU. CIF U-86100054. Gran 
Via, 28. 28013 Madrid. 
CONCEPTE: Servei de telecomunicacions fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma. Factures 
UFCU1802000002 i 3 més la factura de missatgeria  UFCU1802000001, conformades per l’IMI 
en data 9 de març i rebudes a Compres15 de març 2018. 
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 12.744,22’-euros". 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
20. Reconeixement de deute a I. M. Font Poquet corresponent a  full sala "Llum d'Oli" i 
tallers biblioteques Pepe Miralles per un import de 1.094€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
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Es proposa: 
 
"1.- Reconèixer el deute de la la factura número 1-2017 a nom de Isabel Marta Font Poquet 
amb NIF 43103699C, corresponen al text per al full de sala per a l’exposició "Llum d’Oli" de 
Dolores Sampol, amb un import de 300 euros dels quals 45euros corresponen a l’IVA, amb 
càrrec a la partida 03.333.12.227.06 Museus-Solleric-Treballs Externs del vigent pressupost de 
despeses. 
 
2.- Que l’import de 300 euros dels quals 45 euros corresponen a l’IVA, s’aboni amb càrrec a la 
partida 03.333.12.227.06 Museus-Solleric-Treballs Externs del vigent pressupost de despeses. 
 
2.- Reconèixer el deute amb José Miralles Crisóstomo amb NIF 73987664E, el honoraris 
d’artista per a la realització de tallers a les biblioteques municipals, amb un import de 794 
euros (exempts d’IVA segons l’article 20.1 de la Llei 37/1992) i amb una retenció de 119,1euros 
en concepte d’IRPF. 
 
3.- Que l’import de 794 euros (exempts d’IVA segons l’article 20.1 de la Llei 37/1992) i amb una 
retenció de 119,1 euros en concepte d’IRPF, s’aboni amb càrrec a la partida 03-333.12.226.11 
Museus-Solleric, Prog. Cont. Artística, del vigent pressupost de despeses. 
 
4.- Comunicar el present acord a les persones interessades i a les seccions de Comptabilitat i 
Intervenció." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
21. Reconeixement de deute a les empreses AUJUB S.L. i BENDIX S.A. per un import total de 
109,28€ per treballs realitzats a Can Balaguer 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute extrajudicial de crèdit amb les següents empreses i amb motiu de les 
factures següents: 
 
Amb AUJUB S.L .(B07558075), la factura núm. 17000454 de data 29 de març de 2017 
(registrenúm.2017/19410) pel servei de retirada d’enderrocs abans de la inauguració de 
l’edifici de Can Balaguer, que hi havia al magatzem del pati sota l’escala d’accés a la sala 
medieval, per un import de 82,50 euros (dels quals  7,50 euros corresponen al 21% d’IVA). 
  
Amb BENDIX S.A. (A07052566), la factura núm. A6653 de data 25 d’octubre de 2017 (registre 
2017/15882) per a la compra de pintura pel magatzem de reserva d’obres d’art de Can 
Balaguer per un import de 26,78 euros (dels quals 4,65 euros corresponen al 21% d’IVA). 
 
2. Que l’import total de 109,28 euros (IVA inclòs) s’aboni amb càrrec a la partida 
03.33313.22706 (Museus. Balaguer. Treballs externs) del pressupost de despeses de 2018. 
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3. Comunicar el present acord a les empreses interessades i ales seccions de Comptabilitat i 
Intervenció." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
22. Reconeixement de deute a l'empresa SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL per un 
import de 638,38€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar la despesa corresponent al reconeixement de deute de l’any 2017 per un import 
total de 638,38 euros (sis-cents trenta-vuit euros i trenta-vuit cèntims).  
 
2. Abonar l’import de 638,38 euros (sis-cents trenta-vuit euros i trenta-vuit cèntims) dels quals 
110,79 euros (cent deu euros i setanta-nou cèntims) corresponen a l’IVA a l’empresa SOCIAS 
SUMINISTROS INDUSTRIALES SL, amb NIF/CIF B-07719701, (factura 1709418) per 
subministrament de material divers. 
 
3. Autoritzar i disposar la despesa total de 638,38 euros (sis-cents trenta-vuit euros i trenta-
vuit cèntims) amb càrrec a la partida 12.13600.22109 del vigent pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
23. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca per un 
import de 51.600€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca amb CIF. G 
57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 Palma d’un total de  € (cinquanta-
un mil sis-cents euros, IVA exempt) corresponents a les factures 2017/44 de novembre 2017 
per la quantitat de 13.380,00 €;  fra.  2017/47 de desembre 2017 per la quantitat de 13.290,00 
€;  fra.  2018/02 de gener 2018 per quantia de 13.185,00 € i fra. 2018/07 de febrer 2018per la 
quantitat de 11.745,00 €. 
 
La quantitat total de 51.600,00 €  (cinquanta-un mil sis-cents euros, IVA exclòs) corresponent a 
les factures de novembre de 2017 a febrer de 2018 ambdós incloses, es poden carregar a la 
partida 20 23121 22793  PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del vigent pressupost de 
despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
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24. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import 
de 61.872€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) amb CIF. G 
64147184 i domicili al carrer Àlaba, 61 1er, CP 08005 Barcelona d’un total de 61.872,00 € 
(seixanta-un mil vuit-cents setanta dos euros, IVA exclòs) corresponents a les factures fra. 
18/02/18 de febrer de 2018 per la quantitat de 30.936,00 €i  fra. 18/03/18 de març de 2018 
per la quantitat de 30.936,00 €. 
 
La quantitat total de 61.872,00 € (seixanta-un mil vuit-cents setanta dos euros, IVA exclòs)  
corresponent a les factures de febrer i març de 2018, es poden carregar a la partida 20 23121 
22793  PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del vigent pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
25. Rectificar la numeració de les factures detallades a l'acord de Ple de 22.03.18 en relació a 
l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA MOVILES SAU 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"RECTIFICAR la numeració de les factures detallades a l’acord aprovat pel Ple del mes de març 
en relació a l’empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU, CIF U-
86100054, per una errada de transcripció, en el sentit que les factures que sumen l’import de 
10.876,40 euros correcte no són les factures UFCU1712000002i 3 sinó les factures 
UFCU1801000002 i 3." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
26. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost 
sobre béns immobles, concepte 112,00-112,0 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
unanimitat 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost 
sobre béns immobles, concepte 112,00-112,01, la darrera modificació de la qual va ser 
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aprovada inicialment per acord plenari de 26 d’octubre de 2017, i definitivament, el 21 de 
desembre de 2017, sent d’aplicació des del dia 1 de gener de 2018. 
La modificació consisteix en la variació d’alguns dels requisits del sistema especial de 
pagament previst a l’article 26.1 de l’Ordenança fiscal  que quedarà redactat així: 
 
Article  26  
Sistema especial de pagament  
1. El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents i d’altres obligats que ho 
sol·licitin per al conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents a béns de naturalesa 
urbana i rústica. S’aplicarà d’acord amb les condicions següents:  
a) Fer la sol·licitud de manera presencial a la Secció d’IBI del Departament Tributari o mitjançat 
la presentació d’imprés formalitzat  per aquest tipus de sol·licitud  en el Registre General de 
l’Ajuntament de Palma o qualsevol oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Palma.  
b) Els efectes d’aquesta sol·licitud seran sempre per a l’exercici següent. 
c) El compliment de tots els requisits donarà lloc a l’aplicació d’aquest sistema especial de 
pagament sense necessitat de contestació expressa.  
d) L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici 
següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa. En el supòsit que el 
deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució. En 
el cas que el subjecte passiu de l’impost no sigui el titular del compte corrent on s’hagin 
domiciliat els pagaments, la devolució del sobrant  l’haurà de sol·licitar per escrit, el subjecte 
passiu de l’impost. 
e) Si el sol·licitant incorregués en la devolució d’una quota del sistema especial de pagament, 
aquest quedarà sense cap efecte i haurà de pagar el deute pendent en el període general de 
pagament voluntari de l’impost sobre bens immobles. El contribuent haurà de sol·licitar 
expressament el rebut per l'import pendent. Els pagaments efectuats tindran la consideració 
d'ingressos a compte de l'import principal.  
f) El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els 
recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva 
normativa específica.  
g) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària, en qualsevol de les modalitats que 
se regulen  al segon paràgraf d’aquest article. 
2. ... 
 
Segon.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels 
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic 
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes 
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i  presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès 
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. 
 
Tercer.- L’expressada modificació entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al BOIB." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
27. Aprovar provisionalment modificar l’Ordenança reguladora del preu públic per a la  
realització d’activitats formatives, culturals, musicals i de tallers, als Casals de barri, concepte 
341,09 
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la  realització 
d’activitats formatives, culturals, musicals i de tallers, als Casals de barri, concepte 341,09, pel 
que fa a  l’article 4, en el sentit d’incloure reduccions i bonificacions per a les dones víctimes de 
violència de gènere, apartats 1 i 3.e). La redacció d’aquest article quedarà així: 
 
Article 4 
Reduccions i bonificacions 
1. S’aplicaran les següents reduccions i bonificacions sobre la quota: 
Persones amb dret a reduccions i bonificacions   
Titulars del carnet jove 10% 
Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d’edat  
25% 
Persones en situació d’atur 50% 
Persones amb discapacitat igual o superior al 33%  50% 
Persones amb Renda Mínima per Inserció (RMI) 100% 
Persones titulars o beneficiàries de Renda Social Garantida (RSG) 100% 
Persones beneficiàries de pensions no contributives  100% 
Dones  víctimes de violència de gènere derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de Palma 
o d’una altra Administració Pública  
100% 
2. ... 
3. ... 
a)  ........... 
e) Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d’edat: qualcú dels 
mitjans de d’acreditació previstos a l’article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,  d’igualtat 
d’homes i dones. En els casos de persones derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de 
Palma o d’una altra Administració pública, serà suficient la presentació d’informe de derivació 
pertinent. 
4. ......... 
Segons.- Tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels 
articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004,de 5 de març; i pel que fa al procediment, s’ha d’estar a l’article 102.2 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears estableix que les 
ordenances fiscals s’han d’ajustar al procediment establert en la legislació estatal reguladora 
de les hisendes locals.  
 
Tercer.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels 
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic 
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes 
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès 
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions,s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. 
 
Quart.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2018." 
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
28. Aprovar inicialment el projecte de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Sí, són 5 punts, en el qual només hi haurà un debat únic, i després 5 votacions crec secretari. 4? Molt 
bé.” 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Sr. Batle, si no li sap greu, tal i com varem fer a Comissió, varem fer un debat per la totalitat, que té un 
sentit, i un debat per totes les parcials. I ens agradaria que fos així perquè té tot el sentit del món no 
debatre per igual una totalitat amb unes parcials.” 
 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Bé, no sé com s’havia quedat a la Junta de Portaveus. Llavors això és un tema que s’hauria de tractar a 
la Junta de Portaveus.” 
 
Sra. Durán Cladera (PP): 
 
“Com que són punts separats el debat de la totalitat és el punt 28. I després el debat de les esmenes, de 
les al·legacions, és el 28 i 21.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Bé, sí, sí, no, això.” 
 
Sra. Durán Cladera (PP): 
 
“No se va comentar, per tant es va entendre que eren separats. Això com les al·legacions de Ciutadans i 
del PP entenem que és el mateix debat, les esmenes a la totalitat és lo que demanem que sigui per 
separat.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Bé jo en principi.” 
 
Sra. Durán Cladera (PP): 
 
“És a dir, no serien 4 debats, serien 2. Un per totalitat i l’altre per al·legacions.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“No, no, és que només hi havia un debat i 4 votacions, però no tinc cap tipus de problema en que hi hagi 
debats. Val?” 
 
Sra. Durán Cladera (PP): 
 
“Enteníem que no, enteníem que era així.” 
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Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“És suficientment important aquesta Ordenança per tal que es pugui tractar d’aquesta manera.” 
 
Sra. Durán Cladera (PP): 
 
“Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Llavors comencem el debat del punt 28. Té la paraula la Sra. Jhardi. No? No.” 
 
Parla una persona del públic no s’escolta 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Sí però encara no hem començat a parlar.” 
 
Sr. Aguiló Fuster (PP): 
 
“L’esmena a la totalitat. No? Seria la defensa de l’esmena a la totalitat.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé, sí, perfecte.” 
 
Sr. Aguiló Fuster (PP): 
 
“Molt bé, moltíssimes gràcies Sr. Batle, moltes gràcies per aquest replantejament de la qüestió, que crec 
que, que realment és important. Miren, yo creo que y todos creemos que las terrazas, no son un 
equipamiento más de la ciudad. Son espacios de descanso, de encuentro, de tertulia, de establecer 
diálogos, de recargar pilas. En definitiva, son espacios en donde se desarrolla el placer de la actividad 
intelectual, de la comunicación, de la creación. Son yo diría que las ágoras atenienses del siglo XXI. Y una 
ciudad con terrazas es una ciudad viva, es una ciudad potente, es una ciudad que permite disfrutar de 
ella. Además las terrazas pacifican las plazas y los lugares en donde están. Allí es más seguro estar, es 
más agradable. Hoy algunos de los vecinos nos lo han señalado. Además son también una actividad 
económica, una actividad económica importantísima. Nos ayudo a salir de la crisis, de la peor crisis que 
hemos conocido. Ha hecho que Palma dé un giro de 180 grados de cara a los demás, de cara a las otras 
ciudades. Pero es que además con nuestro sistema tributario, de cada 100 euros que se producen, 40 
van al sector público, 40 van al sector público de cada 100 euros producidos. Por lo tanto, yo creo que 
las terrazas en un sentido amplio de la palabra, podrían ser consideradas un servicio público. La verdad 
es que yo me pregunto muchas veces, por qué hablamos de privatizar y no de socializar los espacios 
públicos, a través de esa actividad fantástica, recreativa, que nos permite observar el mundo en 
compañía. Ciertamente creo que se puede mejorar todo, y se puede mejorar la Ordenanza, que fue la 
primera que se hizo, y que por tanto tiene fallos y lagunas, que sin duda podemos considerar. Creo que 
en materia estética hay una mejora a realizar importante. En materia acústica por supuesto que 
también. Y al mismo tiempo también en materia de casación o de utilización conjunta de los espacios 
por diferentes sectores. Pero claro, si lo planteamos así, es muy diferente que plantearlo como se ha 
hecho hoy esta mañana, y como vienen haciendo ustedes, como si fuese la lucha de clases. Los 
capitalistas y los pobres vecinos. Lo han planteado de esta manera. Nos hemos cansado de oír decir, que 
no podemos permitir que las terrazas secuestren nuestro espacio público. Hecho de esta manera, 
francamente, no se acaba de entender. Y no se acaba de entender entre otras cosas porque es un 
clamor que ustedes han sacado, que lo hace Podemos, y lo ha hecho en todas las ciudades españolas, 
independientemente de la climatología, independientemente de su estructura, en todas las ciudades 
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españolas han llevado esa batalla antiterrazas, que hace que el planteamiento que ustedes nos están 
proponiendo, pues nosotros lo rechacemos. Han hablado continuamente de saturación, de masificación, 
de abuso, de degradación de espacios, de queja generalizada, de queja generalizada han dicho, de queja 
generalizada. Y yo aquí les quiero recordar dos cosas. Una, en muchos de los conflictos que han podido 
producirse, que han sido muy pocos, muy pocos, y en general van decreciendo, no se ha aplicado la 
Ordenanza en vigor. Tenemos noticias de muchos ciudadanos que han presentado quejas, y no han 
recibido ningún tipo de respuesta. Por qué no aplicamos primero la Ordenanza que tenemos, vemos 
cuales son los fallos, y entonces nos dedicamos a modificarla. Dicen que clamor popular, es como si se 
fuesen a organizar manifestaciones en contra de las terrazas, cuando lo que ha ocurrido es lo contrario. 
Tanto es así que ustedes empezaron diciendo, e hicieron bandera de eliminar las terrazas de algunos de 
los lugares emblemáticos de la ciudad, en concreto del Borne. Y como se encontraron estrechos, porque 
hubo manifestaciones a favor, hubo manifestaciones a favor, no en contra, entonces organizaron un 
referéndum. Y se acuerdan del resultado del referéndum que ustedes organizaron, que ustedes 
promovieron. Los referéndums, siempre los gana, no, normalmente, el 90% de los referéndums los gana 
quien los convoca, que para eso se hace. Bueno, pues ustedes lo perdieron, y lo perdieron. ¿Saben por 
cuanto? 80% de votos a favor de los casi 18.000 que se hicieron, y solamente 1.800 en contra. No llego 
ni al 16% la gente que se quejaba. Pero es que además hay más, además hay más, ahora viene la 
segunda parte, y la verdad es que por coherencia nosotros tenemos que votar en contra al proyecto en 
su totalidad. Se les pidió y ustedes aceptaron, hacer un cálculo económico. ¿Saben que nos han 
presentado? Un cálculo económico de los ingresos directos porque, que se dejaran de percibir en el 
ayuntamiento en concepto de terrazas. No nos dicen cuanta gente va a perder el empleo, y yo se lo 
digo, hay cálculos hechos por analistas, que no tienen que hacer demasiados números, que nos hablan 
de 2,5 puestos de trabajo por terraza. Como van a eliminar en torno a las 110 el cálculo es fácil, más de 
250 personas van a perder el puesto de trabajo. Y les recuerdo que uno de los partidos firmantes del 
Pacto de Gobierno, cuando hablaba de parados hablaba de exiliados económicos. En concreto fue el 
PSOE, hablaba de exiliados económicos. Va a reconocer que exilia a 250 personas más. Lo van a hacer o 
van a cambiar de criterio. No nos hacen ningún cálculo, no nos hacen ningún cálculo de cuales son los 
ingresos públicos en total que se van a generar, no nos lo hacen. No nos hacen un cálculo de cómo se 
van a cambiar la fisonomía de las calles y de las plazas, no nos lo hacen.  No nos hacen una comparativa 
como ciudades importantes. No les gusta ustedes parecerse a París, a Roma, a Madrid. Pues a mí sí. Y 
ahí quiero saber si el ratio de terrazas es mayor o es menor, y yo no he visto nada. Un papelito pequeño 
que es francamente un modelo de lo que no es. Pero vamos más allá, presentamos enmiendas, decimos 
vale aceptamos, entramos en el juego, presentamos enmiendas parciales. Y la respuesta que recibimos 
mayoritariamente es las rechazamos. ¿Y por qué? Argumentación fenomenal, porque no es nuestro 
modelo. ¿Cuál es su modelo? El de Ceaucescu. Es que es una cosa que realmente clama al cielo. Pero es 
que además tenemos más cosas. En todo el mundo, en todo el mundo las terrazas, en todo el mundo los 
espacios abiertos tienen demanda, y en Palma hay terrazas porque hay demanda, porque la gente las 
quiere. No se crean que se sientan pues animales, vacas o yo que sé, se sientan personas, personas que 
las están demandando. Y en este sentido, creo que eliminar espacios abiertos en el centro de la ciudad, 
es un claro incentivo a que se trasladen a los centros comerciales. Para mí no es el modelo que tiene que 
ser la ciudad, y ustedes fomentarán que esos espacios abiertos se trasladen a los centros comerciales. 
Por último nos dicen que además va a haber planes zonales. Planes zonales en donde va a quedar 
prohibido instalar más terrazas, porque ya no pueden instalarse más. Y más concretamente, porque el 
Concejal o el Alcalde de turno, el Alcalde, quiere decidir que tipo de negocio se hace en cada local. ¿A 
eso sabes como le llamábamos? Gosplán. A esa actuación le llamábamos Gosplán. Ustedes tienen un 
miedo a la libertad que realmente es pues para hacérselo mirar. En definitiva, creemos que hay 
argumentos más que suficientes, como para que rechacemos por completo esta Ordenanza, y en un 
futuro podamos sentarnos a mejorar que ya digo que hay claramente espacios de mejora, espacios 
importantes de mejora. Pero con el planteamiento de lucha de clases que están haciendo, que están 
llevando a término, es imposible.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Sr. Aguiló, bé, vostè reprodueix el que ja varem parlar a la Comissió, avui una 
mica més poètic, i també una mica més enfadat, suposo que per tot el que va arrossegant aquests dies 



 

- 87 - 

en el seu partit. És normal, jo també faré una petita reproducció del que ja varem parlar a la Comissió i sí 
li respondré concretament a un parell de coses que me pareix que són importants. Miri, nosaltres estam 
bastant d’acord en moltes coses que vostè diu, però no amb la generalització que vostè fa. Que és una 
generalització parcial. Vostè parla de que les terrasses pacifiquen, de que són inclús poden esser àgores 
intel·lectuals. Jo hi estic d’acord, però no totes, qualcunes sí i qualcunes no, qualcunes sí i qualcunes no. 
Després vostè diu que nosaltres promovem una queixa generalitzada o parlem d’una queixa 
generalitzada. Vostè diu que los conflictos han sido muy pocos. I la defensora de la ciutadania li podria, 
el podria contradir en aquests mateixos moments, perquè tal i com s’ha expressat avui aquí, el gran 
gruix de queixes que rep l’Oficina de la defensora de la ciutadania, ja li han dit, té a veure amb 
problemes per falta d’acompliment de normativa, o de respecte a la resta de veïnats, que no se 
produeix a tots els cassos, això és una cosa que nosaltres mai hem dit, això és una cosa que vostès han 
volgut que s’interpretés per part de la opinió pública, però que nosaltres mai hem dit, todas las terrazas, 
mai ho hem dit. Jo crec Sr. Aguiló que no hi ha gaire justificació per la seva postura, per aquesta esmena 
a la totalitat. Vostès defensen que sí que hi ha determinats tipus de problemes, però després diuen que 
no, sí que els hi ha però no volem canviar l’Ordenança. En fi, entenc que aquest debat ja el tenim 
bastant trillat, i clar, cada vegada se poden utilitzar manco arguments. Però sí volia fer-li una reflexió o 
una petita resposta respecte al que ha comentat de les terrasses del Born, li dono les gràcies per haver 
duit, per haver posat aquest tema un altre vegada sobre la taula. Mirin, quan na Clara Campoamor a 
l’any 31 lluitava perquè les dones poguessin votar, el seu propi partit va estar en contra de ella perquè li 
va dir, no dejéis votar a las mujeres, que les dones votaran a la dreta perquè votaran lo que els seus 
homes els diran. I ella va dir, i ella va dir, de dins el seu, sí, sí, tranquils, no passa res, de dins el seu propi 
partit també va tenir molts de problemes, és igual no va falta que, aquest no és el tema, no és el tema si 
era el PSOE o el Partit Comunista, és igual, el tema és que tot i sabent que això seria així, ella va posar la 
democràcia per sobre dels partidismes o dels electoralismes concrets, que en el seu partit la podien o no 
beneficiar. Yo me sumo a esto. A mi m’agrada aquesta forma de fer les coses, democracia ante todo, i 
com dirien los Beticos manque pierdas, democracia ante todo, manque pierdas. D’acord? I aquestes són 
les primeres pecetes per anar construint després societats vertaderament participatives, vertaderament 
democràtiques. Així és que, vostès me creuran o no, segurament no me creuran perquè les maneres de 
fer les coses són radicalment diferents. Jo no faig consultes per guanyar-les, jo no, jo no. La gente las 
quiere, nosotros también las queremos. Vostès saben, de fet vostès han intentat articular aquest discurs 
de que nosaltres estam en contra de les terrasses i que nosaltres som uns antiterrasses, i gràcies a 
qualque ciutadà compromès i a qualque diari també compromès d’aquesta ciutat, poden comprovar 
que jo mateixa cada dia m’assec a una terrassa, cada dia assec a una terrassa, perquè a jo m’agraden 
també les terrasses eh. Igual que també li agraden a la Federació d’associacions de veïns i veïnes. 
Perquè aquí no hi ha una queixa generalitzada contra les terrasses, no hi ha una guerra contra les 
terrasses, com vostès volen fer creure. El que sí que hi ha és una necessitat de regular, d’equilibrar i de 
tornar a escoltar a una part del veïnat, que vostès els 4 anys passats de legislatura no se varen mirar de 
cara. Aquesta és la realitat, vostès això no ho poden admetre, i necessiten emprar el discurs, de que 
aquí hi ha una guerra contra les terrasses. No és vera, cada dia, cada dia, cada dia qualcú que vulgui fer 
una foto a la plaça Santa Eulàlia, nosaltres utilitzem les terrasses perquè també ens agraden, molt a 
demés, molt. Però entenem que els veïnats han de poder dormir, entenem que la gent ha de poder 
passejar, entenem que la gent ha de poder caminar, i també entenem que no passa absolutament res 
perquè hi hagi determinats espais alliberats, per la gent que els vulgui utilitzar com a àgora intel·lectual, 
sense haver de consumir res. És a dir, es tracta de que tothom, totes les persones, puguin tenir accés en 
allò que demanden. Nada más que eso, nada más sencillo que eso. Vulguin vostès fer públic el discurs 
que vostès vulguin fer públic.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Vagi acabant.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Sí, acabo. Con los planes zonales. Mirin, a vostès és que no els va bé res. Vostès demanaven, 
regulaciones concretas en determinados sitios, no hagan generalidades, etcètera, etcètera. Fem plans 
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zonals, tampoc no ens va bé. Mirin, això és una qüestió de no voler assumir i de tenir aquest discurs, 
absolutament hipòcrita, de no voler assumir que el que vostès voldrien és estar governant, a toque de 
pito, com vostès fan, i fer les coses exactament així com vostès volen. Això ho puc entendre, però no les 
varen guanyar les eleccions del 2015, me sap greu, no les varen guanyar. Si diuen que volen en plans 
zonals, i nosaltres els hi fem i després tot són problemes, crec que queden molt retratats. Jo crec que és 
ben hora de que tornem a apel·lar a la responsabilitat i a la feina conjunta. Anem per feina, òbviament 
no acceptarem aquesta esmena a la totalitat perquè és irresponsable aquesta esmena Sr. Aguiló. 
Gràcies.” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Muchas gracias. Bueno desde Ciudadanos siempre y desde el primer momento hemos estado por 
reformar esta Ordenanza. En algunos aspectos o en muchos, que podía ser muy mejorable. Desde que 
nos levantó el veto usted a las negociaciones de la Ordenanza, que después de más de un año y medio 
en el que se estuvo hablando con otros sectores, excepto con la oposición, pues hemos estado 
implicados en esta reforma, en intentar llegar a consensos, hemos hablado con restauradores, con 
vecinos, con partidos políticos, con todos. Pero aún así, habiendo hecho este esfuerzo, y que sí que en 
algunos puntos se ha llegado a algunos acuerdos entre todas las partes implicadas, tenemos que decir 
que la norma tal cual está ahora, no, es una norma que no nos gusta. Las alegaciones parciales que 
hemos hecho, que consideramos que mejorarían y mucho esta Ordenanza por parte de ustedes también 
han sido rechazadas, y tenemos que decir que así como está ahora la Ordenanza, va a perjudicar mucho 
a todos los restauradores. Pero mucho, porque le tengo que decir una cosa, los vecinos o los peatones, 
quizás ganan medio metro o un metro para caminar, pero los restauradores van a perder mucho, van a 
perder trabajadores, y eso ustedes no lo han tenido en cuenta. Consideramos que esta reforma tiene un 
objetivo común, todos y cada uno de los sectores tenemos un objetivo común, que es llegar al máximo 
consenso posible. ¿Para qué? Pues para que esta Ordenanza no se esté cambiando cada 4 años, y en 
este caso pues el año que queda, o le quedaría en vigor. ¿Vale? Lo que queremos todos, todos, es que 
esta Ordenanza continúe en el tiempo, y a ser posible dure varias legislaturas. Esto da seguridad jurídica 
y estabilidad, sobretodo al sector de restauración, y el resto de los ciudadanos, los vecinos, quedarían 
también básicamente tranquilos, contentos, y por eso queremos que haya básicamente, a parte de un 
acuerdo con todos los sectores, un objetivo que sea el consenso político y que se apruebe esta 
Ordenanza a largo plazo. Bien, nosotros esta Ordenanza, la enmienda a la totalidad en la que se basa el 
Partido Popular, en el que habla de que efectivamente tiene que haber un consenso, nosotros estamos 
total y absolutamente de acuerdo. Pero hay que partir de una base, y es que la Ordenanza actual no hay 
consenso de todas las partes, con lo cual esto ya lo tenemos, no hay un consenso. En esta que estamos 
ahora, aún estamos a tiempo de obtener más consensos y que todas las partes estén o intentar poner a 
todas las partes de acuerdo para conseguir una norma y un objetivo común. Por lo tanto, creemos que a 
esta Ordenanza le quedan aún fase de alegaciones por parte de sectores. Volverá esta Ordenanza al 
Pleno municipal. Nosotros tal cual está a día de hoy no la aprobaríamos, pero les vamos a dar la 
oportunidad a ustedes de que rectifiquen y que aprueben, tanto las alegaciones que nosotros, partidos 
políticos presentamos, como las que consideramos que van a presentar otros sectores y que 
seguro que las van a atender. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Moltes gràcies. Demanaria que tots els regidors que intervenen respectessin el temps eh. Gràcies.” 
 
Sr. Aguiló Fuster (PP): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Bé, me n’alegro molt de que la Sra. Jhardi faci ús de les terrasses, perquè 
realment jo crec que és un element de civilització, asseure a una terrassa és un element de progrés i un 
element d’enriquiment personal, que val la pena  considerar. I democràcia pues evidentment, quanta 
més democràcia millor, quanta més preparació millor, quant més discussió millor, quant més 
confrontació de idees diferents millor. Ara bé, jo crec que a l’exposició de motius de perquè votem 
l’esmena a la totalitat, i a demés dels que he dit, que crec que hi ha un punt de partida que pues que no 
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podem acceptar de cap manera, aquesta espècie de rivalitat entre lo públic i lo privat, com si fossin 
realitats absolutament diferents. No, no ho entenem. I nosaltres no participarem d’aquesta idea, en cap 
moment participarem. Si volem participar, ho he dit i ho repetiré, en millorar en tres elements 
importants, en millora en estètica, en millorar en matèria de sonoritat. Creiem que inclús, i vostè ho sap, 
li hem fet qualque observació, que podem empitjorar en determinats elements, en matèria de sonoritat, 
i en matèria d’acord amb els usos públics. Crec que vostè me diu que han arribat queixes a la defensora 
de la ciutadania, pues és probable que hagin arribat queixes, perquè la policia no ha fet la seva feina, 
perquè no s’han atès allà en el primer moment quan es tenien que atendre. Perquè ens consta que hem 
indagat en tres, quatre, de forma aleatòria, en tres, quatre d’aquestes, i la veritat és que amb el 
instrument que tenim ara, haguéssim pogut fer molt més, i d’aquesta manera haguéssim pogut detectar 
clarament quines són les mancances i clarament quins són els punts forts de l’Ordenança actual, feina 
que no s’ha feta. A més a més, creiem que el consens en aquest cas, una vegada viscuda aquesta 
experiència, ja duim pues pràcticament sis anys d’Ordenança, tenim tots els elements perquè aquesta 
consens que reclamem sigui relativament fàcil, relativament fàcil. Això sí, no tenim que partir de 
apriorismes, i tenim que partir d’un anàlisi realista de lo que és. I per últim tenim el tema que vostès ni 
han fet menció, de la part d’activitat econòmica i de creació de llocs de feina. Seran vostè qui 
comunicaran a les persones que es quedaran sense feina el fet de que això sigui així? Vull dir, sortiran 
demà i ho diran? Creiem que no feia falta, no feia falta reduir ocupació, no feia falta reduir treball que és 
un dels grans problemes que tenim, i per tant en aquest sentit, pues nosaltres votem en contra a la 
totalitat. Moltes gràcies.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Sra. Conrado m’agradaria sabre si vostè estès governant, si vostè estès en el 
Govern, només aprovaria una Ordenança si hi hagués un consens absolut? Només? Sinó no la faria, no la 
trauria? Sense un consens total no la trauria? Deixaria sense regular un tema? Deixaria sense arreglar 
una qüestió només perquè no hi hagués un consens total? No ho sé. Miri Sr. Aguiló, jo li faig una 
proposta, pel proper Plenari, perquè no fem una moció conjunta, per demanar-li en el Govern de 
Madrid que derogui la reforma laboral, que fa tan fàcil els acomiadaments de treballadors i 
treballadores en aquest país? Votarem en contra de la seva proposició. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé, passem en el debat de les esmenes. Farem 5, 5, 5. Val? Votem la totalitat? Pensava que 
després faríem... Passem en el debat de les esmenes.” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Sí. Bueno pues vamos a darle aquí la oportunidad de que debatiendo estas enmiendas, nos apruebe las 
enmiendas que hemos presentado por parte de Ciudadanos, y quede una Ordenanza como Dios manda. 
Primero vamos a, respecto a la enmienda número 1, en relación a la modificación de la exposición de 
motivos. Bueno, lo que quiero destacar de esta enmienda, como también ha comentado el Sr. Aguiló, el 
tema económico. Aquí creemos que el informe económico deja mucho que desear, es muy insuficiente, 
y faltan muchísimos datos que usted no ha querido, no ha podido o no ha sabido aportar, y que 
consideramos que son básicos y necesarios para aprobar esta Ordenanza. Además se lo hemos dicho 
varias veces, y aún así no nos han dado estos datos. Y datos como por ejemplo que ustedes lo único que 
calculan, que no es poco y que es un drama, son las terrazas que van a desaparecer en base a su 
propuesta de terrazas. Pero no han calculado las terrazas que se van a ver afectadas por la reducción de 
metros, y por lo tanto como se van a ver reducidas en volumen las terrazas. Económicamente esto que 
va a suponer, tanto en el centro como en el resto de la zona de Palma, que durante, que estará exento 
digamos de aplicación de las nuevas medidas de los nuevos metros, pero a medida que vayan 
cambiando los titulares, sí que entrará otra vez en vigor y tendrán que cumplir la nueva Ordenanza. 
Estamos hablando de unas 721 licencias, que no son pocas. Porque usted ha calculado las que se van a 
ver afectadas en el centro, y Santa Catalina y el Jonquet. Pero del resto, que son las terrazas que están 
en el resto de Palma, no ha mencionado absolutamente nada. Y nosotros a esto le pedimos que nos diga 
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como se van a ver afectadas, y que se calcule económicamente. Por otro lado, la otra enmienda que 
queremos discutir es el tema de los toldos. Nosotros ya es bien sabida nuestra posición respecto a los 
toldos, queremos que se mantengan el techado de los toldos, sin los cerramientos. Creemos que un 
toldo el techo no perjudica, es como una sombrilla grande. Lo que sí visualmente no es bonito es los 
cerramientos de plástico de los toldos, pero quitando esto se deberían de poder mantener, porque 
entre otras cosas, y hablando de perjuicios económicos, la cantidad de restauradores que tienen toldos 
y que han invertido en los toldos, que cuesta bastante dinero, ahora mismo van a tenerlos que tirar a la 
basura. Bueno, en 18 meses o en 36 como pide el Partido Popular, ya se verá. Respecto a la enmienda 
de la retirada del mobiliario, pues seguimos pensando que tal cual está hoy la Ordenanza, es una forma 
muy correcta de gestionar el mobiliario. Es decir, en general, por norma general, el mobiliario de las 
terrazas se tiene que esconder dentro de los locales, pero excepcionalmente se podrá dar permiso, para 
que se apilen en un lado de la acera, y con el fin de que no moleste ni a los peatones, ni para realizar la 
limpieza, etcétera, etcétera. No entendemos esta posición de querer meter todo el mobiliario dentro 
por la noche, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. No lo comprendemos. Los cerramientos 
laterales, lo mismo. Ustedes ahora quieren que solo se cierren por dos lados, cerrar pero con mamparas 
eh porque ya con lo otro ya no se puede. Mamparas o vallas dos lados en vez de tres. ¿Por qué? Ya nos 
lo explicará ahora, no sé si es por la Ley antitabaco, ahora nos lo dirá. Pero yo sí que le digo una cosa, a 
los restauradores y a los que tienen terrazas, en invierno el hecho de que esté cerrado solo en dos, por 
dos lados, va a perjudicar mucho a la gente que se quiera sentar en una terraza, porque le va a entrar el 
frío, le va a entrar el viento, etcétera, etcétera. Ahora mismo, si solo se permiten las mamparas, que 
más le da, y además que sean transparentes. Que más le da que esté, que haya tres cerramientos de 
mamparas transparentes en vez de dos. No lo entendemos. Tampoco estamos de acuerdo con tener 
que pedir a la comunidad de propietarios, autorización para poder ampliar una terraza en el local del 
vecino. Además, bueno, poco tiempo me queda pero en relación a las enmiendas que o a las 
alegaciones de la Asociación de comercios, de las asociaciones de comerciantes, nosotros apoyamos el 
tema de los expositores situados en fachadas, que no tengan que pedir licencia, que se autoricen las 
promociones comerciales. La venta ambulante, importantísimo, esto ya lo discutiremos, importantísimo, 
no puede quedar desregulada. Sí, ya puede poner esta cara, pero no puede quedar desregulada, y va a 
quedar desregulada. Y también lo que el régimen transitorio de la aplicación de los que, de que cuando 
se cambien los titulares de los locales en Palma, van a tener que aplicar las nuevas medidas. Usted dijo 
que esto el Jonquet quedaba fuera, y ahora lo ha introducido. Nosotros insistimos y mantenemos, sí, sí, 
insistimos y mantenemos que el Jonquet usted siempre dijo que se quedaba fuera, y ahora lo ha querido 
incluir, y no estamos de acuerdo. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Torn a insistir que per favor respectin el temps. Si me demanen un debat més per discutir les esmenes, 
com a mínim lo que els dic és que respectin el temps reglamentari que tenen per parlar. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bueno, lo cierto es que hemos cambiado el tono de la intervención en diferentes 
ocasiones, porque por una parte queríamos elogiar su al parecer cambio de actitud, durante un proceso 
de la negociación, pero por otro y después de ver pues su reacción en la pasada comisión, pues nos 
damos cuenta de que a veces es hasta innecesario presentar enmiendas, es innecesario discutirlas, 
porque es como hablar con un pared. Ustedes en principio no querían ni sentarse con nosotros, lo 
estuvimos reclamando aquí durante un año y medio, que por favor hicieran caso a la oposición, que 
representamos a algunos ciudadanos de esta ciudad. Pero ustedes lo fueron rechazando 
sistemáticamente. De un par de meses a esta, el Alcalde decidió que sí, que quería sentarse con 
nosotros, y que pudiéramos participar en todo este proceso, pero creo que se dejaron una parte 
fundamental de esta ciudad, porque no quisieron que estuviera en esas reuniones de trabajo. Hablamos 
de la Federació de veïns de Ciutat de Palma, que ustedes no quisieron que estuvieran ahí, y en esas 
reuniones había muchísima gente. Creo que no era de más que un representante de esta Federación, 
que representa a 17 asociaciones de vecinos, estuviera ahí para dar su punto de vista. Pero ustedes lo 
rechazaron. Al final, y para muestra un botón, de las enmiendas que hemos presentado, de las 7 
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enmiendas que hemos presentado, ustedes las han rechazado sin apenas argumentación. Y que 
nosotros hayamos presentado solo 7 enmiendas, no significa que estemos en ningún caso de acuerdo 
con toda la Ordenanza, significa que hemos tenido que ceder en muchísimos aspectos, también 
nosotros, y al final hemos intentado hacer unas enmiendas que fueran aprobables, para llegar a un 
consenso por parte de todos los miembros de esta Corporación. Quizás lo lógico hubiera sido presentar 
unas enmiendas de máximos, y así quedaría palpable que era imposible llegar a un consenso, pero no, 
hemos intentado hacer unas enmiendas que no fueran ideológicas, que no fueran rechazables por 
sistema. Hemos presentado una serie de propuestas que tanto restauradores como muchísimos vecinos 
de Palma, como al parecer tanto Ciudadanos como nosotros estamos de acuerdo, y vemos hasta lógicas. 
Pero ustedes las rechazan. Y las rechazan porque sí. Porque es que ya no tienen ni argumentos para 
poderlas rechazar. Pero lo que es peor, es que ha quedado reflejado aquí, que hasta los suyos, tampoco 
están contentos con esta Ordenanza. Menudo negocio. No aceptan nuestras propuestas sobre la venta 
ambulante, porque dicen que quedará regulado en otra Ordenanza. Pero cuando le dan el micro a la Sra. 
Jhardi, ella dice que en su Ordenanza no va a estar la venta ambulante. Esta Ordenanza no debería ser 
su Ordenanza. Esta Ordenanza debería ser una Ordenanza del Ayuntamiento de Palma. Pero si usted 
quiere que sea así, yo le invito a que cuando usted se vaya de aquí, se la lleve, y nos deje con la 
Ordenanza actual. Rechaza también nuestra propuesta para poder apilar el mobiliario en casos 
excepcionales. Tiene que entender que la ciudad, hay veces que hay gente que tiene terrazas que es 
imposible físicamente meter todo el material dentro del local. Creemos que de forma excepcional 
autorizar este tipo de ocupaciones, apiladas en algún lugar que no molesten, no estaría de más. 
Rechazan igualmente, que haya terrazas dignas en esas aceras de menos de 3 metros. Aquí le han 
formulado una pregunta, y me encantaría que la respondiera. Tenemos un caso particular de una 
terraza de dos metros con noventa y tres centímetros. ¿Qué haremos con esa terraza? ¿La cerraremos? 
Porque es lo que dice la Ordenanza, que enviará la Policía y cerrará esas terrazas. Responda esa 
pregunta porque se la han formulado desde el público y me encantaría que así lo hiciera. Pero es que yo 
creo que ustedes no son conscientes de que una zona como Santa Catalina, ustedes la están 
condenando a muerte con esta Ordenanza. Y es bueno que si son conscientes de esto, ahora salgan y les 
expliquen, oye les condenamos a muerte, vivan como puedan, pero que lo hagan abiertamente. Como 
ya vemos como es toda su exposición y como va a ir pues todo el debate de las enmiendas, nosotros les 
rogamos y no es propio que un partido político tenga que rogar, pero les rogamos que por favor 
reconsideren su posición, y reconsideren todas y cada una de las enmiendas, tanto las de Ciudadanos 
como las nuestras, y nosotros también cederemos, pero intentemos llegar a un consenso por el bien de 
esta Ordenanza. Yo solo voy a acabar con una frase que he visto justo cuando he entrado, de una 
pancarta que había en el público, y era, más consenso y menos prohibición. Se lo rogamos.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bé, totes les esmenes que s’han presentat i que ja se varen presentat la setmana 
passada a la Comissió, no totes, jo diria que a lo millor el 95%, tenen a veure en primer lloc, amb la 
reducció de tendals, permetre que es deixin els estris en el carrer, i amb el tema de l’ampliació o no dels 
dos metres i mig o tres metres i mig, o tres metres perdó, que són tres de les qüestions fonamentals que 
s’han estat tractant més profundament en els darrers tres, quatre mesos, on les postures han quedat 
perfectament clares. Crec que ha estat el Sr. Bonet que diu, no explican los motivos. Jo crec que la gent 
està avorrida d’escoltar els motius però bé, s’han explicat per tot, en privat, en públic, a Comissions, a 
reunions. Vull dir, s’han explicat més que de sobra. Nosaltres clar, mantenim la postura, perquè aquesta 
és la postura que nosaltres també defensem i té a veure també amb les passes endavant que han donat 
els col·lectius, uns i altres, que estaven asseguts en aquestes meses de feina. El Partit Popular diu, 
nosotros también hemos cedido. Clar que sí és que vostès no són ningú especial, clar que sí, com 
tothom. És que aquí ha cedit tothom, aquí ha cedit tothom. De manera que això és precisament el que 
toca. Vostès demanen més consens. Aquesta Ordenança per descomptat sortirà amb molt més consens 
que la seva del 2012, d’això pot estar ben segur. No, amb molta més, pot estar ben segur d’això. Vostè 
després parla d’una cosa que a mi me pareix horrorosa i perillosíssima, los suyos, así entienden ustedes 
la política señores del Partido Popular, los suyos, los nuestros, los míos, los de, así, y así nos va, y así nos 
va, y así nos va, los suyos Sr. Bonet, los suyos. Que greu, que greu, lo que acaba de dir, que 
antidemocràtic lo que acaba, que ranci lo que acaba de dir, los suyos. Per favor, aquesta, així entenen 
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vostès el consens, així. Con los suyos y con los nuestros. Ja me dirà qui són los suyos y quienes son los 
míos, ja m’ho dirà. Mirin, vostès, que ara tant defensen segons quines coses, varen estar absolutament 
en contra del projecte del eix cívic de Santa Catalina, varen muntar aquí una que va esser monumental. 
Varen organitzar manifestacions, varen dur a gent aquí en el Plenari a fer renou, totalment en contra, 
totalment en contra eh, i ara volen girar el relat una vegada més, i fer creure que és precisament tot el 
contrari, intentem diversificar. Ja ho varem explicar sobradament a la Comissió, sobradament. Intentem 
diversificar, intentem posar aquests paràmetres de limitació, de màxims, de determinat tipus 
d’empreses o de comerços, precisament per donar cabuda, per permetre que puguin tornar a reviure 
altre tipus de comerç, de petit i mitjà comerç, de comerç de proximitat, de comerç de veïnat, en 
aquestes zones que s’estan convertint en terrasses exclusivament, exclusivament. I que després per 
trobar una sabateria, per trobar una merceria, per trobar un no sé que, ens hem d’anar a un gran centre 
comercial. No és aquest el nostre model, no és aquest, el nostre model continua essent el de barri, on hi 
hagi de tot, de tot, terrasses i altres tipus de comerços, terrasses i espais lliures, gent caminant, gent 
corrent, gent aturada, gent fent cafès, gent fent cerveses, de tot. Ho entenen? De tot. Siguin clars, ja 
que venen aquí a reproduir una vegada més lo que ja s’ha reproduït, fent creure a l’opinió pública que 
aquí tot se’ls hi nega, quan vostès no canvien ni això a les seves proposicions, se mantenen exactament 
allà mateix, i volen fer creure que fan propostes noves i que després aquí no se’ls accepten. Almanco 
siguin honests, siguin clars, diguin la veritat. No maquillin les coses d’aquesta manera, no confonguin 
més, i no encenguin més. Hem de trobar l’equilibri Sr. Bonet, vostès riu Sr. Bonet, perquè vostè fa que 
tot això li interessa, i no els interessa gens tot això, per això riu, perquè no els interessa gens tot això. 
Puro teatro. Anem a treballar per aquest equilibri. Tothom està mig enfadat i mig content? Per ventura 
és que hem arribat a l’equilibri, per ventura és que hem arribat a l’equilibri. Ja se m’ha acabat el temps, 
moltes gràcies. Reproduirem les votacions de la Comissió. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Volen que entrem en el debat dels tres minuts o ha quedat suficientment clar? Ha quedat 
suficientment clar? Tres minuts, perfecte Sra. Conrado.” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Bueno, no me ha contestado a lo que le he preguntado, ni a las enmiendas, ni porque no quieren 
toldos, porque quieren dos cerramientos en vez de tres, porque quieren, no autorizan 
excepcionalmente apilar las mesas y sillas en un lado, etcétera, etcétera, etcétera. No ha contestado, y a 
mí me gustaría, bueno a lo mejor en otros foros sí que lo ha hecho, pero es que este ahora mismo 
estamos discutiendo otra vez sobre este tema, y yo también estoy reproduciendo lo que he dicho mil 
veces en otros foros, pero bueno usted no, pues dígalo en este foro ya que estamos, y estamos para 
esto además. Mire, al final una cosa sí que le doy la razón, y es que la Ordenanza actual es una 
Ordenanza en la que no existe consenso. Tenemos la oportunidad ahora mismo de tener una Ordenanza 
en la que sí haya el máximo consenso posible, el máximo. Todo ello intentando no perjudicar o lo 
mínimo a los restauradores, que se juegan pues el pan, se juegan el pan. En esto nosotros hemos estado 
trabajando, y hemos estado trabajando mucho. Es cierto que se han llegado a acuerdos, se han llegado a 
acuerdos con la asociación de restauración, se ha llegado a acuerdos con las asociaciones de vecinos, se 
ha llegado acuerdos nosotros también, evidentemente, también hemos aceptado muchas cosas. Pero 
falta mucho aún, falta mucho para tener una Ordenanza, que yo de verdad creo que si ustedes 
aceptasen lo que nosotros le estamos pidiendo, quedaría una Ordenanza casi perfecta, por decirlo de 
alguna manera. Sí, sí. Es verdad. No habría mucho. El perjuicio para los restauradores sería mínimo, 
además habría consenso con ellos, y los vecinos pues también yo creo que saldrían también bien 
beneficiados. Lo que pasa que al final no es que nosotros nos mantengamos en nuestras posiciones de, 
inmovilistas de que queremos estas enmiendas, y queremos que se aprueben en este sentido. Es que 
son ustedes que no quieren ni oír hablar ya de lo que nosotros estamos proponiendo. Va a ser 
complicado, queda aún como he dicho una oportunidad, para que ustedes rectifiquen. Y que acojan las 
propuestas que les hacemos nosotros, y que les van a hacer posteriormente en las alegaciones públicas. 
Por lo tanto, vamos a votar en relación al inicio del expediente, nos vamos a abstener porque 
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consideramos que tiene que continuar el proceso, darles la oportunidad de que el tema se reconduzca, 
y además nos vamos a abstener porque así tal cual está, nosotros no la vamos a aprobar. Gracias.” 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Sra. Aurora, usted me habla de teatro, de comedia, después de estar aquí haciendo el 
paripé durante 6 minutos. Usted lo que tiene que hacer es contestar. Mire, usted está demostrando que 
en ningún caso quieren llegar al consenso, porque se lo estamos poniendo en bandeja, nos hemos 
bajado los pantalones más de una vez. Usted lo que tiene que hacer es intentar llegar a consensos de 
verdad. Y no me diga que va a ser la Ordenanza que sale por consenso, porque al final cuando levanten 
las manos, van a ver que la van a levantar esas mesas pero este lado no la va a levantar. Por tanto, no 
hay consenso. A partir de aquí puede decir lo que quiera pero no existe el consenso real. Ustedes les 
encantaría poder decidir todo, poder decidir si queremos cerrar un bar y en ese bar abrir una tienda de 
botones, pero gracias a Dios ustedes no pueden decidir eso, por tanto estamos al menos tranquilos en 
esa situación. Nos hubiera encantado, y de verdad le digo, de verdad le digo, llegar a un consenso para 
tener una Ordenanza que perdurara en el tiempo, pero es que lo está dejando bastante complicado, con 
personas irracionales, que es como está actuando usted, con personas que no tienen ninguna intención 
de llegar a acuerdos, con personas que están anteponiendo en muchos casos, no en todos, su ideología 
al interés general, es prácticamente imposible que lleguemos a un consenso. Y si todo sigue su curso, 
ustedes ahora en el mes de mayo, en el mes de junio, aprobarán esta Ordenanza, y si todo sigue su 
curso también en el mes de mayo, junio del año que viene, ustedes se irán donde se tienen que ir, que 
es a la oposición. Y ya le anticipamos que las enmiendas aquí presentadas en las que prácticamente en 
todas nos hemos ido poniendo de acuerdo muchos grupos políticos, y también la restauración, y 
también muchísimos ciudadanos, vamos a modificar esta Ordenanza, precisamente para que quede una 
Ordenanza que de verdad sea buena para esta ciudad. Pero usted además no ha contestado todavía a 
una pregunta que le han formulado desde el público y yo se la he formulado en la primera intervención 
y ahora se la quiero volver a formular, ¿qué va a hacer con las aceras que tienen menos de tres metros 
con las terrazas que hay ahí mismo? ¿Van a cerrar todas esas terrazas? Es decir, ¿Van a cerrar 
prácticamente la totalidad de las terrazas que hay a día de hoy en Santa Catalina? Conteste por favor a 
esta pregunta. Es una pena que ustedes tengan desde el principio un planteamiento erróneo, porque la 
intencionalidad yo estoy seguro que era buena, pero al final se está demostrando que lo que ya 
pretendían de inicio que era prohibir, era lo que van a hacer y no van a ir mucho más allá. Como dice el 
refranero popular, ustedes van a nadar tanto para morir en la orilla. Yo les estoy pidiendo que por favor, 
y se lo vuelvo a decir, por cuarta vez, reconsideren todas las propuestas para llegar a un consenso. 
Muchas gracias.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Sra. Conrado, miri, el tema dels estris, nosaltres ja ho hem explicat però li torn 
a dir, efectivament, nosaltres volem que els estris se fiquin a dins el local una vegada que l’activitat 
comercial ha acabat, de la mateixa manera que obliguem a fer això en el petit i mitjà comerç per 
exemple, i de la mateixa manera que obliguem a qualsevol veïnat que vulgui treure qualsevol cosa de ca 
seva el vespre, o la recull o se l’en duen. És a dir, és una qüestió d’espai públic, i me pareix que, no ho sé, 
me preocupa que això encara no estigui clar. Sí que em permès, precisament donant resposta a una 
proposta del sector de la restauració, que en aquelles terrasses que tenen un horari de tancament, però 
el local té un horari de tancament més tard que la terrassa, perquè per no interferir-los tant, sí que els 
permetem que puguin arreplegar aquesta terrassa, la puguin tenir a fora fins que tanquin el seu local, 
per tal de que si encara tenen gent sopant a dedins o prenent una copa o el que sigui, no tinguin aquest 
problema. De manera que sí hem fet qualque passa en aquest sentit. Ara bé, vostès el que quan ens 
demanen passes, en realitat no ens demanen ni passes ni consens, ens demanen, hagan lo que nosotros 
decimos. És això lo que vostès volen, però no ho diuen clar. Vostès no ens demanen, por favor 
piénsenselo denle otra vuelta, den un paso al frente, vamos a intentarlo. No és això, hagan lo que 
nosotros decimos. Aquesta és la cosa, per això les peticions són reiterades. Respecte en els tendals, ens 
passa lo mateix, ho hem explicat moltes vegades. Els tendals és una qüestió que té a veure amb 
diferents matèries, és una qüestió bastant transversal. Té a veure amb la pròpia mobilitat, segons 
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estiguin situats aquests tendals, té a veure amb la Llei antitabac, com molt bé vostè me comentava. Té a 
veure amb l’accessibilitat, que és fonamental, i que és compliment de normativa, no és opinió, no es 
tracta de vale lo acojo o no lo acojo. No, és una normativa, hay que cumplirla, és que no ho sé, hay que 
cumplirla. Jo crec que Ciutadans això encara ho entèn. Lo del compliment de les normes ja entenc que 
pel PP és més complicat entendre-ho, però per vostès jo crec que vostès això encara ho entenen. S’ha 
de complir la norma d’accessibilitat. És que no ho entenc. Vostès me diuen també, clar els tendals, un 
altre questió, és una questió també de preservació del paisatge urbà, i vostè també sap que hi ha 
entitats que han estat assegudes a la taula, que vetllen precisament per un manteniment d’una estètica 
de la ciutat, i són entitats amb les que jo crec que bé tenim que agrair-los moltes coses i se pot estar 
més o manco d’acord amb certs temes, però els hem d’agrair aquesta tasca de protecció del paisatge de 
la nostra ciutat. Falta mucho ha dit vostè, jo crec que falta algo pero tampoco no tanto. Clar que sí, ara 
tenim, s’obrirà aquest termini d’al·legacions. Clar que sí, estudiarem totes les al·legacions, por supuesto, 
i se faran les modificacions que vegem que són possibles i que continuen donant lloc a un equilibri. I Sr. 
Bonet, vostès ho tenen en aquest informe que tant me critiquen. A la zona de Santa Catalina estant així 
la situació, han de desaparèixer les microocupacions, perquè incompleixen la normativa d’accessibilitat, 
no és opinió, incompleixen la normativa d’accessibilitat. I després, unes altres 20 també desapareixeran, 
per no complir els dos metres i mig, i quedaran aproximadament unes 71 terrasses. Ho tenen aquí 
posat. Que més vol que li respongui? Les que compleixin amb els requisits que diu la normativa se 
mantindran, i les que no s’hauran d’anar o s’hauran de reduir. Alerta, vostès en cap cas parlen de reduir 
i hi haurà reduccions, no només eliminacions. Crec que ja els he contestat. Dono per reproduïdes un 
altre vegada, totes les explicacions i totes les motivacions que ja els hem donat, ara ja també en seu 
Plenària.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé, moltes gràcies. Si vos sembla el punt 28.2, 28.3 sentit del vot. Sentit del vot com a Comissió. 
Sr. Bonet.” 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Nosaltres canviarem el sentit del vot respecte a les que teníem abstenció a Ciutadans, perquè nosaltres 
demanàvem 36 mesos, però evidentment si no són 36 voldríem la totalitat. Per tant estam d’acord amb 
les propostes de Ciutadans, en totes. Val? Gràcies. I tenim una pendent que esperem una proposta per 
part de l’Equip de Govern, que era respecte a mimos, caricaturistas, músicos callejeros y demás, que 
dijimos que la aprobaríamos, siempre y cuando hubiera una calendarización, y estamos a la espera de 
esa calendarización. Gracias.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Sí, perdoni Sr. Bonet, té tota la raó, efectivament, la proposta és admet fer aquesta estimació parcial, i 
incloure aquesta disposició addicional a la Ordenança que suposarà aquesta remissió normativa, 
aquesta remissió legal a l’Àrea de Participació Ciutadana, perquè ho pugui regular via decret. Una 
calendarització, el Pla seria, aquest decret no es pot realitzar, no es pot aprovar fins que no hi hagi 
l’aprovació final d’aquesta Ordenança, perquè és l’Ordenança la que els donarà la cobertura legal. Una 
vegada que aquesta Ordenança estigui aprovada, màxim en el termini d’un mes, màxim, és a dir, no més 
de 30 dies després de que s’hagi aprovat l’Ordenança definitivament, aquest decret ha d’estar en vigor, 
vull dir, publicat en el Butlletí Oficial i per tant en vigor, no més d’un mes.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé, llavors així, Sra. Conrado. .” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
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“Sí respecto a la alegación del Partido Popular la quinta, nosotros cambiaremos el voto y votaremos a 
favor.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Esperi. Secretari, Ciutadans canvia el sentit del vota en una al·legació.” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Del Partido Popular, la quinta, que nos habíamos abstenido, votaremos a favor.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé.” 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“I secretari, per la proposta presentada per l’Equip de Govern a la nostra esmena número 6, que ells 
varen presentar una esmena i també es va votar, el Partit Popular votarà a favor.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé, moltíssimes gràcies. Ara sí que després d’aquest sentit del vot, passarem a votació de 
l’aprovació inicial d’aquesta nova Ordenança de terrasses...” 

 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots en contra (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r.- Desestimar l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Municipal Popular, i desestimar 
igualment, les esmenes presentades pel Crup Municipal Ciutadans. Estimar parcialment 
l’esmena Sisena de les presentades pel Grup Municipal Popular, en el sentit de que s’ afegirà al 
text de l’Ordenança d’ocupació de via pública el següent: "DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.- 
Es delega en la Regidoria de Participació Ciutadana la regulació específica i particularitzada de 
les activitats que es realitzin a la via pública pels artesans, pintors artistes i caricaturistes, 
músics i cantants, individuals o en grup, i estàtues, mims i malabaristes. Aquesta regulació 
s’aprovarà  mitjançant decret que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears". 
Desestimar la resta d’esmenes presentades pel Grup Municipal Popular. 
 
2n.- Aprovar inicialment la Ordenança municipal d’ocupació de via pública, d’acord amb 
l’article 99  del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, prèviament dictaminada 
favorablement per la Comissió de la Vigilància de la Contractació i Infraestructures. 
 
3r.- Publicar al BOIB i a la pàgina web de l’Ajuntament el text íntegre de l’ordenança, un cop 
aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple,  per un termini de trenta dies hàbils a efectes 
d’informació pública." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 vots en contra (PP i 
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's). La votació de l'esmena a la totalitat i de les esmenes 
reproduïdes a Ple a petició dels grups C's i PP, es recull a l'annex que s'adjunta a l'acta. 
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Annex votació d’esmenes  reproduïdes a Ple a petició dels Grups Municipals C’s i PP sobre l’Ordenança 
ocupació via pública  
 
1. Esmena a la totalitat del Grup Municipal Popular 
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 vots a favor (PP i 
Sr. Gijón) 
 
2. Esmenes del Grup Municipal C’s: 
 
Enmienda Nº1- Modificación De la Exposición de motivos 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº7 Eliminación Art. 19.16  Prohibición de colocar tendales 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 8 Adición Art. 19.19 Prohibición de cortavientos 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 9 Modificación Art. 21.1 Normas comunes de mobiliario autorizable 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 12. Modificación Art. 25.2 y 25.3 sobre cerramientos de dos laterales 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 13 Modificación Art. 29.1 Ocupaciones delante de fachadas del vecino contiguo.  
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 14 Modificación Art. 57 Expositores situados en fachada. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 15 Adición al Art. 66 Promociones comerciales. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 16 Adición. Capítulo XV. Disposiciones finales. 
Cuarta. Disposición transitoria. Venta Ambulante. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº17 Modificación Régimen Transitorio  
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
3. Esmenes del Grup Municipal Popular: 
 
PRlMERA.- Sobre la prohibición de la venta ambulante ilegal. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
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SEGUNDA.- Sobre la Moratoria de 18 meses para adaptar el mobiliario urbana de las terrazas, tanto para 
los toldos como para el resto de elementos autorizables. 
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 vots a favor (PP i 
Sr. Gijón) 
 
TERCERA.- Sobre el Art. 29. Ocupaciones delante de fachadas del vecino contiguas 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
CUARTO.- Sobre el Art. 21. Normas comunes sobre los elementos que se autoricen, que deben ser 
móviles y se deberán retirar diariamente al finalizar el horario previsto. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
QUINTA.- Sobre el Art. 17. Criterios técnicas, 1. El espacio ocupable tendrá que estar situado en la 
proyección de la fachada del local de la actividad, que tendrá que ser una acera o espacio libre público 
Y la Disposición Final, Segunda Régimen Transitorio que afecta a la renovación de Iicencias  
manteniendo la misma superficie de ocupación de suelo, excepte en el Centro Histórico, santa Catalina y 
Es Jonquet. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 13 vots a favor (PP, Cs ii 
Sr. Gijón)  
 
SEXTA.- Sobre actividades de mimos, caricaturistas, pintores, artistas manuales y músicos. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
Esmena a l’esmena presentada per l’equip de Govern a l’esmena del Grup Municipal Popular: 
Aprovat per 24 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA, PP i Sr. Gijón) i 4 vots en contra 
(C’s) 
 
SÉPTIMA.- Sobre la Disposición Adicional, Primera, Planes zonales y/o regulaciones especificas, sobre los 
Planes Zonales  y/o regulaciones especificas. 
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 vots a favor (PP i 
Sr. Gijón) 

 
29. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a  2018, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. def. 

16 33800 62400 FESTES POPULARS I ALTRES.- INVERSIONS VEHICLES 0,00 21.000,00 21.000,00 

16 33800 62300 FESTES POPULARS I ALTRES.- MAQUIN., INSTAL. TÈCNIQUES 0,00 17.000,00 17.000,00 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  38.000,00  
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dism. C. def. 

16 33801 22609 NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT. 310.236,00 21.000,00 289.236,00 

16 33801 48100 PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS 600,00 600,00 0,00 

16 33802 22602 PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ 14.705,00 6.300,00 8.405,00 

16 33802 48100 PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA 1.800,00 700,00 1.100,00 

16 33806 22606 P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS 4.189,00 4.000,00 189,00 

16 33806 22706 P.CIUTADANA,FESTES ESTIU.- JURATS 600,00 600,00 0,00 

16 33806 48100 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- FESTES ESTIU. PREMIS 2.300,00 2.300,00 0,00 

16 92400 62500 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS 2.500,00 2.500,00 0,00 

     38.000,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 

 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
30. Aprovar inicialment la modificació del PGOU referida a la regulació dels usos de 
l'equipament en la confluència carrer Joan Maragall, Avda. Gabriel Alomar i Villalonga i via 
litoral 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's). 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida a la regulació dels usos de 
l’equipament situat en la confluència del carrer de Joan Maragall, l ‘avinguda de Gabriel 
Alomar i via Litoral (ZONA ESTADÍSTICA NÚM. 71, FONERS). La proposta de modificació ha 
estat redactada pels Serveis Tècnics de Planejament i es correspon amb la següent  
documentació: documentació en paper de la modificació puntual del PGOU amb data 
d’entrada al Registre de Planejament de 23 de febrer de 2018 i núm. 107,  i que es correspon 
amb els següents arxius electrònics: I:\DOC TECNICA ORIGINAL\PADOC TECNICA 
ORIGINAL\PA2018-0001-MOD PGOU FAÇANA MARÍTIMA IMI\PA2018-0003-v20180305. 
 
Prèviament a l’aprovació definitiva se n’ha d’obtenir informe favorable de la Direcció General 
d’Aviació Civil. 
 
2. Sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el seu pronunciament en el 
sentit que aquesta modificació puntual del PGOU no té efectes significatius en el medi 
ambienti, per tant, no cal que se subjecti al procediment d’ avaluació ambiental estratègica, 
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segons l’ article 9.5 de la Llei 12/2016, de 17 de juliol, d’ avaluació ambiental de les Illes 
Balears. 
No s’aprovarà definitivament aquest Pla Especial mentre no hi hagi un pronunciament de la 
CMAIB i, si s’ escau, es facin tots els tràmits previstos a la legislació ambiental. 
 
3. Sotmetre el projecte a informació pública d’un mes mitjançant publicació d’edicte al BOIB i 
anunci a un dels diaris de major circulació de la província i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. 
 
 4. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria; queden 
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i 
determinants. Particularment, se’n sol·licitarà, abans de l’aprovació definitiva, informe al 
Consell de Mallorca. 
 
 5. Assenyalar, coma àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l’article 51 
de la LUIB, les de l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent 
planejament. 
 
6. Comunicar el present acord a l’Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de serveis que es            
puguin trobar afectats." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) amb el quòrum de la majoria absoluta 
 
31. Donar compte del Decret de Batlia núm 201807641 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació 
i reconeixement de la Fira d'es Llonguet a Es Pil·lari 
 
Sra. Martín Perdiz (PODEM PALMA): 
 
“Sí, avui donem el reconeixement a la Fira del llonguet i a la Fira del Caragol, que són dues fires 
alimentàries impulsades amb l’esforç de molts anys de veïns i veïnes d’aquests dos pobles de Palma. I 
des de l’Ajuntament avui li donem aquesta declaració de reconeixement de bé de interès municipal i 
agrair la feina de tots els grups que han estat a favor, i sobretot en els veïns i veïnes que any rere any 
estan duent a terme la fira.” 

 
La Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient se'n dona per assabentada. 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"PRIMER.- Aprovar les determinacions generals i condicions de funcionament per a la 
consolidació de l’activitat anomenada “FIRA D’ES LLONGUET D’ES PIL·LARÍ”, amb caràcter de 
fira tradicional dins el municipi de Palma.  
 
Concorre per a dita consolidació com a fira tradicional una continuïtat de manera 
ininterrompuda durant els darrers 4 anys ja, promoguda per l’Associació de Veïns d’es Pil·larí, 
amb CIF G07.222.029,  invocant essencialment la tradició dels productes locals de pastisseria i 
forn, amb el suport de l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i altres entitats. 
Tot això com una fira representativa de les tradicions palmesanes. 
 
Es subjectarà la Fira anualment al compliment dels requisits exigits a la normativa municipal en 
matèria de mercats, i als requisits exigits a la normativa sectorial d’aplicació en una fira 
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d’aquestes característiques, especialment en matèria de seguretat alimentaria, amb 
observació de les següents condicions: 
 
-a) que el promotor assumeixi l’organització de la Fira amb subjecció al dispositiu segon 
d’aquesta resolució, pel que fa a requisits exigits a la normativa en matèria de mercats.  
 
-b) que qualsevol tipus d’anunci o publicitat sobre l’esdeveniment sigui prèviament comunicat 
i aprovat per part de l’Ajuntament. 
 
-b) que el promotor assumeixi la disponibilitat d’espai suficient per aparcament de vehicles. 
 
-c) que el promotor assumeixi la disponibilitat d’una ambulància amb ocasió de 
l’esdeveniment; i observi separació d’espais per a l’exigència de passos practicables per als 
bombers en els vials de la Fira, i  l’accessibilitat dels hidrants existents a la zona.  
 
-d) que el promotor assumeixi qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat 
desenvolupada, motiu pel qual ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per 
import suficient. 
 
e) que el promotor satisfaci en la Fira els Criteris d’Accessibilitat per Events Temporals de 
l’Ajuntament de Palma que s’adjunten  com Annex II,  que resultin d’aplicació. Tot això sense 
perjudici de l’assessorament tècnic municipal.   
 
f) el promotor serà responsable de que, una vegada finalitzada l’activitat, es retorni l’espai 
públic utilitzat a la seva situació original.  
 
Sense perjudici de la pertinent adaptació a les circumstàncies i, si procedeix, necessitats 
municipals sobrevingudes, i/o altres concretes instruccions que per al millor funcionament de 
la Fira es disposin des de la Regidoria d’Àrea, s’observaran les següents  
 
DETERMINACIONS GENERALS 
    
DATES DE LA FIRA I HORARI:  darrer diumenge d’abril de cada any, des de les 09.00hfins les 
20.00h. 
 
UBICACIÓ: nucli urbà de l’entitat de població Es Pil·larí, amb una previsió de 70 punts de 
venda, mostra o exposició que, d’acord amb la informació gràfica adjunta, aportada pel 
promotor (Annex I), s’instal·laran als espais públics següents: el tram del carrer Muntanya 
(núms 370-406) comprès entre la intersecció amb el carrer Martina Pasqual i la intersecció 
amb el Camí Son Fangos; el tram del carrer Josep Tomàs de Renteria (núms 8-16) comprès 
entre Roncal i Baltasar Moya; el tram del carrer Sor Damiana (núms 1-6) comprès entre 
Muntanya i Roncal;així com l’afegiment d’una previsió d’ocupació al tram del Carrer Roncal 
(núms. 2–38) comprès entre la intersecció amb el C. Martina Pascual i la intersecció amb C. 
Son Fangos; així com al tram del Carrer Martina Pascual (núms. 22-28) comprès  des de c. 
Roncal a c. Muntanya. 
 
Hi haurà demostracions artesanals d’elaboració de pa i altres productes tradicionals.    
 
Es detalla també a la informació gràfica aportada una zona especial per a aparcament de 
vehicles de persones amb mobilitat reduïda, ambulància i altres serveis de protecció civil, a 
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ubicar a una vorera del carrer Muntanya, al tram comprès entre Camí Son Fangos i Francesca 
Bosch.   
 
Es preveu també a la informació gràfica aportada la disponibilitat d’un espai públic municipal 
com a aparcament del públic en general ubicat entre els carrers Francesc Salas Aguiló i 
Francesca Bosch, amb entrada des d’aquest darrer carrer (grafiat com a “Aparcament 1”), així 
com altres espais privats, cedits als promotors també per a dit ús com a aparcament amb 
ocasió de l’esdeveniment: un ubicat devora l’església parroquial (grafiat com a “Aparcament 
2”) i l’altre ubicat al final del carrer Francesca Bosch (identificat com a “Aparcament 3”, si bé 
fora de plànol). 
 
MUNTATGE PARADES: el dia immediatament anterior a la data de l’esdeveniment, amb 
subjecció a les indicacions de Mobilitat i de la Policia Local. En aquest sentit, el promotor 
sol·licita una reserva d'ocupació d'espai, amb tall del trànsit, des de les 08h del dissabte 
anterior a la Fira als trams de carrers indicats a l’apartat “Ubicació”.  
 
DESMUNTATGE PARADES: a partir de la finalització de l’esdeveniment prevista a les 20h del 
mateix diumenge de Fira, havent d’haver finalitzat el desmuntatge, amb caràcter general, 
abans de les 23 h del mateix dia. 
 
RESTRICCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT: Les eventuals necessitats especials, com  restriccions, 
senyalitzacions o prohibicions de circulació i/o estacionament en determinats punts o trams 
que detalla l’entitat promotora en la informació gràfica adjunta, es subjectaran a les concretes 
indicacions de Mobilitat i la Policia Local, especialment pel que fa a:  
 
-tall de transit entre les08h del dissabte anterior  i les 23 h del diumenge de Fira, als trams de 
carrers indicats a l’apartat “Ubicació”. 
 
-establir coma unidireccional durant el diumenge de Fira,i senyalitzar pertinentment com a 
reserva d’espai, la zona especial per a aparcament de vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda,ambulància i altres serveis de protecció civil a ubicar, d’acord amb la sol·licitud del 
promotor, a una vorera del carrer Muntanya, al tram comprès entre Camí Son Fangos i 
Francesca Bosch.  
 
AUGMENT EN LA FREQÜÈNCIA DE LA LÍNIA DE BUS: La entitat promotora sol·licita un augment, 
per al dia de la fira, en la freqüència de la línia 31de bus, amb partida des de Pl. d’Espanya, la 
qual cosa es sotmet a la consideració de l’EMT i  Mobilitat.    
 
ESCENARI: el promotor de la fira sol·licita a l’Ajuntament un escenari de 4*4m. 
 
TANQUES: sol·liciten els promotors a l’Ajuntament unes 120 tanques a disposició dels 
organitzadors, així com cintes per unir-les. 
 
LÍNEES DE VENDA:  
-Parades d’alimentació: llonguets, productes de forn i pastisseria, i altres productes alimentaris 
locals amb denominació d’origen.  
 
-Parades no d’alimentació: productes artesanals.   
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Tot això sense perjudici de punts dedicats no a comercialització, sinó a mostra, exhibició o 
tallers. 
 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ CIVIL: El promotor sol·licita presència policial a la 
intersecció del camí Son Fangos amb Camí Muntany, principi i final del recinte firal,així com 
altres actuacions dins les seves competències. 
 
Alhora, sol·licita les actuacions necessàries per part del servei de Protecció Civil i de Bombers 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: el promotor serà responsable de la seva 
contractació, a càrrec seu, per import suficient. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: el promotor serà responsable de que es munti la instal·lació elèctrica 
de la fira per part de tècnics autoritzats i/o homologats, essent dita instal·lació al seu càrrec.   
 
AMBULÀNCIA: el promotor serà responsable de la disponibilitat d’un servei d’ambulància a la 
Fira, a càrrec seu.  
CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES: La comercialització i/o elaboració de productes 
alimentaris es subjectarà a la normativa reguladora de les seves condicions higièniques i 
sanitàries. S’hauran de complir les següents condicions de participació a la Fira: 
 
- els aliments elaborats i/o transformats que es comercialitzin procediran d’establiments amb 
autorització sanitària de funcionament i/o amb número de registre sanitari,inscrits al Registre 
d’empreses, establiments i productes del sector alimentari de les Illes Balears (Decret 99/2012, 
de 7 de desembre) i/o Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RD 
191/2011, de 18 de febrer). 
 
-  l’elaboració, conservació i venda de menjars preparats s’ajustaran a les normes d’higiene 
contingudes al RD 3484/2000, de 29 de desembre, comptant els manipuladors amb formació 
acreditada i comptant la parada amb pantalles de protecció dels aliments exposats, 
refrigeració quan sigui necessària, mantenint-se la cadena de fred en l’emmagatzematge, 
conservació transport i venda; neteja de superfícies i d’estris, subministrament suficient 
d’aigua potable, etc.  
 
Pel que fa a coberts, tassons, etc per al públic,preferentment seran d’un sol ús. 
 
- en els aliments lliurats sense ulterior transformació s’observarà l’etiquetatge que resulti 
d’aplicació d’acord amb el RD 1334/1999, de 31 de juliol, sobre Norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris, conformement amb el Reglament Europeu 
1196/2011, de 25 d’octubre, especialment pel que fa a les dades per la correcta identificació 
del producte, origen, duració o caducitat, etc;  
En cas de venda a granel o fraccionada, es conservarà l’etiqueta original fins a la finalització de 
la venda del producte. 
 
- en cas de venda de menjars preparats o activitat de cuina, s’observaran les previsions 
contingudes al RD 126/2015, de 27 de febrer, d’acord amb el Reglament Europeu 1169/2011, 
relatives a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar pera la 
venda al consumidor final i a les col·lectivitats,dels envasats als llocs de venda a petició del 
comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall, quant a la informació obligatòria 
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dels aliments, presentació i col·locació de la mateixa,i especial atenció ala publicitat 
d’al·lèrgens o productes susceptibles d’intolerància alimentària. 
 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: es sol·licita una presa d’aigua potable a la zona de la 
Fira, cantonada del Camí Muntanya amb el Carrer Josep Tomàs Renteria. 
 
CONTENIDORS DE RESIDUS I PAPERERES: els promotors han sol·licitat una redistribució dels 
contenidors de la zona,cubells addicionals i/o altres mesures en matèria de neteja que siguin 
pertinents per al normal funcionament de la Fira.   
 
ACONDICIONAMENT APARCAMENT 1 I SOLAR MUNICIPAL: els promotors han sol·licitat, per 
part dels serveis municipals, la neteja del solar municipal ubicat entre els carrers Francesc  
Salas Aguiló i Francesca Bosch, amb entrada des d’aquest darrer carrer (grafiat coma 
“Aparcament 1”), per a aparcament de vehicles del públic en general, i la seva senyalització. 
 
PARADES: L’ocupació dels llocs de venda es realitzarà mitjançant parades desmuntables 
instal·lades pels propis venedors, essent responsables de la netedat i adequat estat de 
conservació de les mateixes. 
Tot això sense perjudici d’eventuals instal·lacions a facilitar per l’Ajuntament als promotors, 
per a participants no habituals a fires, convidats a exposar els seus productes.  
 
OBSERVACIÓ D’ORDENANCES MUNICIPALS: els autoritzats a ocupar un lloc de venda a la Fira 
tenen un deure de concurrència a la parada, al servei de la bona imatge de la mateixa.  
Els autoritzats a ocupar les parades i vendre-hi estaran subjectes al compliment de les 
obligacions fixades, amb caràcter general, a l’article 61 del Reglament municipals de serveis de 
consum i mercats minoristes municipals, així com a les vigents ordenances en matèria de 
renous i de neteja, i qualsevol altra normativa municipal d’aplicació, estant el seu 
incompliment tipificat com a infracció sancionable en els termes taxats a les mateixes. 
 
SEGON.- Que per part de l’entitat promotora s’assumeixi anualment l’organització de 
l’esdeveniment. Tot i essent responsable de l’assignació dels llocs de venda, i la seva concreta 
ubicació física, presentarà l’entitat promotora, pel que fa a les activitats de venda per part de 
professionals, una proposta d’adjudicació de llocs de venda per a la seva supervisió municipal, i 
que els venedors inclosos a la mateixa presentin la declaració responsable del compliment dels 
requisits establerts prevista a l’article 5 del RD 199/2010, de 26 de febrer, regulador de la 
venda ambulant o no sedentària (BOE de 13-03-10) com a condició per a l’obtenció de les 
pertinents credencials. Aquestes s’hauran de tenir exposades davant el públic. Tot això 
conformement amb el disposat a l’article 58 del Reglament de Serveis de Consum i Mercats 
Minoristes Municipals.  
 
L’esmentada proposta d’adjudicació dels llocs de venda es formularà per l’entitat promotora  
mitjançant relació en què consti: nom del titular,DNI/NIE/CIF, línea de venda, núm. del lloc de 
venda i nombre de mts lineals.  
 
TERCER.- Que per part de EMAYA, Policia Local i altres serveis municipals competents s’adoptin 
totes aquelles mesures que siguin pertinents per al normal desenvolupament de la Fira.  
 
QUART.- Traslladar la present resolució a l’EMT, per al seu coneixement en relació a les 
restriccions en matèria de trànsit, i eventuals augments de freqüències del servei de bus amb 
ocasió de l’esdeveniment, als efectes corresponents.  
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CINQUÈ.- Procedir a l’adopció de les mesures administratives necessàries per a l’eficàcia de la 
present resolució, a partir de la data de 27 d’abril de 2018. 
 
SISÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació." 
 
32. Donar compte del Decret de Batlia núm. 201807640 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació 
i reconeixement de la Fira del Caragol a Sant Jordi 
 
La Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient se'n dona per assabentada. 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"PRIMER.- Aprovar les determinacions generals i condicions de funcionament per a la 
consolidació de l’activitat anomenada “FIRA DEL CARAGOL A SANT JORDI”, amb caràcter de 
fira tradicional dins el municipi de Palma.  
 
Concorre per a dita consolidació com a fira tradicional una continuïtat durant ja disset 
edicions, promoguda per l’entitat sense ànim de lucre CLUB PRAT DE CATÍ amb CIFG07893449,  
invocant essencialment la tradició d’aquest producte culinari, juntament amb altres 
exhibicions de productes autòctons i ecològics de l’economia local, com a una fira 
representativa de les tradicions palmesanes. 
 
Es subjectarà la Fira anualment al compliment dels requisits exigits a la normativa municipal en 
matèria de mercats, i als requisits exigits a la normativa sectorial d’aplicació en una fira 
d’aquestes característiques, especialment en matèria de seguretat alimentaria, amb 
observació de les següents condicions: 
 
a) que el promotor assumeixi l’organització de la Fira amb subjecció al dispositiu segon 
d’aquesta resolució, pel que fa a requisits exigits a la normativa municipal en matèria de fires i 
mercats. 
 
b) que el promotor doni compliment, davant les Administracions supramunicipals 
competents,als requisits en matèria de sanitat i benestar animal exigits ala normativa sectorial 
d’aplicació, pel que fa eventuals exposicions d’animals, mostres i concursos de races 
autòctones prevists tradicionalment, segons la documentació aportada, a la plaça de Mateu 
Verd “Campet” i trams dels carrers de Ponent, Pintor Gabriel Comes i Roca, Cas Quitxero i Can 
Cota.  
 
c) la disponibilitat d’espai suficient per aparcament de vehicles, havent manifestat el promotor 
que li són cedides certes finques privades al respecte, amb ocasió de l’esdeveniment (com Can 
Reviu, devora vial Sant Jordi).  
 
d) la disponibilitat d’almenys una ambulància,així com les exigències d’espais lliures o altres 
indicacions en matèria de protecció civil que pugui assenyalar el  SCIS. 
  
e) qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat desenvolupada, motiu pel qual el 
promotor haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per import suficient. 
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f) l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene alimentària en la Fira, 
incloent la disponibilitat de camions o cambres frigorífiques per a l’adequada conservació de 
les mostres culinàries.  
   
g) el promotor haurà de satisfer en la Fira els “Criteris d’Accessibilitat per Events Temporals de 
l’Ajuntament de Palma” que s’adjunten  com Annex II, que resultin d’aplicació. Tot això sense 
perjudici de l’assessorament tècnic municipal.  
 
h) el promotor serà responsable de que, una vegada finalitzada l’activitat, es retorni l’espai 
públic utilitzat a la seva situació original.  
 
Sense perjudici de la pertinent adaptació a les circumstàncies i, si procedeix, necessitats 
municipals sobrevingudes, i/o altres concretes instruccions que per al millor funcionament de 
la Fira es disposin anualment des de la Regidoria d’Àrea, s’observaran les següents  
 
DETERMINACIONS GENERALS 
 
DATES DE LA FIRA I HORARI:  el penúltim cap de setmana de maig de cada any: des de les 
18.00h a les 23.30h del dissabte; i des de les 09.00h fins a les 21h del diumenge.  
 
UBICACIÓ: nucli urbà de Sant Jordi, amb diferents punts de venda, mostra o exposició que, 
d’acord amb la informació gràfica adjuntada com Annex I, i aportada pel promotor, es preveu 
que s’instal·lin als espais públics següents: Plaça Bisbe Planes; vial de Sant Jordi des del carrer 
Gabriel Comas  fins a la plaça Bisbe Planes; Pl Monteros al voltant de l’església; carrer Neira 
entre Sant Jordi i Roqueta; la illeta formada pels carrers Neira, Roqueta,Mataró i Nicolau Pizà; 
carrers Ecònom Rosselló,Ecònom Caldentey i Cristiandat.  
 
Tot això sense perjudici d’eventuals exposicions d’animals, mostres i concursos de races 
autòctones prevists tradicionalment, segons la documentació aportada, a la plaça de Mateu 
Verd “Campet” i carrers de Ponent, Pintor Gabriel Comes i Roca, Cas Quitxero i Can Cota; i en 
relació als quals el promotor es subjecta expressament a l’obligació de donar compliment, 
davant les Administracions supramunicipals competents, als requisits en matèria de sanitat i 
benestar animal exigits ala normativa sectorial d’aplicació.  
 
Hi haurà també mostres culinàries, concursos de caragols, actuacions musicals i altres 
activitats lúdiques a certs indrets dels espais públics esmentats.  
 
SERVEIS DE LOGÍSTICA:  es subministraren tarimes modulars, preses de corrent i barreres, 
d’acord amb la concreta petició que faci el promotor.  
 
SERVEI DE NETEJA: Es subministraran contenidors,papereres o altres mesures i serveis que 
EMAYA consideri pertinents per a un bon funcionament de la Fira durant tota la seva durada, 
als indrets afectats, així com els serveis especials de  neteja pertinents.  
 
MUNTATGE PARADES, RESTRICCIONS DEL TRÀNSITI ALTRES RESERVES D’ESPAI : les parades 
podran muntar-se a partir de les 10h del dissabte dia de començament de la fira. Aquestes 
tasques, així com l’eventual suspensió de la circulació de vehicles, s’ajustaran en tot moment a 
les instruccions de Mobilitat i de la Policia Local.   
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Hi haurà una concreta reserva d’espai al carrer Mataró per vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda i per a l’ambulància, d’acord amb la proposta de l’entitat promotora. 
 
DESMUNTATGE PARADES: a la finalització de l’esdeveniment, i havent en tot cas de d’estar 
acabat el desmuntatge a les 22h. del diumenge darrer dia de fira, com més tard.  
 
LÍNEES DE VENDA: mostres i activitats de cuina i degustació; parades de productes alimentaris i 
d’artesania; expositors; extensió d’activitat comercial de botigues; i altres venedors. 
 
APARCAMENT VEHICLES: l’entitat promotora haurà d’assumir la disponibilitat d’espai suficient 
per aparcament de vehicles. En aquest sentit, ha manifestat la cessió al respecte de certes 
finques privades (com Can Reviu, devora vial Sant Jordi), com espais cedits a l’entitat 
promotora pels seus titulars, amb ocasió de l’esdeveniment.  
 
DESVIAMENT DE LA LÍNIA DE BUS: l’eventual allargament d’horari, escurçaments i/o 
desviaments de la línia de bus proposats per l’entitat promotora  es sotmetran a la 
consideració de l’EMT, Mobilitat i Policia Local. 
 
CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES: Les activitats de cuina, manipulació i/o  
comercialització de productes alimentaris es subjectaran a la normativa reguladora de les 
seves condicions higièniques i sanitàries, essent els manipuladors d’aliments i la pròpia entitat 
promotora responsables del seu compliment.  
Assumeix l’entitat promotora l’obligació de posar un camió frigorífic o cambres frigorífiques a 
disposició de l’adequada conservació de les mostres culinàries. 
 
En particular, s’observarà el següent: 
 
- els aliments elaborats i/o transformats que es comercialitzin procediran d’establiments amb 
autorització sanitària de funcionament i/o amb número de registre sanitari, inscrits al Registre 
d’empreses, establiments i productes del sector alimentari de les Illes Balears (Decret 99/2012, 
de 7 de desembre) i/o Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RD 
191/2011, de 18 de febrer). 
 
-  l’elaboració, conservació i venda de menjars preparats s’ajustaran a les normes d’higiene 
contingudes al RD 3484/2000, de 29 de desembre, comptant els manipuladors amb formació 
acreditada i comptant la parada amb pantalles de protecció dels aliments exposats, 
refrigeració quan sigui necessària, mantenint-se la cadena de fred en l’emmagatzematge, 
conservació transport i venda; neteja de superfícies i d’estris, subministrament suficient 
d’aigua potable, etc.  
 
Pel que fa a coberts, tassons, etc per al públic, preferentment seran d’un sol ús. 
 
- en els aliments lliurats sense ulterior transformació s’observarà l’etiquetatge que resulti 
d’aplicació d’acord amb el RD 1334/1999, de 31 de juliol, sobre Norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris, conformement amb el Reglament Europeu 
1196/2011, de 25 d’octubre, especialment pel que fa a les dades per la correcta identificació 
del producte, origen, duració o caducitat, etc;  
En cas de venda a granelo fraccionada, es conservarà l’etiqueta original fins a la finalització de 
la venda del producte. 
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- en cas de venda de menjars preparats o activitat de cuina, s’observaran les previsions 
contingudes al RD 126/2015, de 27 de febrer, d’acord amb el Reglament Europeu 1169/2011, 
relatives a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la 
venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats als llocs de venda a petició del 
comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall,quant a la informació obligatòria 
dels aliments, presentació i col·locació de la mateixa, i especial atenció a la publicitat 
d’al·lèrgens o productes susceptibles d’intolerància alimentària. 
 
PARADES: L’ocupació dels llocs de venda es realitzarà mitjançant parades desmuntables 
instal·lades pels propis venedors, essent responsables, tant ells com l’entitat promotora, de la 
netedat i adequat estat de conservació de les mateixes. Tot això sense perjudici d’eventuals 
instal·lacions a facilitar per l’Ajuntament als promotors, per a participants no habituals a fires, 
convidats a exposar els seus productes.  
 
OBSERVACIÓ D’ORDENANCES MUNICIPALS: els autoritzats a ocupar un lloc de venda a la Fira 
tenen un deure de concurrència a la parada, al servei de la bona imatge de la mateixa.  
Els autoritzats a ocupar les parades i vendre-hi estaran subjectes al compliment de les 
obligacions fixades, amb caràcter general, a l’article 61 del Reglament municipals de serveis de 
consum i mercats minoristes municipals, així coma les vigents ordenances en matèria de 
renous i de neteja, i qualsevol altra normativa municipal d’aplicació, estant el seu 
incompliment tipificat com a infracció sancionable en els termes taxats a les mateixes. 
 
SEGON.- Que per part de l’entitat promotora s’assumeixi anualment l’organització de 
l’esdeveniment. Tot i essent responsable de l’assignació dels llocs de venda, i la seva concreta 
ubicació física, presentarà l’entitat promotora, pel que fa a les activitats de venda per part de 
professionals, una proposta d’adjudicació de llocs de venda per a la seva supervisió municipal,i 
que els venedors inclosos a la mateixa presentin la declaració responsable del compliment dels 
requisits establerts prevista a l’article 5 del RD199/2010, de 26 de febrer, regulador de la 
venda ambulant o no sedentària (BOE de 13-03-10) com a condició per a l’obtenció de les 
pertinents credencials. Aquestes s’hauran de tenir exposades davant el públic.  Tot això 
conformement amb el disposat a l’article 58 del Reglament de Serveis de Consum i Mercats 
Minoristes Municipals.  
 
L’esmentada proposta d’adjudicació dels llocs de venda es formularà per l’entitat promotora  
mitjançant relació en què consti: nom del titular, DNI/NIE/CIF, línea de venda, núm. del lloc de 
venda i nombre de mts lineals.  
 
TERCER.- Que per part de EMAYA, Policia Local i altres serveis municipals competents s’adoptin 
totes aquelles mesures que siguin pertinents per al normal desenvolupament de la Fira.  
 
QUART.- Traslladar la present resolució a l’EMT, per al seu coneixement en relació a les 
restriccions en matèria de trànsit, necessitats especials del servei de bus amb ocasió de 
l’esdeveniment, etc.   
 
CINQUÈ.- Procedir a l’adopció de les mesures administratives necessàries per a l’eficàcia de la 
present resolució, a partir de la data de 17 de maig de 2018. 
 
SISÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació." 
 
37. Grup PP relativa a pressuposts participatius 
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Sr. secretari: 
 
“I ara tenim tres punts avançats per Batlia, 37, 39 i FOD 4, hi ha una sol·licitud d’intervenció en aquests 
punts, en el punt 37.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Bé, volia exposar que aquests punts han estat avançats per tres motius, maternitat, paternitat i 
malaltia. I a partir d’aquí ara d’aquests tres punts hi ha una paraula demanada, de l’associació de 
veïnats, i és el Sr. Nogales, per xerrar del punt 37, en relació en els pressupostos participatius. El Sr. 
Nogales no hi és. Idò i passarem en el debat ja de la proposta. Partit Popular, relativa a pressupostos 
participatius. Molt bé Sr. Sánchez quan vulgui.” 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Bien, llevamos dos años con implantación de los presupuestos participativos, los 
cuales hemos tenido mucha comunicación, de manera activa todos los grupos, y que obviamente todos 
estamos deseosos que tengan un funcionamiento correcto y obviamente mejorar todos los déficits que 
pueda arrastrar tras su implantación. Por tanto, presentamos una proposición que lo que pretende es 
pues mejorar en ese sentido los presupuestos y pretendemos tres modificaciones. La primera hace 
referencia a que se pueda recoger una reserva de consignación presupuestaria en los mismos por 
materias, para evitar que la práctica totalidad de los proyectos sean proyectos de inversión y no y 
obviamente y no actuaciones municipales que no se están aprobando obviamente esto es evidente, 
obviamente las entidades vecinales que tienen obviamente mayor apoyo social pues obviamente tienen 
más posibilidad de ganar proyectos y no entidades sociales, que son los que presentan este tipo de 
proyectos, que obviamente no tienen detrás la estructura que puede tener una entidad vecinal. 
Segundo, hace referencia a la exigencia de un mínimo de participación para la posible ejecución de un 
proyecto. Obviamente estamos viendo que la participación es muy escasa en el ayuntamiento de Palma, 
y hay pues proyectos que con 50, entre 50 y 100 votos, pues están saliendo adelante. Y entendemos que 
obviamente los presupuestos participativos deben cumplir un interés general, y no cumplir, que podría 
ocurrir, intereses particulares, al tener obviamente esa mínima apoyo popular. Y finalmente solicitamos 
una, que se pueda priorizar la ejecución de los proyectos en atención a su antigüedad, siempre que sea 
posible, y en caso contrario que se apruebe la calendarización de los mismos, con el objetivo de conocer 
las fechas de su implantación efectiva. Obviamente estamos en una situación en la que proyectos que 
fueron aprobados en el 2016, pues todavía no han sido ejecutados, y en cambio proyectos aprobados en 
el 2017 pues ya han sido finalizados. Y por tanto si no es posible por antigüedad, sí que obviamente los 
que presentan los proyectos que sepan, obviamente con un lapso de tiempo concreto, cuando va a ser 
el periodo de implantación de aquel proyecto que ha sido aprobado. Nada más.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Moltes gràcies. Sra. Frade, abans de la seva intervenció li volia agrair profundament que vostè estigui 
aquí avui. El Reglament del Plenari encara no s’adapta a que les dones puguin tenir conciliació i puguin 
tenir fills, i en nom de l’ajuntament moltíssimes gràcies per esser aquí eh.” 
 
Sra. Frade Bravo (PODEM PALMA): 
 
“Bé, moltes gràcies. De fet, tinc la nena a Batlia però bé, a poc a poc anirem avançant, no passeu pena. 
Donar-li les gràcies també a la Sra. Conrado per haver retirar la compareixença, i convidar tant a 
Ciutadans com a Partit Popular, a fer una reunió amb Participació per explicar els pormenors de com 
estan les coses d’execució. Sabem que avui presentem una modificació de crèdit de 8 dels projectes que 
ja s’executen dels passats pressupostos participatius. I per tant, poso a la seva disposició tant a l’equip 
polític com a l’equip tècnic de Participació Ciutadana, perquè anem mirant aquesta revisió eh. En quant 
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a la proposició que me presenta el Sr. Sánchez, començaré pel tercer punt, i anirem avançant cap al 
primer. D’acord? El tercer punt, el calendari d’execució, la prioritat dels pressupostos anteriors, 
etcètera. Sí, unanimitat, estam d’acord completament, de fet ja saben que hem presentat un calendari 
ara, estam parlant amb les entitats veïnals que han quedat atrassades, sobretot del bosc de la Riera. 
Batlia va tindre una reunió amb ells, degut a l’execució de grans projectes s’ha ajuntat tot. A demés el 
del bulevard de l’any passat i en el bosc de la Riera, i esperem poder començar a veure aquests boscos 
durant aquest 2018. Un retràs que des de Participació lamentem profundament, però que esperem que 
a mesura que anem treballant en aquests pressupostos participatius podem anar avançant. Per lo tant 
el punt 3 els hi votarem a favor totalment. En el punt 2, potser el més problemàtic. No podríem dir en 
aquest punt en el qual parlem d’un mínim de participació ciutadana, jo entenc i comparteixo la por del 
control, un control que no caigui en uns interessos privats, aquells doblers que són públics. I també en 
això varem posar en mans dels consells, dels consells de barri, dels consells territorials aquesta parlada, 
o aquesta xarla podríem dir, de quines són aquelles propostes que van a Districte, quines són aquelles 
propostes territorials generals, perquè els consells on hi ha les entitats d’utilitat pública, puguin dir el 
seu què sobre respecte de les propostes mateixes, i que puguem fer un control civil també sobre quins 
interessos són particulars o són generals, sobretot en aquestes propostes de menys doblers, que són els 
de Districte. No? Que són les que se’ns poden escapar amb més anterioritat. També estam molt 
pendents, ja ho varem comentar la última vegada que varem presentar una proposició molt semblant 
sobre el control de participació en que sortirà de la legislació balear de consultes populars, que suposo 
que també regularà pressupostos participatius, donat que s’estan donant a altres indrets de la nostra 
terra. A Algaida ja fa molts d’anys que se fa però que estan sortint a Lluchmajor, en altres, a Calvià i 
etcètera. I sabem que des del Govern autonòmic estan mirant d’impulsar una normativa que controli i 
que faci un percentatge establert. Llavors estam un poc pendent d’això. Jo puc estar d’acord en que és 
necessari establir un mínim de participació. Torn a impulsar el fet de que el Consell Social o s’ha de fer 
una Comissió per entendre quin és aquest mínim. El que no pot esser és que nosaltres a través de fer 
una mínima participació, ens mengem una eina participativa com la que tenim. Per lo tant en aquest 
punt li votaríem en contra. I després en el punt 1 li votarem en contra, però m’agradaria donar un apunt 
en el qual estam completament d’acord, i això ja ho hem parlat en el Consell Social altres vegades, en el 
que creiem que és necessari, diversificar i fer una partida per accions, per campanyes, per 
sensibilitzacions i un altre d’inversions. Li votarem en contra només per una mínima raó, i és que en 
aquestes bases d’ara mateix, ja estan impulsades i no cabria la modificació. I lo únic que li podríem, i lo 
que m’agradaria impulsar-la seria l’any que ve, incrementant un percentatge important o mínim, dels 
doblers que posem a disposició. És a dir, que no ens mengem doblers que tenim ara a disposició dels 
pressupostos participatius per fer aquesta campanya, sinó que el que fem sigui un increment de la 
totalitat per poder destinar una partida en aquestes accions i sensibilitzacions. Una dada que sí que 
m’agradaria ficar en aquest debat, i és que en el recompte de les propostes realitzades, ha augmentat la 
participació de les entitats, i aquestes participacions de les entitats ha augmentat especialment en 
accions, en campanyes i en actes de sensibilització, és a dir que en aquest cas ja comencem a veure com 
comencen a haver-hi aquest tipus d’altres inversions. No? Inversions només socials, inversions molt més 
d’àmbit m’agradaria dir emotiu, perquè van molt més dirigides a la persona i no tant a la construcció de 
coses, i que crec ens poden donar un efecte molt positiu. Vull dir que si segueix en aquest canvi, els 
inclourem a les bases de l’any que ve, no tindria cap problema també a votar-la a favor, i per lo tant 
només ens quedaria aquest segon punt un poc en l’aire. Moltes gràcies.” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, de los tres puntos, estamos 
totalmente de acuerdo, en especial con el tema de la participación. Se tiene que arreglar este tema de 
alguna manera, porque lo que no puede ser es que 1.000 personas decidan inversiones tan importantes 
que alcanzan hasta el millón y medio de euros. Entonces, bueno, esto es algo que se tiene que corregir 
cuanto antes. Pero además quiero hacer una reflexión, con el tema de los presupuestos participativos, 
yo creo que ustedes lo han vendido erróneamente, es decir, cuando se votan los presupuestos 
participativos y se deciden que proyectos se van a realizar, lo venden como si al siguiente año se vayan a 
realizar todos los presupuestos, ay todos los proyectos. Y esto la realidad es que no es así, no es así. 
Entonces, cuando alguien, unas, cuando las entidades ciudadanas o los particulares, proponen un 
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proyecto, y se le acepta. O antes de que se le acepte, cuando se eleva digamos para votación pública, se 
tiene que especificar que este proyecto en concreto pues exige una tramitación que puede ser 
complicada, y que puede durar, uno, dos, tres años, los que sean. Pero es que además hay otra cosa, y 
es que también intentan vender que en los presupuestos generales, se destina un millón y medio de 
euros de los presupuestos para presupuestos participativos, respecto al año anterior, o sea de los 
proyectos que se han aprobado, por ejemplo el 2016-2017, al año siguiente se vende que el millón y 
medio de euros está reservado para estos proyectos, cuando esto al final tampoco es así, porque los 
proyectos no pueden llevarse a cabo, esa partida se pierde, y al siguiente año tienen que volver a pedir 
autorización para ejecutar esos presupuestos. Con lo cual, lo que sí les pido es que hagan una reflexión 
sobre la manera en como están vendiendo los prepuestos participativos y desde luego atiendan a las 
mejoras que pide aquí el Partido Popular, y que estamos de acuerdo.” 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer el apoyo al punto 3, ya es un avance que estemos de 
acuerdo. Respecto al primer punto una aclaración, obviamente todos los puntos que aquí exponemos 
son en referencia al próximo ejercicio, obviamente ya están implantados y aprobados los de este año, y 
obviamente el calendario no permite una modificación, si no quedó claro aquí lo aclaro, estos puntos es 
con respecto a los próximos, con lo cual entiendo que con esta aclaración el punto primero podría ser 
votado a favor. Y respecto a la exigencia de un mínimo de participación, yo no estoy de acuerdo con 
usted. Se llaman presupuestos participativos, obviamente tiene que haber participación, es decir, si 
participa muy poco gente, no es un instrumento de participación, porque participa muy poca gente, y 
por tanto no es representativo y por tanto podemos conseguir el efecto contrario a lo que pretendemos, 
que no se atienda a necesidades de interés general, sino a necesidades de interés particular. Yo le pongo 
un ejemplo, y discúlpeme que me utilice a mí. Yo vengo de familia numerosa, tengo muchos tíos y 
muchos primos, si sumamos todos somos en torno a 60, con lo cual, una propuesta que parta de mi 
familia podría ser perfectamente aprobada, y por tanto no sería un instrumento de interés general, sino 
sería una necesidad particular que tiene una persona. Por tanto creo que esa medida correctora es 
necesaria, y en ningún caso sería limitar el acceso a la participación, sino todo lo contrario, fomentar 
que oiga, tenemos un instrumento pues que permitir mayor movilidad, y que la gente se implique en un 
instrumento que puede ser positivo para la ciudadanía, porque los presupuestos es eso, es decir, es el 
interés general, la ejecución de proyectos. Y con este número de votos entendemos que no se está 
cumpliendo con los objetivos, y por tanto seguiremos manteniendo y solicitando la exigencia de este 
mínimo de participación. Este año tendremos los datos del mismo año y veremos cual es la evaluación, 
pero creo que hay que establecer criterios moduladores de esta necesidad, para fomentar la 
participación de la gente. Muchas gracias.” 
 
Sra. Frade Bravo (PODEM PALMA): 
 
“Bé, per sí, començaré pel Sr. Sánchez, sí efectivament al tractar-se de les bases de l’any que ve el vot 1 
també el votarem a favor. En quant al punt 2, podem estar d’acord per això crec que hem de treballar 
per establir aquest mínim, i no ficar-lo i també estar un poc a l’espera de que seran les, que es legislarà 
per part supramunicipal, per poder veure si hem d’anar en condicions exactes o hem de canviar. Li 
votarem en contra de moment, però me comprometo a treballar-ho. D’acord? I una reflexió. No? Vull 
dir, és una eina democràtica que hem construït de nou, i per lo tant està en construcció, són coses noves 
que hem d’anar millorant. En aquest sentit i com deia la Sra. Conrado, de ¿cómo vendemos las cosas? 
No és que las venguem així, el pressupost participatiu tenia tota la intenció de la seva primera edició, en 
portem dos, penseu que la tercera l’estam fent ara. D’acord? De que s’executés en aquest any. De fet, 
de les tres propostes, de les quatre propostes guanyadores, dos s’han executat durant l’any que 
s’havien de fer, una ha quedat a mitges, i la última donat per un raonament d’eficiència, sobretot per la 
manca de serveis que tenim i de treballadors, s’ha anat retardant. És una de les qüestions que tenim 
sobre la taula, el seu portaveu Pep Lluís Bauzá, podrà comentar-li que al Consell Social s’ha xerrat de que 
aquestes grans inversions es puguin fer plurianuals, perquè va esser una de les reflexions justament que 
varem aportar en quant a les revisions de l’any passat, i que molt notablement haurem de fer de cara a 
les pròximes edicions. En prenc consideració. I finalment, el dinero no se pierde, del presupuesto de 
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2016 está presupuestado ese mismo dinero si lo pueden ver directamente en el cómputo global, y en el 
2017 justamente ahora lo que hemos hecho es modificar la forma de establecerlo, sinó que el que fem 
és que aquest còmput d’un milió i mig, està establert cau directament des de Participació, i és 
Participació, a mesura que els projectes ja estan per executar, que comença a fer aquesta modificació de 
crèdit i redistribueix aquests doblers dintre de les àrees. D’aquesta manera tenim un còmput molt més 
segur de què s’executa i què no s’executa, en quins temps i en quina calendarització. Això ho podreu 
veure perquè justament en aquesta part final com comentava ja hi ha les primeres 8 modificacions per 
portar endavant els primers 8 projectes de la que va esser l’edició passada. D’acord? En qualsevol cas no 
vull acabar sense dir-los que tant en Joaquin de Maria com jo, com tot el meu equip tècnic, estan a la 
seva disposició perquè puguem mirar aquest calendari. No només amb vostès, sinó ja sabeu també que 
la defensora de la ciutadania està molt interessada en aquests projectes i també tenim unes reunions i 
una comunicació amb ell. Per lo tant els emplaço a que puguem quedar quan vulgueu. Moltíssimes 
gràcies.” 

 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno a  
 
1. Las bases deben recoger una reserva de consignación presupuestaria por materias, evitando 
así, que la práctica totalidad de proyectos sean de inversión frente a los de actuaciones 
municipales. 
 
2. Las bases deben recoger la exigencia de un mínimo de participación para la ejecución de un 
proyecto. La motivación de la presente enmienda radica en que los presupuestos participativos 
pretenden la ejecución de proyectos de interés general, por lo que una participación muy baja 
podría estar atendiendo a necesidad es de interés particular. 
 
3. Priorizar la ejecución de los proyectos en atención a su antigüedad, siempre que sea posible, 
y en caso contrario que se apruebe la calendarización de los mismos con el objetivo de 
conocer las fechas de su implantación efectiva." 
 
Aprovat els punts 1 i 3, per unanimitat. No aprovat el punt 2 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, 
MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C's i Sr. Gijón) 
 
39. Grup PP relativa a la dimissió de la presidenta i cessament del gerent de l'IME 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Bueno, hubiera agradecido que el Sr. Hila no se fuera justo en este momento, 
porque es uno de los suyos. Y ese sí que es suyo, pero bueno. Después de analizar todos los hechos, de 
leer en los medios de comunicación pues todas las justificaciones, es muchos casos poco justificadas, y 
tener versiones pues contradictorias de mucho de las cosas que han ido sucediendo, nosotros tenemos 
una opinión propia pero antes de entrar a hacer valoraciones yo voy a enumerar tres hechos probados, 
y que difícilmente va a poder discutir nadie. El primero es que tenemos un Gerente, que mintió a una 
Junta de Gobierno, que mintió al Secretario del Ayuntamiento, y a todo el personal del Instituto 
Municipal de Deportes, con un currículum en el que él aseguraba tener una carrera universitaria, que a 
día de hoy no tiene. Dos, tenemos un nombramiento por urgencia en Junta de Gobierno, aprobado en 
base a un título universitario, que a día de hoy no tiene. Y tenemos, tres, un contrato laboral firmado 
con el Instituto Municipal de Deportes, en el que se le contrata a este Gerente, en base a un título 
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universitario que no tiene. Son tres hechos probados, que es una realidad, son tres mentiras. Sobre si 
hay falsedad documental, ya veremos, hemos solicitado un informe a los Servicios Jurídicos, y ahora se 
tienen que pronunciar. Por tanto no vamos a valorar eso hasta que no tengamos el informe de Servicios 
Jurídicos. Pero nos vamos a centrar en la mentira. Imagínense ustedes que un afiliado del Partido 
Popular llega y se presenta como Gerente del IME y dice que tiene un título universitario que no tiene, y 
se le contrata. Imagínense ustedes, ustedes, como reaccionarían, yo se lo puedo decir, sean honestos 
ustedes al menos. Sean honestos, porque que encima ahora estén defendiéndolo, pues es una doble 
vara de medir un poco complicada. Dos, imagínense que un profesional como la copa de un pino, que es 
como lo que están defendiendo ustedes, que es el Gerente, reconoce en la última comparecencia que lo 
siente, que no hubo malicia, pero que no se leyó el contrato. Firmó un contrato que no se leyó. Nosotros 
nos estamos preguntado, y de verdad preocupados, ¿Cuántos contratos está firmando este señor 
diariamente que lo siente no es con malicia pero no se los lee? Es preocupante, hablando de uno de los 
institutos que tienen más presupuesto de todo el Ayuntamiento de Palma. Pero hablemos también de la 
Sra. Moll, la Regidora de Deportes justificó en su día que no estaban al corriente de si era suficiente la 
Diplomatura y el Master para ocupar el cargo, y que por eso habían pedido a los Servicios Jurídicos un 
informe. Después más tarde dijo que el Secretario del Ayuntamiento de Palma lo sabía, y que lo había 
discutido con él. Pero después se retractó de esto. Y dijo que por lo que entendimos nosotros, ni habían 
pedido informe finalmente a nadie, ni lo sabía el Secretario, ni se habían planteado siquiera que hubiera 
el más mínimo problema casi, casi. De hecho lo tildó todo de pequeño error. Pequeño error. Yo creo que 
aquí hay alguien que se está riendo, y ya no sólo del Partido Popular. El Partido Popular es una parte 
pequeña de este Ayuntamiento, se están riendo de todos los ciudadanos, hablando de un pequeño 
error, con tres hechos probados que son muy graves. Les dijimos en la comparecencia que para terminar 
con todas las dudas, para darle la razón al informe de los Servicios Jurídicos, el Gerente lo tenía muy 
fácil. Existe en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes un sitio, donde tú puedes ir a solicitar la 
correspondencia, el certificado de correspondencia de todos tus títulos universitarios. Si el Gerente lo ha 
hecho ya y nos lo enseñan ahora, yo me callaré, sino se lo vuelvo a pedir, que por favor entren en el 
Ministerio y soliciten un certificado. Según lo que sostienen ustedes, y los Servicios Jurídicos, en ese 
certificado de correspondencia, le tiene que salir nivel 3. Yo les digo que no le va a salir nivel 3, seguro, 
pero aún así, si a ustedes les sale nivel 3, lo traen, y nosotros nos callaremos, incluso yo pediré disculpas 
si he dicho algo que no estaba, si estaba salido de contexto. Pero si sale nivel que no es el 3, y espero 
que todos ustedes pidan disculpas a los ciudadanos también. Y solo les pido que se atrevan a hacerlo, 
que creo que no es tan complicado entrar en el Ministerio y pedir un certificado, Alcalde de hecho usted 
debería de solicitárselo. Sería una buena estrategia por su parte. El Gerente y la Sra. Moll tienen 
realmente un problema, y no es un problema tan grave solo por esto, es porque ya han perdido la 
credibilidad, y la han perdido por parte de todos los funcionarios del IME, pero también por los de la 
Casa. Por tanto nosotros vamos a seguir pidiendo su dimisión y el cese del Gerente, más allá de por 
todos los informes que aún faltan por salir, y que saldrán, o de si tiene el certificado o no lo tiene, por 
dignidad y porque ha mentido, y solo por eso sería necesario que dimitiera. Yo creo que en esta 
institución, y ustedes que venían aquí a cambiar las cosas radicalmente, no se pueden permitir el lujo de 
tener a personas que han mentido. Por tanto les pedimos que por favor actúen en consecuencia. 
Gracias.” 
 
Sra. Pastor Montero (PSIB-PSOE): 
 
“Sí, gràcies bon dia. Bueno, en primer lugar decir que yo me remito un poco a las palabras del Gerente, 
de José María dentro de la comparecencia que se le pidió en Comisión. Decir que en todo momento 
pidió disculpas, que en todo momento reconoció que había sido un error, pero lo que quedamos claro, 
lo que queda claro es que ha sido un error no invalidante, que no tenía ningún tipo de consecuencias ni 
jurídicas ni más allá que la trascendencia mediática que en este caso el grupo del Partido Popular le 
quiera dar, y que los medios quieran recoger, por tanto decir que nosotros como no solo como Partido 
Socialista sino como Equipo de Gobierno, no vamos a apoyar la petición que se hace por parte del 
Partido Popular, ni ante el cese del Gerente del IME, ni muchísimo menos ante la petición de dimisión 
de nuestra Regidora Susanna Moll. Decir que no vemos las cosas desde el mismo prisma que lo ven 
ustedes, por tanto nosotros desde el primer momento que llegó la solicitud, se les dio audiencia, se les 
dio traslado de todo lo que, de toda la documentación, se les dio transparencia a toda la información 
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por parte del Equipo de Gobierno, y en este caso por parte más de la Regidora Susanna Moll, y decir que 
claro, que la conclusión del informe de los Servicios Jurídicos, es que el Sr. José María González, desde el 
primer día de su nombramiento, cumplía con los requisitos para estar nombrado. Por lo tanto, yo creo 
que Sr. Bonet, deje de buscar fantasmas, y deje de buscar excusas y sobretodo intentar hacer como 
hechos probados, o como una verdad absoluta cual es su interpretación de la situación, que puede ser 
divergente a la nuestra, por supuesto que sí, porque no, ya le digo que no pensamos igual, y ni mucho 
menos trabajamos de la misma forma. Y decir que por parte nuestra no hay nada más que añadir. Desde 
el primer momento, y así lo ratifica el informe del máximo responsable de los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento de Palma, el Sr. José María González tenía los requisitos para ser Gerente del IME. Que 
toda actuación, no tiene ningún atisbo de nulidad ni de ilegalidad, ni las actuaciones por parte del 
Gerente, ni en ningún momento las actuaciones de la Junta de Gobierno, en relación al nombramiento 
de Gerente, ni el Equipo de Gobierno en relación a tanto el nombramiento de José María González, 
como el apoyo de la Regidora Susanna. Por lo tanto decir que nosotros continuamos diciendo que ha 
sido un error, un error no habilitante, que nosotros hemos aportado toda la documentación, hemos 
iniciado el procedimiento de revisión de oficio, tal como se nos indicó. Y el primer paso era pedir este 
informe al Jefe de Servicios Jurídicos, que nos ha dado en este caso la razón en cuanto al nombramiento. 
Y yo creo que hasta aquí va el debate, porque no tenemos mucho más allá, a pesar de que para nosotros 
pues la verdad es que ha sido una situación, sí que reconocemos incómoda, que ojala no hubiera 
pasado, porque entendemos que ha sido una falta de diligencia, incluso se puede decir siempre 
involuntaria, y sobretodo no habiendo nunca ni mala fe ni dolo ni intencionalidad por parte del Equipo 
de Gobierno, y menos creo que por parte de la Regidora de Deportes. Y decir que yo creo que hasta aquí 
la información ha sido transparente, y no tenemos nada más que alegar en cuanto a este tema. Por lo 
tanto votaremos en contra de la petición del Partido Popular, de la dimisión del Gerente del IME y de la 
Regidora Susanna Moll.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Miri Sra. Pastor, jo crec que vostès viuen a un món paral·lel, desde luego no és aquest. El propi gerent 
reconeix a dins la Comissió, que no tenia la titulació. A preguntes nostres, li mostrem i li diem miri, a 
data d’avui encara apareix en el seu currículum de l’Ajuntament de Palma, que vostè té grau de 
Relacions Laborals. I li mostrem el document, i ell diu ai no ho han rectificat. Però és que encara està a la 
pàgina Web de l’ajuntament. El deuen haver llevat des de la setmana passada a avui. Miri, enhorabona, 
ja en tenim una. Ja en tenim una, però la segona és el currículum que presenta ell, i ell presenta un 
currículum on diu que té el grau de relacions laborals i empleo. I ell mateix reconeix que a data d’avui, 
no té el grau de Relacions Laborals i Empleo, perquè li falta el treball final de carrera. Jo, és que li fem 
voltes i voltes i voltes, i tornem a estar en lo mateix. Miri, si no hi ha tema inhabilitant des de lo que diu 
el informe jurídic, jo fins i tot li podria acceptar, que tinc els meus dubtes, perquè estam  parlant de l’any 
2015-2016, el temps en que es fan els canvis de titulacions i això ho hauríem de veure. Però en tot cas, 
lo que han fet ha estat enganyar. I això vostès no s’ho poden llevar de damunt. És a dir, per molt de 
títols que treguin, per moltes explicacions que donin, aquest senyor ens va enganyar. I no és que ens 
enganés a nosaltres, és que els enganà, se suposa que a vostès també. Se suposa dic, perquè vostès 
quan han de fer el nomenament d’aquest senyor, que els diu lo que té, vostès retarden el seu 
nomenament durant 15 dies, per anar a veure amem si tenen o no tenen. I fixin-se vostès si ho han de 
mirar i s’ho han d’estudiar bé, que han d’anar a mirar en totes les titulacions que hi ha, perquè si vostès 
el primer dia que els havien de nomenar, tenien dubte damunt la titulació d’aquest senyor, vostès 
durant aquests 15 dies lo que fan és mirar i explorar aquesta possibilitat de nomenament, amb la 
titulació que els està exhibint aquest senyor. Per tant vostès coneixien la situació, vostès la coneixien 
perfectament. I no hi hem de fer més voltes amb això. Perquè sinó lo que fem és una bolla més grossa 
d’anar enganyant. És a dir, si ara vostè hi vol avaluar els efectes que hi hagi, ens treu un informe de 
l’assessoria jurídica, lo que no li llevarà és que aquest senyor el dia que el varen anomenar, no tenia lo 
que deia que tenia. I vostès ho sabien, perquè varen retardar els 15 dies el nomenament, per revisar-li 
tota la documentació. Que feren aquests 15 dies? Quina documentació revisaren, si llavors resulta que 
quan han passat els 15 dies el anomenen amb lo mateix que no té i diu que té.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
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“Sr. Bauzá.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Per tant jo lo que faria és, nosaltres hem estat amb aquest tema i ho dut a Comissió, ho hem parlat i 
hem estat prudents a damunt aquest tema, però miri, jo li dic la veritat, lo que està clar és que aquí no 
hi ha res que sustenti que aquest senyor tenia la qualificació per poder-lo anomenar el dia que el varen 
anomenar vostès gerent. Per tant votarem a favor de la proposició del Partit Popular.” 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Gràcies. A nosotros nos ha sorprendido, estamos acostumbrados a que usted siempre defiende las 
cosas de forma vehemente, y muy segura de lo que hace. Y usted ahora ha hablado con la boca 
pequeña, de error, de que no había malicia, de que era un error que no era habilitante, pero lo ha dicho 
no como le caracteriza, y a mí me sorprende eso. Y eso puede que signifique algo de hecho. Solo faltaría 
Sra. Pastor que no hubiera transparencia, cuando nosotros solicitamos una documentación y de este 
estilo, es que solo faltaría. Yo, nosotros imaginábamos que ustedes iban a defenderlo, i iban a sujetarlo 
a la silla, incluso que hasta el Sr. Hila le respaldaría, pero nos sorprende que MÉS y que PODEMOS, que 
ahora mismo no nos hacen ni caso, también lo estén defendiendo. Nosotros pensamos que la Alcaldía 
que el Sr. Toni Noguera vino aquí a dignificar después de la actuación de Hila, no podía estar 
secuestrada por personas que mienten, no puede estar secuestrada por personas que falsean sus 
currículum vitae, y por personas que firman contratos públicos en los que se escriben mentiras. Es que 
no puede estar una Alcaldía que esté secuestrada por estas características. Esto es un chanchullo, y que 
lo respalden no les deja en buen lugar. Ustedes ni presentan ni presentaran el certificado de 
correspondencia, precisamente o porque no tienen valor a pedirlo, o porque lo han pedido ya y el 
resultado no es el que a ustedes les gustaría que saliera. Y seguramente el ridículo sería mayúsculo, si 
ustedes presentaran este certificado. Pedimos que por favor se lo enseñen si lo tienen, y sino que lo 
soliciten. Ustedes y Servicios Jurídicos, tienen clarísimo que para acceder, para ingresar en la 
administración pública como técnico superior, que es lo que sería asemejable a la figura del Gerente, 
con una diplomatura y un master, no le bastaría bajo ningún concepto. De hecho, el artículo 12.5, el 
Estatuto Básico del Empleado Público, dice: al personal eventual le será aplicable en lo que sea 
adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. Si tenemos 
muy claro que a un funcionario no le bastaría bajo ningún concepto tener una diplomatura y un master, 
ustedes están aquí rebajando la exigibilidad de este ayuntamiento para con los gerentes, para con los 
políticos de hecho. Y otra vez sale, los políticos tenemos privilegios, pero es que son ustedes los que 
están haciendo que un político aquí tenga privilegios, frente a un señor que quiere ingresar en la 
administración pública como nivel A1. Ustedes además van a ser los primeros que van a autorizar que 
en este ayuntamiento haya un Gerente, que ni tiene licenciatura, ni tiene grado, el primero en la historia 
que ni tiene licenciatura ni tiene grado, lo van a poner ustedes. No sé si porque se la han colado y ahora 
lo defienden, o porque lo pusieron de forma intencionada. Hagan lo que quieran, porque lo van a hacer, 
como siempre lo hace, y usted más que nadie, pero al menos no van a tener la conciencia tranquila. Y no 
la tiene desde el momento en que usted lo está defendiendo de esta manera. Simplemente esperamos 
que sigan todos los trámites como deben, que es ahora recibir las audiencias, después que se pronuncie 
el Consultiu, y paralelamente que Servicios Jurídicos emitan el informe sobre la posible falsedad 
documental. Muchas gracias.” 
 
Sra. Pastor Montero (PSIB-PSOE): 
 
“Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las aportaciones que han hecho al debate Ciudadanos, decir que 
la norma según la que se basa el informe de Servicios Jurídicos, es del año 2011, y así se recoge en las 
conclusiones y por tanto nosotros no vamos a discutir la veracidad y bueno sobretodo la razón que 
carga el informe de nuestro máximo responsable de Servicios Jurídicos, no le vamos a quitar en este 
caso la validez a este informe, al revés, creemos que es un informe que está bastante bien 
fundamentado y que por lo tanto crea y recoge lo que nosotros creíamos desde el primer momento, que 
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desde el primer día del nombramiento del Gerente del IME, cumplía con los requisitos para ser 
nombrado Gerente. Así lo dice el informe de Servicios Jurídicos, y nosotros así lo creemos. En cuanto a 
las dudas que plantea que hubo el principio en cuanto al nombramiento, era porque en un primer 
momento el Sr. José María González, no aportó que tenía en master en Salud, que disponía solo de la 
licenciatura, perdón de la diplomatura, y por lo tanto las dudas ahí no fueron dudas sino que dijimos, 
con una diplomatura no puede usted ser Gerente. En el momento que pasaron el transcurso de unos 
días, aportó que tenía también el master en Salud, y ahí fue cuando fuimos a hacer la consulta, nos 
dijeron, con el master y la diplomatura, cumple los requisitos como así lo dice hoy el informe de 
Servicios Jurídicos, presentado a petición del Partido Popular. Por lo tanto, no tengo nada más que decir, 
en cuanto a que los hechos son los que son, y el informe es el que es, y yo creo que con este informe 
tenemos más que cubierta, el nombramiento y la legalidad del nombramiento del Sr. José María 
González. En cuanto a la intervención del Partido Popular, yo sé que espera con deseo todas mis 
intervenciones en el Pleno, lo sé, espero que podamos estar muchos años juntos, usted en la oposición y 
yo en el Gobierno, para poder continuar sobretodo que no tenga usted en el anhelo de verme cada mes 
intervenir en los Plenos. Bueno decir que de su intervención he sacado un glosario, que es, chanchullos, 
mentiras, contratos públicos falsos, ridículo, privilegios y dimisión. Bueno, crónica de una muerte 
anunciada del Partido Popular, y sobretodo, sobretodo yo creo que este tipo de palabras, que usted de 
manera tan grandilocuente ha establecido y ha dicho en su discurso, en contra de que sigamos 
manteniendo al Gerente y a la Regidora Susanna Moll, pues decir que les ha faltado esa grandilocuencia 
y esa contundencia, a la hora de pedir responsabilidad entre los suyos, que a día de hoy y de ayer, 
tenemos un auto, un auto en los medios de comunicación, que nos dicen lo que está pasando, lo que 
estaba pasando, presuntamente en el Ayuntamiento de Palma, la anterior legislatura con los miembros 
del Partido Popular. Por lo tanto decir que lecciones a nosotros de moral ética y política ninguna señores 
del PP, y decir que yo creo que en este caso les ha salido mal la jugada, y ahora están, están yendo hacia 
un camino los derroteros que les pueden también perjudicar, que es acusar de manera flagrante y 
directa, sin poner una presunción delante como hago yo con su compañero del Partido Popular que está 
sentado en esta bancada, decir que el Sr. Gerente del IME como así dijo en la Comisión, había falsificado 
un contrato laboral, lo dijo, y quedó recogido en acta, porque yo me encargué particularmente que sus 
palabras fueran recogidas en acta, por lo tanto decirle que lo que hay que tener es un poquito de 
vergüenza, de ética y trabajar éticamente en los temas y yo creo que aquí se les ha acabado ya el 
recorrido. Muchísimas gracias señores del PP.” 

 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal: 
 
1. Dimisión de la Sra. Susana Moll Kammerich 
2. Cese del Sr. José María Gonzalez Navarro" 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
FOD 4. Aprovar inicialment la proposta de delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de 
Palma 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Duim avui a aprovació, la proposta de zonificació que considera que Palma sigui 
declarada zona única, als efectes de comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús 
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residencial. Aquesta zonificació no permetrà les estades turístiques als plurifamiliars, i sí les permetrà als 
unifamiliars. En aquest cas, als unifamiliars amb tres excepcions. Un, no es podran fer al sòl rústic 
protegit, perquè ho prohibeix la mateixa llei. No es podran fer a la zona de la influència de la petjada 
acústica de l’aeroport. I no es podran fer solars amb usos diferents al residencial i turístic, per exemple 
no es podrà fer a un polígon industrial. El marc normatiu per aquesta aprovació és la Llei de turisme, que 
establia tres criteris per zonificar. El primer la convivència social als barris. El segon, la manca d’oferta 
d’arrendament per a la població resident. I el tercer, els possibles efectes significatius sobre el medi 
ambient, territori i recursos, etcètera. El punt de partida dins aquest marc normatiu d’aquesta proposta, 
és la proposició d’iniciativa popular que va presentar en aquest Plenari la Federació d’associació de veïns 
de Palma, que ja deia clarament que Palma fos declarada com a zona única, i no es permetés el lloguer 
vacacional als pisos, als plurifamiliars. Aquesta proposició es va aprovar al Plenari, i és la feina que 
després ha fet la Regidoria d’Urbanisme, des d’aquesta proposta aprovada per Plenari, des d’aquest 
mandat Plenari, convertir-lo en una realitat ja amb una proposta concreta, amb els avals tècnics 
necessaris, i és el que avui duim aquí. Quin ha estat a part d’aquesta proposta popular aprovada al 
Plenari els motius que ens han duit a presentar la proposta? Pues són, hi ha un molt clar, i és que hem 
donat prioritat al lloguer per a residents i la gent que treballa a ciutat. La mesura d’avui té com a 
objectiu prioritzar l’accés a l’habitatge de la gent que ja viu a Palma, o que ve a treballar. Volem eliminar 
en lo possible el impacte que el lloguer turístic té en el lloguer per a residents. I tenim algunes dades per 
parlar d’aquesta situació. L’oferta de pisos de lloguer turístic no reglat, és a dir, sense autorització, va 
augmentar un 50% entre els anys 2015 i 2016, i després ha continuat creixent fins arribar a prop de les 
20.000 places ofertades. La immensa majoria de forma il·legal ja que únicament 645 tenen permís per 
fer-ho. Dades de Airbnb de febrer de 2017 parla que a Palma hi havia 2.972 entrades, és a dir, 2.972 
habitatges destinats al lloguer vacacional. Jo crec que aquesta imatge. No? Que és augmentada 
d’aquesta oferta, posa de manifest que és difícil que una ciutat pugui resistir aquest creixement brutal 
en pocs anys de la oferta de lloguer vacacional. El 48% dels lloguers s’oferien entre 7 i 9 mesos, per tant 
sense possibilitat pel lloguer dels residents. I evidentment l’alta rendibilitat del lloguer vacacional, fa que 
competeix en preu a l’hora d’invertir, i que ja siguin fons d’inversió, grans empreses, les que comprin 
edificis sencers, per convertir-los en lloguer vacacional, i aquests edificis de vivendes, ja no estan, ja no 
són disponibles pel lloguer de residents o per la compra del resident. Per nosaltres existeix un 
paral·lelisme entre l’evolució del fenomen dels habitatges vacacionals, i l’augment dels preus de lloguer. 
El lloguer turístic evidentment no és l’únic factor que incideix en la pujada de preus, però és 
indubtablement un d’ells. En Palma, des de l’any 2013, i sense tenir les dades del darrer any, els lloguers 
han pujat un 40% i ara mateix som la segona ciutat d’Espanya, on les famílies han de destinar més renda 
familiar a pagar el lloguer. Tot això crec que és una evidència i lo pitjor que podem fer com a Govern, és 
mirar cap a un altre costat i no fer res, perquè ara mateix és diari, jo crec que tots els que estam aquí 
tenim noticia d’algun amic, familiar o conegut, que a lo millor estava pagant 550 euros pel seu lloguer, 
600 euros, i que ara que ha de renovar el preu ja és de 900 euros. Bé, pues jo crec que els joves de la 
nostra ciutat amb sous mileuristes, no poden pagar un lloguer de 900 euros. Crec que molts de 
treballadors i moltes de famílies no poden pagar un lloguer de 900 euros. I lo que no pot fer 
l’ajuntament és no fer res. Lo pitjor que li pot passar a una ciutat és perdre els seus joves i perdre els 
seus habitants, que han de marxar perquè no poden viure a ella. I també perdre el talent que ve de fora, 
que tampoc pot venir perquè no pot pagar el lloguer, i això si parlen amb la Universitat, els hi contaran 
la situació també que a ells els hi passa, amb investigadors i amb persones que venen a Palma, i les 
dificultats que tenen per trobar un pis. Davant aquesta situació i aquestes dades, és per lo que 
proposem aquesta zonificació que els he explicat. Moltes gràcies.” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Sí, muchas gracias. Bueno, desde Ciudadanos nunca hemos estado de acuerdo con la zonificación. Y no 
hemos estado de acuerdo por los siguientes motivos. Mire, la Directiva europea relativa a servicios de 
mercados interiores, y la Ley entre otras de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dice que 
cualquier norma que restrinja una actividad, se debe aplicar en base a dos factores, primero 
proporcionalidad, adoptando la menos restrictiva, cosa que aquí brilla por su ausencia, porque se ha 
prohibido totalmente en toda Palma el alquiler de plurifamiliares. Y segundo, tiene que estar bien 
motivado y justificado, con el fin de evitar tratos discriminatorios. Y en este caso, se ha intentado 
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motivar, no se ha podido justificar. Y además, hay un trato discriminatorio entre aquellos que quieren, 
que podrán alquilar los unifamiliares, frente a los que no van a poder, que van a ser los plurifamiliares. 
Nosotros consideramos que la zonificación es profundamente injusta, y que además limita la oferta 
turística, sin una justificación suficiente. De esta manera lo que se va a, lo único que va a ocurrir, es que 
se va a beneficiar evidentemente a otros sectores turísticos con esta medida. Y se va a dar una paradoja, 
y es, que como no se puede alquilar en plurifamiliares, porque ustedes lo han decidido así, una persona 
que viva en Palma y tiene su piso y lo quiere alquilar turísticamente, no va a poder, pero al lado tiene un 
edificio entero con un hotel de 50 habitaciones vía libre. Tampoco con esto queremos decir que estamos 
de acuerdo con que el alquiler turístico se tenga que, no se tenga que regular, que haya vía libre y que 
todo valga. No. Nosotros siempre hemos planteado que a través de una Ley, de la Ley turística, se tiene 
que regularizar, regularizar el alquiler turístico en base a criterios de techos de plazas, que tendrá que 
haber en algún momento dado se tendrán que poner un techo de plazas para este alquiler turístico, en 
base a una calidad, seguridad, y en base a una convivencia. Incluso pues poner un precio a las camas. 
¿No? Con todo esto ya pensamos que dentro de lo que es el mercado de viviendas de alquiler, hay 
muchas viviendas o muchas personas que tienen viviendas que las querían alquilar turísticamente, se 
van a salir del mercado, porque todo esto simplemente no querrán hacerlo y no querrán seguir una 
serie de requisitos o no podrán cumplir una serie de requisitos que la Ley les está permitiendo. Respecto 
a este informe de zonificación, nosotros consideramos que es un informe que no es para nada riguroso, 
que los datos aportan datos que son obsoletos, y por supuesto que aportan datos que son 
completamente incompletos. Y se intenta vincular el aumento del precio del alquiler a los pisos 
turísticos, cuando ni siquiera en el propio informe que ustedes aportan, son capaces de afirmarlo con 
rotundidad. En muchas de las partes dice que bueno tenemos unos datos, aportamos estos otros, pero 
no se puede asegurar con los datos que se tienen, que la subida o el incremento en los precios del 
alquiler, sea por culpa de las viviendas turísticas. Y es más, existe otro informe que es el de Fevitur, que 
supongo que ya lo conocen, que dice que a pesar de que en el 2017 se aportaran al mercado 
convencional de alquiler, unas 1.300 viviendas que se retiraron del mercado del alquiler turístico, aún 
así el alquiler, el precio del alquiler ha subido un 16%, con lo cual queda demostrado que por mucho que 
aportemos viviendas al mercado convencional, el alquiler, el precio del alquiler sigue subiendo. Y sigue 
subiendo porque sube por múltiples factores, que pueden ser por ejemplo que hay más gente 
actualmente que no quiere comprar vivienda sino que quiere alquilar. Hay más gente que vive en Palma, 
hay unas 3.500 personas que también que se han incorporado y viven en Palma, residentes habituales. Y 
además se ha creado más empleo y hay menos paro, con lo cual todo esto hace que el precio del 
alquiler suba. Y ustedes están culpabilizando a un sector, directamente. Por favor, un segundo. Están 
culpabilizando a un sector únicamente a un sector, y por supuesto eliminándolo de un plumazo del 
mercado turístico. Ustedes han final lo que han querido es seguir las directrices de la Federación de 
Vecinos, aprobar a toda costa la proposición que presentaron, intentando justificarlo con un informe, 
diciendo o culpabilizando al alquiler vacacional del problema del acceso a la vivienda, cosa que no han 
conseguido. Propuesta que por cierto se aprobó gracias a la ascensión del Partido Popular en el que 
sabemos que están totalmente en contra del alquiler en plurifamiliares, con lo cual en esto sí que han 
sido coherentes. En definitiva, yo lo que les quiero decir, y tardo ya un minuto, menos, se han cargado 
de un plumazo el sector, un sector económico, turístico, que además estaba gestionado por particulares. 
Se han cargado este sector, que va a perjudicar evidentemente a todos aquellos que tenían pisos y los 
alquilaban para obtener rentas, rentas extra, que les servían para subsistir, para pagar hipotecas, para lo 
que sea, y también van a perjudicar mucho y ya se lo han dicho, a los comercios y a los restauradores. 
Con lo cual votaremos en contra, este informe no tiene y esta zonificación única no tiene razón de ser, 
no tiene ningún sentido, y están apuntando hacía un sector que no es el culpable del acceso a la 
vivienda. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Moltes gràcies Sra. Conrado. Ha fet d’una intervenció de 3 minuts, n’ha fet 6 eh. Clar, ara vindrà la Sra. 
Durán i evidentment també li hauré de donar un espai. No només pensi en vostè pensi amb el 
Reglament i tot això. Sra. Durán, com a mínim té 3 minuts.” 
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Sra. Durán Cladera (C’s): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. A jo m’agradaria que també l’Equip de Govern, pensés en el Reglament, i 
pensés en la resta de partits polítics, pensés en l’oposició, i no tingués la costum de dur aquí coses amb 
urgència, fora d’ordre, que ens entreguin la documentació 48 hores abans, que no ens l’entreguin en 
format digital, i que en el final ens donen 3 minuts. És a dir, com que duen per urgència una proposta 
del Govern, nosaltres tenim 3 minuts per poder defensar la nostra postura. Intentaré anar en el gra, i 
esser clara. Mirin, aquí ens trobem davant una decisió política, que vostès l’han volguda vestir amb un 
informe tècnic. Aquest Ajuntament de Palma s’ha gastat 17.000 euros, 17.000 euros, per vestir una 
decisió política. I m’explico, aquest informe, no és un informe que hagi fet una empresa, damunt una 
sèrie de dades que ha recollides. No. És un anàlisi d’uns estudis que havia fet Gerència d’Urbanisme, i un 
anàlisi d’un estudi que havia fet el Consell Insular de Mallorca. Després d’haver demanat de manera 
insistent tant a l’Ajuntament de Palma, com també en el regidor que ens ha passat la còpia, pues ens 
l’hem llegida, a les 80 pàgines, i hem vist pues lo següent. Tot d’una que comences a llegir aquest 
informe que vostès ens passen, aquest informe diu que amb les dades que han pogut analitzar, s’hagués 
pogut optar per una zonificació i per permetre el lloguer turístic en plurifamiliars per zonificació. Això ho 
diu el mateix informe. Lo que passa que diu que és complicat, que és difícil, que no és bo de fer, i en el 
final s’ha optat per la solució de prohibir-ho tot. Això ho diu el informe. El informe ha analitzat tota una 
sèrie de paràmetres, de consum d’aigua, de tema de mediambient i demés. I el informe diu que “cuando 
se ve que hay un aumento del consumo del agua en unos momentos determinados, en una zona 
determinada, si se hubieran podido analizar en profundidad, hubiéramos podido deducir que se podría 
deber al alquiler vacacional.” Tal qual diu això. “Dato que debería comprobarse con los datos 
segregados.” Cosa que no es fa. Per tant, aquest informe que és amb un rigor en el final la decisió no 
parteix d’unes dades definitives que siguin, això és degut en això, en això, en això. No. En tota una sèrie 
de dades lo fàcil és prohibició. Nosaltres estam en contra de la prohibició de lloguer vacacional a 
plurifamiliars a tota Palma, estam en contra. No entraré a contestar una hipotètica contestació del Sr. 
Hila, no entraré en això, perquè seria fàcil, perquè una llei de turisme que ha fet del Partit Popular, que 
ha fet que la planta hotelera ara a la Platja de Palma, hagi passat d’un 20% d’hotels de 4 estrelles a un 
70% d’hotels de 4 estrelles. Ara a la Platja de Palma. I aquesta llei turística o llei de turisme del Partit 
Popular, va fer que per primera vegada se regulés el lloguer turístic aquí a les Balears, permetia, deixava 
la porta oberta a que a través dels plans d’intervenció d’àmbit turístic dels PIADS, s’arribés a poder 
regular el lloguer turístic en plurifamiliars, a qualsevol municipi. Ara en aquest moment, decidim 
prohibir directament el lloguer turístic. Que creiem nosaltres? Que fa falta una regulació valenta, que lo 
valent no era prohibir, lo valent és regular. Una regulació valenta, que impliqui que famílies. Jo ara 
aquests dies, una senyora me va dir, Sr. Hila crec que li interessa, Sr. Hila si m’ha de contestar suposo 
que li interessa la meva resposta. L’altre dia una senyora me va aturar pel carrer i me va dir que tenia 
dues filles, que vivia tota sola, a una vivenda de 4 habitacions, que té un sou mileurista, i té dues filles, 
una d’elles estudiant de ESO. Me va dir que la possibilitat de poder llogar una o dues habitacions, unes 
7, 8, 10 setmanes anuals, li permetia arribar a final de mes a final d’any. En el final ha passat que amb 
una regulació restrictiva com és la prohibició a tota Palma, avui en dia es calcula que tenim unes 11.000 
places de lloguer turístic a Palma. Nosaltres creiem que ha d’haver una regulació molt restrictiva, que 
s’ha de preservar el mediambient, que s’ha de preservar la identitat de Palma, però també que aquest 
tipus de situacions no poden passar. I ara me vull dirigir en el Batle, miri, jo estic avergonyida que el 
Batle de Palma digui això. Estic avergonyida de que el Batle de Palma hagi fet aquesta afirmació. És a dir 
el Batle de Palma diu, “si una familia depende del alquiler turístico, ayudaremos a través de Servicios 
Sociales.” Això Sr. batle, Sr. Noguera, és una vergonya, és una indecència. Les persones que tenen una 
propietat volen que amb regulació adequada, i evidentment pagant els imposts, i a demés complint tots 
els requisits que faci falta, poder fer ús de la seva propietat, a llibertat. I volen poder llogar la seva 
vivenda, o part d’ella, o una habitació, per unes setmanes determinades, perquè no volen haver d’anar a 
la coa de Serveis Socials. I a demés aquest propi informe Sr. Hila, ha de tenir ben clar que diu una cosa 
claríssima, que queda demostrat, i ho diu aquest propi informe, que la vivenda de lloguer assequible, i la 
vivenda de lloguer social, mai s’aconseguirà amb una Llei turística. Me vaig estudiar abans d’anar a la 
ràdio ahir dematí, me vaig estudiar el programa electoral del PSOE, i me vaig estudiar el programa 
electoral de MÉS en quant a vivenda Sr. Noguera, de totes les mesures que vostès havien de posar en 
marxa en els 30 dies d’arribar a l’ajuntament, no n’han feta cap ni una, cap ni una, cap ni una. Per 
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començar, en 3 mesos havien de posar a l’abast de lloguer social, 30 vivendes de devora de la presó, i no 
s’ha fet. Però com això s’havien de fer unes bonificacions i unes ajudes en els propietaris de lloguers, 
perquè posessin al abast del lloguer social, vivendes de lloguer social. Havien d’activar Palma Habitada, i 
Palma Habitada se l’han carregada. No han fet res pel lloguer social, no han fet res per la vivenda. I ara 
vostès han volgut amb un informe, vestir una decisió política, perquè queda un any d’eleccions. Sr. 
Noguera, jo espero que vostè expliqui en els ciutadans, en aquesta senyora que li dic que té dues filles, i 
que vol disposar de la seva vivenda, d’una o dues habitacions durant 10 setmanes, que per favor no 
l’enviï a la coa de Serveis Socials. Una  mica de respecte Sr. Noguera.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Sra. Durán, por desgracia en los Servicios Sociales acaban muchas familias que no 
pueden permitirse tener una vivienda, o que destinan todo el dinero a pagar la vivienda y no pueden 
comer. Muchas por desgracia. Sra. Conrado, ha visto lo que ha durado la coherencia del Partido Popular, 
un minuto. Se abstuvieron e hicieron posible que se aprobase esta propuesta, que estamos presentando 
hoy en el Pleno. Cuando ellos gobernaron prohibieron el alquiler en plurifamiliares, y un minuto después 
dicen lo contrario. Es decir, cuando cambiamos la Ordenanza de terrazas diferente a la suya, nos lo 
recriminan y votan en contra. Cuando tenemos una zonificación igual a la suya, nos lo recriminan y 
votan en contra. Esta es la coherencia. Yo creo Sra. Conrado, que la vivienda tiene ante todo una función 
social, y es un derecho constitucional, por encima de otros derechos. Y creo que cuando una ciudad, y 
no solo pasa en Palma, creo que pasa en las grandes ciudades, empieza a tener un problema de acceso a 
la vivienda real, hay que tomar medidas. No una, muchas, pero una cuando te la dan la opción de tomar, 
la tienes que tomar. Igual que pienso yo que a parte de que nosotros la tomemos, que hacemos un 
conjunto de medidas, por ejemplo, creamos la Oficina antidesahucios, hemos parado más de 1.000 en 
estos tres años. Sí ríanse, fíjense, se ríen de parar desahucios, esto es lo que es el Partido Popular. 
Construcción de VPO, hemos cedido solares para que el Govern construya, porque nosotros no tenemos 
dinero pero tenemos solares, y van a invertir 17 millones en construcción de vivienda pública, 141 
viviendas, que la pasada legislatura hacían al contrario, vendían los solares públicos destinados a 
vivienda para hacer otras cosas, que no eran viviendas públicas. La Ley de vivienda que está 
tramitándose en el Parlament, permitirá que los grandes tenedores que tengan más de 10 viviendas, 
que las tengan cerradas durante 2 años, tengan la obligación de cederlas a las administraciones durante 
3, para que se puedan destinar a alquiler social. Hemos puesto en marcha las ayudas a barrios 
vulnerables, que allí están y se está rehabilitando los edificios. Yo pido también que ya que el Govern 
está actuando, y nosotros también, empezamos a actuar, porque la tristeza es que en tema de vivienda, 
solo se actúa cuando gobernamos los de izquierdas. Porque cuando gobierna la derecha no se hace 
nada. Igual que hay en este país una política clara de educación pública y de salud pública, tiene que 
haber una de vivienda también, una política pública de vivienda, sostenida legislatura tras legislatura, 
gobierne quien gobierne. Sin eso este país tendrá problemas en el futuro, sus ciudadanos tendrán 
problemas serios. Si no tienes una vivienda no tienes proyecto de vida, y no tienes casi nada. Hay que 
tomárselo en serio. Y el Estado, y el Estado, y el Estado que se pone de perfil en todo, en el alquiler 
vacacional se ha puesto de perfil bastantes años, dejando perder mucho dinero de recaudación de 
impuestos porque la mayoría ha sido en economía sumergida, dinero con el que podrían haber pagado 
las pensiones, y no esperar hasta ahora. Dinero con el que podrían haber dado ayudas al acceso a la 
vivienda, dinero con el que podrían haber ayudado a los comerciantes y a los autónomos. Todo ese 
dinero durante estos años se ha dejado perder, y ahora supuestamente dentro de un par de meses, 
sacaran un Decreto para regular la información que las plataformas deben dar a Hacienda. Podrían 
haberlo hecho hace ya bastante tiempo eh. Les queda que el Estado también modifique la Ley de 
arrendamientos urbanos, porque uno de los grandes problemas que tenemos, fue la modificación que 
llevó a que los contratos en lugar de ser por 5 años fuesen de 3. Esa modificación fue en el 2015 ¿en qué 
año estamos? 2018. Ahora vencen la mayoría de contratos. Y el que pagaba 550 le piden 900. Esa es la 
realidad triste, y ahí hay que actuar, y como Gobierno tenemos la oportunidad y lo vamos a hacer. 
Palma es una ciudad que económicamente está funcionando. Los datos económicos, cualquiera, el que 
usted quiera, es mejor que el año pasado, mejor que hace dos, y sin duda mejor que cuando gobernaba 
el Partido Popular. La economía está funcionando, se está creando empleo. Hoy han salido los datos de 
la EPA, en España ha aumentado el paro. En Palma en estos tres primeros meses, ha bajado. Algo se 
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estará haciendo bien, entonces creo que es un momento para tomar decisiones. Y diré por último una 
frase también de un periódico y es: se está expulsando a familias de su hábitat, por no poder pagar los 
alquileres. Los importantes desequilibrios del mercado inmobiliario balear, se ha convertido en un 
problema social muy grave. Factores como el famoso alquiler turístico, presionan muchísimo sobre el 
alquiler tradicional, y despiertan la avaricia de los propietarios de las viviendas. No es ningún peligroso 
ideólogo de la izquierda, es el Presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España. Por eso, ante la realidad, podemos hacer de Rajoy y no hacer nada, o ante la 
realidad podemos hacer como un Gobierno serio que asume su responsabilidad, y tomar decisiones. La 
hemos tomado, sabiendo que perjudicaremos a algunas personas, pero pensando que las beneficiadas 
son muchas más. Muchas gracias.” 

 
Es proposa: 
 
"Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de Palma, 
prevista a l’article 75 de la Llei 6/2017, de31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització de estades turístiques en 
habitatges, amb l’objecte i abast que defineix la documentació tècnica que s’adjunta i forma 
apart d’aquest acord,i que s’integra per la documentació següent: 
- Memòria-anàlisi general  
- Memòria justificativa 
- Proposta inicial de delimitació provisional i règim d’aplicació  
- Plànol de delimitació provisional 
- Memòria-anàlisi dels efectes ambientals  
 
Segon.- Tramitar la proposta de Delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de Palma, 
seguint el procediment establert en l‘article 75 de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació 
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’ 
estades turístiques en habitatges. 
 
Tercer.- Sol·licitar informes a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, a la Conselleria de 
Territori, Energia i Mobilitat, al Consell Insular de Mallorca, que l’han d’emetre en el termini 
màxim d’un mes, en els termes que preveu l’article 75 de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de 
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la 
comercialització d’estades turístiques en habitatges. 
 
Quart.- Sotmetre la documentació integrant de la proposta de Delimitació provisional de les 
zones aptes per a la comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al 
municipi de Palma, al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils 
comptadors des de la publicació d’aquest acord en el Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) 
per tal que s’hi puguin fer al·legacions. 
   
Cinquè.- Sotmetre la documentació integrant de la proposta de Delimitació provisional de les 
zones aptes per a la comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al 
municipi de Palma,  a la corresponent avaluació ambiental estratègica abans de l’aprovació 
definitiva, que es tramitarà  d’acord amb l’article 13 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears i en compliment de l’article 75.3.c de la Llei 6/2017, 
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, 
relativa a la comercialització d’estades turístiques en habitatges." 



 

- 121 - 

 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots en contra (PP, C's i Sr. Gijón) 
 
SOL·LICITUDS D’INTERVENCIONS A PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS  
 
- Federació d’Associacions de Veïns de Palma (G-07203573) 
 Punt 34 (Joan Forteza Cortés) 

Punt 35 (Joan Forteza Cortés) 
 

- Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma (G-57981755) 
 Punt 34 (Miquel Obrador Sabater) 

Punt 44 (Miquel Obrador Sabater) 
 Punt 45 (Miquel Obrador Sabater) 

Punt 46 (Miquel Obrador Sabater)   
 
- Asociación de vecinos del Arenal Playa de Palma (G-07686033) 
 Punt 34 (Francisco Nogales Anca) 

Punt 37 (Francisco Nogales Anca) 
Punt 40 (Francisco Nogales Anca) 
Punt 46 (Francisco Nogales Anca) 

 
- Asociación de Vecinos Es Raval de Santa Catalina (G-57301814) 
 Punt 34 (Pere Felip Buades) 
 Punt 44 (Pere Felip Buades) 

Punt 49 (Pere Felip Buades) 
 
- Unió d’Associacions de Mallorca (G-57472045) 
 Punt  40 (Francisco Fernández Ochoa) 
 Punt  46 (Francisco Fernández Ochoa) 

Punt  49 (Francisco Fernández Ochoa) 
 

- Gremio de Oficios Artísticos y Artesanos de Baleares (G-07080385) 
 Punt 50 (Maria Oliver Munar)  
 Punt 51 (Maria Oliver Munar) 
 
- Asociación de Ex Jugadores y Ex Jugadoras de Fútbol Base de Mallorca (G-57621427) 

Punt 42 (Yusmely Coronado) 
 
- Associació Escola Ara Anem Teixit Associatiu (G-07958515) 

Punt 45 (Alma Vives Gallego) 
 
-Asociación de Artistas y Artesanos de la Lonja (G-57570327) 
 Punt 51 (Viviana Gabriela Ribas) 
 
- AAVV Proppietarios Viviendas Camp Redó (G-57436479) 
 Punt 44 (Mari Gabi Hernández) 
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Sr. Forteza Cortés, representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Si m’ho permet Sr. Batle, en aquests dos punts cedeixo la meva intervenció a la meva companya na 
Marisa Bonache.” 
 
Sra. Bonache, representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Moltes gràcies. Sr. Batle, senyores i senyors regidors, veïnes i veïns de Palma. En relació als punts 34 i 
35, tots dos relatius al canvi de nom dels Carrers Via Alemanya, Via Portugal i Via Roma. La Federació 
d’Associacions de Veïns de Palma, vol dir el següent: que dona suport a la proposta de tots i cada un dels 
canvis de carrers i places, els quals d'alguna manera tingui el seu origen i simbologia vinculada al regim 
Franquista que va posar fi a la legalitat constitucional el 1939. Com vostès mateixos argumenten, els 
noms de Via Alemany, Via Portugal i Via Roma, d’Itàlia, països en aquells moments governats per règims 
atroços, foren posats en aquestes grans vies com agraïment pel paper jugat al servei de la causa feixista 
del regim militar de Franco, atès que la seva col·laboració va ser decisiva. Franco, entre 1936 i 1937 en 
plena guerra civil, no va dubtar ni va consultar a ningú per fer el nomenament d'aquests carrers. Malgrat 
en aquests moments alguns siguin països democràtics, no figuren als nostres carrers per aquest fet i tal 
vegada podríem seguir el seu exemple d'haver eliminat tots els vestigis del nazisme i del feixisme, fins el 
punt de què la seva apologia està castigada i, com en el cas d’Itàlia, compten amb una llei de víctimes 
que ha fet possible la exhumació de fosses comunes en finalitzar la Guerra Mundial. No tenim res en 
contra del poble alemany ni de l’italià ni del portuguès, ben al contrari, i no és la nostra intenció 
ofendre'ls, però si ens agradaria saber quan es deixarà d'ofendre les víctimes de la guerra i del genocidi 
posterior, escoltant fins i tot recomanacions d’institucions internacionals com l'ONU que encara està 
havent de sol·licitar al govern de Espanya que atengui a les víctimes del franquisme. Tampoc entenem 
que una de les principals avingudes de Palma porti el nom d’un personatge que va finançar l'avió que va 
portar a Franco des d'Àfrica i va aportar el suport financer necessari per al cop d’estat militar que va 
acabar en una cruenta guerra civil i 40 anys de dictadura. Creiem doncs, que el trastorn temporal que 
suposa per a la ciutadania de Palma el canvi de nom d'aquests carrers pels de ”Gran i General Consell" i 
pel ”Dels Jurats", és molt baix enfront del que suposa el treball que es realitza des de la Comissió de 
Toponímia cap a la recuperació de la nostra cultura, anomenant el que foren òrgans polítics i 
administratius de l’antic Regne de Mallorca. Des d'aquesta Federació, valorem l'esforç de la Comissió de 
Toponímia per haver retirat ja una bona part dels noms de carrer relacionats amb el franquisme o amb 
referències dictatorials, tasca que ha estat possible gràcies al consens de tots els integrants, entre els 
quals figura la representació ciutadana a través de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Pel 
que fa a la petició d'incloure en la Comissió de Toponímia a tots els partits representats al Ple, opinem 
que si aquesta Comissió és un òrgan municipal de govern, els partits de l'oposició no han de formar part, 
atès que com a tals ja estan representats en el Ple. Per altra banda, en relació al punt 35, li recordem al 
Partit Popular que ha governat durant molt de temps l'ajuntament, essent una de les seves accions 
polítiques la d’excloure les entitats socials de tots els patronats i òrgans de control de l'ajuntament, i va 
tenir temps i majoria per fer el que ara proposa estant a l'oposició. Moltes gràcies.” 
 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Moltes gràcies Marisa. Molt bé, ara el Sr. obrador.” 
 
Sr. Blázquez, representant de la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma: 
  
“Él no está, hola buenas. No está, me cede la intervención con el tema de Camp Redó.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Bé és que Clar això no funciona així. És el Sr. Obrador, el Sr. Obrador no hi és, vostè s’està erigint en 
representant del Sr. Obrador.” 
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Sr. Blázquez, representant de la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma: 
 
“¿Hay alguien de la Federación? ¿Hay alguien que pueda dar fe?” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Me sap greu però no va així això.” 
 
Sr. Blázquez, representant de la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma: 
 
“Es para el tema de Camp Redó.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Sí, ya, ya, ya, pero para el Camp Redó ya hay una palabra pedida de la Asociación de Vecinos, pero jo no 
tinc constància que el Sr. Obrador hagi delegat en ningú per fer aquesta intervenció, me sap molt de 
greu. I a més són 4 punts eh.” 
 
Sr. Blázquez, representant de la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma: 
 
“Sí, no, solo era uno del tema de Camp Redó.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“No, me sap greu però ha d’anar pel conducte reglamentari eh... per properes vegades Sr. Blázquez, si li 
ha de cedir la paraula, que el Sr. Obrador ho indiqui a Secretaria, quan demana la petició. Me sap molt 
de greu.” 
 
Sr. Felip Buades, representant de la Asociación de Vecinos Es Raval de Santa Catalina  
 
“Sí. Molt Honorable Sr. Batle, senyores i senyors regidors, en representació de la incombustible 
Associació de veïnats Es Raval de Santa Catalina, a continuació tindré tres intervencions. Començaré pel 
punt número 34, sobre el canvi dels carrers. I li diré, amb carinyo, que les entitats ciutadanes hem 
esperat molt per poder intervenir avui, massa, algunes ja se n’han anat. Vostè no ha adelantat, com 
norma tradicional, les nostres intervencions, sense avisar-nos. Ens sentim com a marginats i entre 
cometes ... Punt 34. L’Associació de veïnats Es Raval de Santa Catalina, acusa d’antidemocràtic, 
dictatorial i caciquil, a l’actual Equip de Govern de Cort, per la seva inadmissible intenció de voler 
canviar el nom dels carrers palmesans, que li vinguin en gana, marginant a l’oposició PP i Ciutadans, i a 
esquena de les entitats ciutadanes, que som la columna vertebral de ciutat i la veu del poble. Vostès, 
senyores i senyors de l’Equip de Govern, en el nostre criteri clar està, són el no va más d’un tarannà 
inquisitorial, que fa olor a Franquisme. Vostès, que en el nostre entendre, d’esquerres en tenen molt 
poc, estan asseguts en els seus escons, representant al poble sense el poble. El seu descarat despotisme 
anticiutadà, clama el cel. Vostès, a pesar d’esser votats a les passades eleccions, estan demostrant que 
no estan capacitats per governar Palma i als palmesans. I la nostra entitat no va a permetre, amb els 
braços creuats, que vostès, que en toponímia mostren el plomall, demostrant una ineptitud i 
incompetència alarmants, en canviar els noms en els nostres carrers, així com els doni la real gana. Sigui 
un nom alemany, francès o sigui de Servastopol. L’Associació de veïnats Es Raval de Santa Catalina, en 
aquest Ple, sol·licita poder intervenir en totes les comissions i reunions que se realitzin per part de 
l’Equip de Govern, per tractar el canvi de nom d’alguns carrers de ciutat. Vostès no estan preparats ni 
possiblement tenen potestat, per prendre decisions, i no ho estan perquè aquest pacte antinatura, en lo 
que duim de legislatura, segons la nostra modesta opinió, s’han convertit en un autèntic galliner polític, 
on el PSIB-PSOE, MÉS I PODEM no s’aclaren ni ells mateixos, ni en conjunt ni entre els seus propis 
partits. El seu mandat, els agradi o no, els direm que és un desgavell de pinyol vermell, una espècie de la 
parrala, humorísticament xerrant. I així no es pot governar, i menys canviar el nom dels carrers 
palmesans, sense to ni so, i sense consultar ni l’apuntador. Per favor, no vagin per aquest camí tan 
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antidemocràtic i tan anticiutadà, idò es poden cavar la seva pròpia tomba política, que ara a les 
venidores eleccions municipals que estan a la volta del cantó. Si volen canviar el nom d’alguns carrers, 
ho poden fer, però amb el degut consens amb l’oposició i les entitats ciutadanes palmesanes. No vagin 
de supervisors i avassalladors de rodet, idò les canyes poden tornar llances. Si aquest tema del nom dels 
carrers, no se democratitza i impera el sentit comú, no ens quedarà altre remei que començar a 
demanar dimissions, al mateix temps que com aquell que diu, clar està, donarem la mare de totes les 
batalles, democràticament, en contra d’aquest esbojarrat, anodí i grisenc equip de Cort. Suggerim al 
Molt Honorable Sr. Batle de Palma, en Toni Noguera, que és el considerem un polític coherent i honest, 
que culli cartes en aquest assumpte, idò som de la opinió, que és el únic capaç de trobar una sortida 
digna i democràtica al tema. Per finalitzar aquest punt, amb tots els respectes, dedicarem una frase a 
l’actual Equip de Govern, és aquesta: el monument de Sa Feixina catalinera no se toca ni se tocarà. Bé, 
ara ja passem en el punt 44, que és el tema de les vivendes del Camp Redó. Per començar assenyalaré 
que l’associació de veïnats Es Raval de Santa Catalina, des de fa ja molts, molts d’anys, ve denunciant la 
inadmissible degradació tercermundista, de les vivendes socials del Camp Redó i el seu entorn, davant la 
vergonyosa passivitat de les nostres atziagues institucions, totes, no només aquesta, ni molt manco. 
Qual covard norma política, ha estat estigui qui estigui en el poder, mirar cap a un altre costat, mentre 
els màrtirs veïnats d’aquesta zona dia sí i un altre també, passen les de Caín, vivint com aquell que diu 
presoners a un infern apocalíptic amb els seus drets trepitjats i sense la menys mínima qualitat de vida. 
Sí, la zona de vivendes socials del Camp Redó, és una zona desprotegida i desmantellada, malament en 
aquests dies Cort ha mogut fitxa, va una fitxa molt, molt positiva i felicitem a Cort precisament perquè 
ha mogut aquesta fitxa. Ja basta ja que aquest inoperant Pacte d’esquerres, de panfontetes, ens donés 
recital de demagògia i promeses, que es tambalejaven deixant en els peus dels cavalls, en els soferts 
veïnats del lloc. Aquí senyors i senyors de l’Equip de Govern, hi viuen persones de carn i ós, 
especialment gent gran. Embolicats en un focus d’insalubritat xabolista, vandalisme i degradació al més 
alt nivell. Però ara l’ajuntament, i això és una bona notícia, es comença a moure. Beneïda sigui la hora. 
Per lo tant donem l’enhorabona al Sr. Batle Antoni Noguera, per posar fil a l’agulla, i donar una passa 
positivament endavant. Llavors, volem xerrar d’una cosa que la defensora de la ciutadania de Palma, fa 
un gran treball en aquesta zona, amb el fi de millorar la seva crítica situació. Moilannen s’està deixant la 
pell per intentar que les persones que viuen aquí, puguin fer-ho amb dignitat. Per això Moilanen està 
dedicant moltes hores del seu temps, en aquesta problemàtica, i no li està important treure-li els colors 
a l’Ajuntament de Palma. La nostra felicitació a la Sra. Moilanen, idò les vivendes socials del Camp Redó, 
necessiten una solució definitiva, no pagats. Veïnats i veïnes de les vivendes socials del Camp Redó, 
l’associació de veïnats Es Raval de Santa Catalina, està amb vosaltres, ahir, avui, demà i sempre, 
defensant a capa i espasa els vostres interessos i la vostra qualitat de vida. Dignitat, dignitat, dignitat per 
les sofertes persones que viuen en aquesta funesta zona del Camp Redó. I gràcies al batle Sr. Noguera, 
que ha demostrat una gran sensibilitat en aquesta zona. Gràcies Sr. batle, se les mereix. Ara ha passo en 
el darrer punt. El tema de la tarifa d’aigua. Bé, l’associació de veïnats Es Raval de Santa Catalina, ja va 
manifestar, quan es varen augmentar les tarifes del consum d’aigua, de que l’augment del preu no 
reduiria el consum, i assenyalarem que l’augment proposat per l’Ajuntament de Palma, castigava al 
consum domèstic i recolzava el consum dels grans consumidors i dels hotels. És de destacar que a tal 
augment s’oposaren entitats, associacions, mitjans de comunicació, consumidors, etcètera. Però que 
deixaren indiferent a l’Equip de Govern de Cort, que va imposar caparrudament, l’augment del preu del 
consum d’aigua al sector del consum domèstic, castigant com de costum, al sector més desfavorit i 
beneficiant, com de costum, al sector més poderós, a l’empresari i negociant. En tot cas, s’ha demostrat 
que tal augment no ha reduït el consum d’aigua, i que el futur no el reduirà. Per tal experiència, pareix 
que està clar que tal com ja varem dir lo que es tenia que fer era el que augment de les tarifes als grans 
consumidors i als hotels. Perquè es va fer al revés i es va castigar al consumidor ciutadà? Perquè es 
manté la situació de càstig al consumidor casolà? Això són preguntes i qüestions que la nostra entitat se 
fa, i que tal vegada es tindrien que fer els components de l’actual Equip de Govern del Pacte. Per tal 
cosa, l’associació de veïnats Es Raval de Santa Catalina demana que es torni la facturació a la situació en 
que estava antes de la pujada de preus, per lo que respecta al preu i tarifació al consum domèstic a 
ciutat. En el nostre criteri, la pujada de preus la tindria que assumir el gran consumidor, el que produeix 
la carestia d’aigua a l’estiu. Els hotels i els negocis que donen serveis al sector turístic, els grans 
consumidors, que ara per ara són els beneficiats per un pacte descafeïnat d’esquerres, que governa 
Palma, igual que abans va fer el Partit Popular de dretes. La realitat és que ara que abans, sempre 
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beneficien els rics i perjudiquen els pobres. I per finalitzar diré, senyores i senyores de l’Equip de Govern 
del Pacte, una retirada a temps de l’actual tarifació de consum d’aigua, potser una victòria futura. En tot 
cas una revisió o una profundització dels criteris, pels que funciona la facturació i altres qüestions. A 
falta d’un any per a les eleccions municipals, és el moment de reflexionar. I per acabar un altre vegada 
més, gràcies en el Sr. batle, per moure fitxa en el tema del Camp Redó. Vostè ha estat valent, i el 
felicitem efusivament.” 
 
Sr. Fernández Ochoa, representant de la Unió d’Associacions de Mallorca: 
 
“Bon dia, bon dia Sr. Batle, Molt Honorable Sr. Batle, señoras y señores Concejales. El punto 40 versa 
sobre el turismo. Una cuestión que afecta cada vez más a la ciudad de Palma, puesto que es una 
cuestión transversal, que realmente va tomando su importancia. Y por lo tanto debes ser tratada 
también de manera municipal. Quería decir antes de comenzar, que hemos estado hoy las asociaciones 
esperando el turno de palabra, hasta la 1 del mediodía, cosa que no es de costumbre, no se nos ha 
comunicado tampoco que hubiera este cambio en la aplicación del Reglamento. Entendemos que 
pudiera haber cuestiones de urgencia, pero también esperamos que la sensibilidad que se ha venido 
demostrando hasta ahora con las asociaciones, según el Reglamento, se mantenga. Dicho esto, miren 
ustedes, el problema no es que alguien se manifieste en el puerto, delante de un crucero diciendo que 
no está de acuerdo con el turismo de cruceros. Desde el punto de vista de la participación ciudadana, 
nunca seremos nosotros los que vayamos a decir que manifestar la conciencia de alguien, pueda 
perjudicar a nadie. Debe haber libertad democrática, y por lo tanto pueden expresarlo. ¿Cuál es el 
problema? El problema es que ustedes con sus políticas, estén apoyando a grupos minoritarios, y que de 
esas pretensiones, que son minoritarias, y que no tienen ningún sentido común, ustedes quieran hacer 
políticas que vayan en contra de Palma, y en consecuencia de las Islas Baleares. El turismo de cruceros 
es un turismo de calidad, por lo tanto lo que pedimos es que el baremo a la hora de medir si realmente 
es una influencia positiva o negativa para la ciudad, sea este, sea realmente si tenemos o estamos ante 
un turismo de calidad que pueda resultar beneficioso. ¿O es que acaso solamente vamos siempre a 
condenar aquellas cuestiones que son negativas? Todas las cuestiones tienen pros y contras. ¿O es que 
los aviones por ejemplo no contaminan? Los aviones contaminan muchísimo más que los cruceros. Lo 
que sucede es que ustedes no estaban preparados para acometer en un principio este tipo de turismo, 
han hecho las inversiones necesarias, lo han fomentado, y ahora que lo tenemos y que tenemos que 
disfrutar del mismo, no saben como organizarlo, porque no tienen capacidad de gestión para ello. Por lo 
tanto, no eludan sus responsabilidades. No pongan en el debate político, entre si es adecuado o no 
manifestarse sobre unos hechos, el que esa controversia la tenga la ciudadanía, porque no está en los 
ciudadanos, está entre ustedes. Les voy a poner un ejemplo, ¿qué es más? O ¿qué es peor para la ciudad 
de Palma el turismo de cruceros? ¿Qué haya manifestaciones contra el turismo de cruceros? O que ayer 
una señora se desnudara en la parada de taxis, para cambiarse la ropa, delante de los estupefactos 
taxistas. ¿Qué tipo de turismo hemos permitido? Nunca había pasado algo así, nunca, estamos 
permitiendo, quizás porque la crisis ha hecho que ustedes tengan una, otra forma de ver las cosas. 
Estamos permitiendo que haya muy baja calidad, y que entre todo el mundo. Ese no es el baremo que 
se merece esta isla, ni es el baremo que se merece una ciudad de primera línea, como es la de Palma de 
Mallorca. Por lo tanto, tomen buena nota porque desde luego libertad nunca es libertinaje. En cuanto a 
la cuestión de los ocupas. La cuestión de la ocupación de viviendas por parte de personas que tienen 
unos motivos personales, para ocupar la vivienda de otros. Miren ustedes, miembros del Equipo de 
Gobierno, al Constitución Española no ampara la funcionalidad social de la vivienda en un primer lugar. 
Lo que está desarrollado legalmente es la propiedad privada, el derecho que tenemos los ciudadanos a 
una propiedad privada, que además es un bien estructural para todo el Estado, para toda la Nación. Por 
lo tanto, no pongamos ahora prioridades donde lo que es realmente importante es proteger nuestras 
viviendas. Sepan que los códigos, sobretodo el Código Civil en este caso, tiene ya una suficiente 
protección de la vivienda. Hasta el punto de que hubiera sido simplemente con un proceso específico, 
una pequeña medida legislativa, lo necesario para agilizar los procedimientos, y por lo tanto no haber 
tenido que tomar ayer en el Congreso, una decisión que ha vuelto a demostrar, que a ustedes no les 
importa si se ocupa o no se ocupa una vivienda. A ustedes les importa votar por un poder, que se está 
demostrando que se obtiene a través de las compra ventas que se hagan con los grupos nacionalistas. El 
Partido Nacionalista Vasco, apoyó ayer la posibilidad de que se apruebe esta medida. Y sin embargo el 
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Partido Socialista, que es un partido, se supone, estructural, ha estado fuera completamente de esa 
votación. Por lo tanto, no den ustedes explicaciones de que es lo mejor para los ciudadanos, porque 
cuando tienen que estar ni se les ve ni se les espera. Miren, hay un problema con el tema de la 
ocupación, y es que ustedes han delegado en los bancos ahora una responsabilidad. Se han dado cuenta 
de que no se han hecho bien las cosas. Que lo paguen ellos. Han recuperado las viviendas de familias 
que estaban utilizándolas correctamente, y se les ha desahuciado. Y los bancos tienen ahora un activo 
en viviendas demasiado grande, y que no sirve para nada, y que no saben ni como tienen que mantener, 
perjudicando a comunidades de propietarios. Era la izquierda, la izquierda que estaba gobernando en 
ese momento, la que tendría que haber gestionando bien la crisis inmobiliaria. La que tendría que haber 
hecho dotación de funciones del Ministerio de la Vivienda. No hemos visto nada de eso porque ustedes 
lo único que hacen son paños calientes, hacía una mala gestión que ya viene heredada de ese momento, 
que es histórico para España, porque ha producido la peor crisis que hemos tenido que padecer como 
ciudadanos. Y sin embargo ahora nos dicen que con este tipo de medidas, aprobando la ocupación, 
haciendo que el alquiler turístico se niegue completamente aquí en Palma de Mallorca, y otras, pues 
que realmente estamos enmendando la plana a situaciones que ustedes mismos han generado. No las 
han generado otros, las han generado ustedes, porque le dieron la gestión de esa situación nada más y 
nada menos que a los bancos, en lugar de tomar las riendas cuando realmente había que intervenir, y 
hacer esa política social, de la que se ha hecho alarde esta mañana. Por lo tanto, señores de Ciudadanos, 
cuando hagan medidas transversales, y soliciten la implicación del ayuntamiento en este tipo de cosas, 
recuerden que los jueces tendrán algo que decir. Ustedes plantean medidas de cooperación con Fiscalía, 
con la Policía Local, con el propio ayuntamiento, crear una GESTAPO de la vivienda, hacer centros de 
observación, que vayan detrás de todo el mundo para ver si se ocupa o no se ocupa. Cuando el 
problema lo tiene el propietario, que tiene que defender su vivienda en ese momento, y tiene que tener 
un procedimiento judicial ágil para poder intervenir. Por lo tanto, si creen que la solución a todo esto es 
de repente intervenir en la sociedad de la manera tan radical que ustedes lo proponen, pues nosotros 
como ciudadanos, no estamos en absoluto de acuerdo, porque el problema es muy grave, pero las 
soluciones que ustedes ofrecen prescinden, primero, de la propia judicatura, de la palabra del juez para 
valorar precisamente a quien le corresponde esa propiedad. Hay acciones de jactancia que podrían ser 
muy rápidas, y no necesitan de todas esas propuestas administrativas, que no tienen ningún sentido. Y 
segundo, de que ustedes propongan algo, hagan alternativas. Sean estructurales en algo, no sean 
oportunistas. Digan que es lo que se tiene que hacer para que una persona que no tiene una vivienda en 
España, y que tiene un derecho constitucional a poder obtenerla, que es lo que tiene que hacer que no 
sea ocupar evidentemente. Porque sino están legitimando a esas partes de la izquierda, que han dicho 
que aquí todo vale y que por qué no se va a ocupar una vivienda, y que incluso se incentiva como una 
forma política de hacer las cosas. Miren ustedes, están generando una crispación en la sociedad sin 
precedentes. No son conscientes de lo que están haciendo, enfrentando cuestiones que no deberían 
estar politizadas, como si fueran de izquierdas o de derechas, cuando ustedes realmente no se están 
preocupando en absoluto por nadie que sea o que se llame ciudadanos de verdad. Termino con el 
asunto del punt9 49, que es el del agua. Miren, el agua, tiene ahora mismo un sistema de tarifas que por 
mucho que digamos que a una familia numerosa se le va a perjudicar porque han subido esa tarifa. No 
es cierto señores del Partido Popular, no nos engañemos. Claro, que se le perjudica, pero ¿cuál es la 
raíz? Y ¿cuál es el motivo de que eso haya sucedido? Ha sucedido que desde que empezamos con esta 
democracia, ya hace ya mucho tiempo, se está aplicando un sistema de tarifas aquí en las islas, que 
favorece a los hoteles, que favorece a los grandes consumos, que cuanto más consumo se hace, tenga 
usted contador privado o no lo tenga, da igual, está ayudando a las personas que están consumiendo 
más, porque a esas personas les sale el agua más barata. Así de claro, por lo tanto no es una familia que 
sea numerosa, a quien se está perjudicando con la tarifa del agua ahora mismo, se está perjudicando al 
que se ha quedado viudo, a la persona mayor de edad que está en su casa y que no tiene a nadie con 
quien ampararse, al que esta divorciado y no tiene hijos, a las personas que realmente están viviendo 
solas en una casa, y tienen que pagar el agua a ese precio. Por lo tanto, nos parece que realmente a 
quien perjudica este sistema de precios, no es a quien ustedes dicen, han focalizado mal la solución. Por 
tanto, hay muchísima inversión pública que se tendría que haber hecho aquí en las Islas Baleares. Les 
recuerdo simplemente la canalización que se tendría que haber hecho en l’Extremera. En aquellas 
inversiones públicas que realmente hubieran traído un rendimiento, a la hora de repartir los beneficios 
que suponen del agua, en lugar de estar tratando este asunto pues como si el agua fuera gasolina, o si 
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tuviéramos que hablar del precio del agua, como si del petróleo se tratara. Si no llueve se incrementan 
las tarifas, y si llueve no se bajan. Se les olvida adecuar el sistema de precios a la realidad, con lo que el 
efecto que hemos descrito, aún se agudiza más. Pero claro, quien lo sepa, quien crea que ustedes están 
mirando por ellos,  pues a lo mejor se piensan que bajando las tarifas del agua ahora, estamos 
ayudándoles a su bolsillo, y no es verdad. ¿Por qué no hacen ustedes la reparación de tuberías? ¿Por 
qué no miran los grandes agujeros que tenemos en las canalizaciones? Que son los que realmente le 
están causando un gran perjuicio a las entidades públicas. ¿Por qué no hablamos de calidad del agua en 
las Islas Baleares y en el municipio de Palma? es tremenda la calidad que tenemos. Si ustedes mantienen 
las tarifas con una justificación está bien, pero mantener tarifas por el mero hecho de que llueva o 
estemos en sequía, me parece a mí que es una relevancia o es una irrelevancia el hacerlo, porque 
realmente eso no afecta a la realidad de los ciudadanos. Quizás alguno de ustedes piensa que no pasa 
nada, y que como ha sucedido en otras legislaturas, es muy fácil irse al Ebro, traerse barcos llenos de 
agua, con las bodegas recién pintadas. Con lo cual tendríamos soluciones, que son realmente de circo 
otra vez, en lugar de atacar los problemas que interesan a la ciudadanía de raíz. Esta legislatura se les ha 
acabado señores sin avances, llevan así ya 38 años. Ustedes no atacan los problemas estructurales de la 
ciudad de Palma, ustedes lo único que hacen es que convierten el problema de los ciudadanos en un 
lastre sin soluciones. Muchísimas gracias.” 
 
Senyora, representant de Gremio de Oficios Artísticos y Artesanos de Baleares: 
 
“Buenos días señoras y señores Regidores, Concejales, miembros del Pleno, oyentes y Alcalde. Gracias 
por dar la palabra al colectivo de artesanos que trabajamos en el Mercado de la Plaza Mayor, uno de los 
más pequeños y humildes de Palma. Debo reconocer que para nosotros fue una agradable sorpresa el 
cambio de ubicación y espacio, ya que estaba ocupado por otros colectivos, motivo por el cual 
agradecemos el gesto al equipo municipal que dirige Antonia Martín. Y también debo reconocer que 
lamento el enfado que este cambio ha provocado a nuestros compañeros de Plaza Mayor, comerciantes 
de establecimiento fijo y restauradores. Lamento porque realmente no lo entiendo. No entiendo su 
egoísmo, no entiendo que se quejen sin argumentos reales, no entiendo que pidan a partidos políticos 
que nos sacrifiquen. Parece que los artesanos profesionales somos como una marioneta que se puede 
mover al interés del apoderado de turno. Parece que el artesano no tiene derechos, no es un 
profesional, no paga impuestos, no paga tasas. Reconozco que me siento muy dolida por esta falta de 
tacto y de nula voluntad de consenso. Porque, seamos claros. Nadie se ha puesto en contacto con 
nosotros. Ni la asociación de Comerciantes, ni la de Restauradores, ni los partidos impulsores de esta 
medida, señores del Ciudadanos, señores del PI, señores de Partido Popular. Existimos, respiramos, 
trabajamos y creo que nos merecemos un respeto. Y ahora cedo mi palabra a María Oliver.” 
 
Sra. Oliver Munar, representant de Gremio de Oficios Artísticos y Artesanos de Baleares: 
 
“Sr. Batle, senyores, senyors, bon dia. Durant els darrers dies des del nostre Gremi, el dels artesans, hem 
assistit a un atac constant per part dels comerços i restaurants situats a la Plaça Major de Palma. Des de 
l'adjudicació de la nostra nova localització, el passat mes de febrer i acceptada per part de l'Ajuntament 
de Ciutat, nosaltres no hem fet mées una altra cosa que intentar realitzar el nostre treball diàriament. 
Suposadament s'ha volgut vendre als mitjans de comunicació de les illes, de la mala situació econòmica 
que estan travessant els comerços i restaurants de la zona de la plaça, es deu a la nostra nova presència. 
Segons paraules recollides per alguns mitjans, “fent de passadís o de muralla”. Constantment hem hagut 
d'aguantar queixes sobre el dany que estàvem causant a aquesta característica zona. Ens han acusat de 
bloquejar l'accés a les terrasses dels bars i restaurants, de les escales de les galeries comercials i de Via 
Sindicat, assegurant que som un perill en cas de que pogués produir-se una emergència. Però avui hem 
decidit dir prou i sortir per defensar els interessos d'un gremi que lluita dia a dia per no desaparèixer i 
continuar amb una professió que no deixa de treballar per mantenir-se. Des del Gremi d'Artesans 
considerem que els nostres llocs no generen cap tipus d'inconvenient perquè els possibles clients puguin 
accedir a les terrasses i als comerços. Hi ha passadís o una muralla? Es més, creiem que la nostra 
presència fomenta i atreu l'activitat turística i no turística a aquesta plaça tan emblemàtica. Ens 
encantaria conèixer quins són els fonaments sobre els quals es basen els comerciants i restauradors per 
acusar-nos de ser els culpables de les seves pèrdues econòmiques. Ens agradaria preguntar-los 
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directament. Els hi agradava més que aquest espai encara fos ocupat per la venta ambulant il·legal que 
sí que fan una competència deslleial, no pagant tributs i donen una mala imatge de Palma com a destí 
Turístic. És això el que voleu? És això el que pretén part d’aquest Ple amb la moció? Senyors regidors, 
amb claredat: els restauradors de la Plaça Major el que voldrien és que tota la Plaça fos una gran e 
infinita terrassa. Tenen com a motiu de vida la queixa permanent i tothom els hi fa nosa. El professionals 
de l’artesania els hi feim nosa. Les festes populars, les fan nosa. Els artistes, els pintors, tothom els fa 
nosa. Gosaria a dir inclús que els hi fa nosa els ciutadans i ciutadanes mallorquins que no són clients 
habituals. Però tornem al principi: ens acusen a tots de ser la seva suposada ruïna, al seu moment 
argumentaven que, des que l'Ajuntament s'havia portat totes les activitats principals a la Plaça Espanya, 
i que la plaça Major estava en una situació crítica, que havia perdut el seu atractiu i que només s'havien 
quedat aquests negocis que danyaven la imatge de la plaça, de manera gradual. Creiem que el artesans 
professionals, no dignifiquem un espai, dignifiquem una tradició i dignifiquem una cultura pròpia, un art 
i que sobretot feim ciutat. Per finalitzar, volem remarcar que no estem a favor d'un nou canvi en la 
localització del mercat i que no perjudiquem a cap tipus de comerç ni de negoci de restauració. A més, 
creiem que els comerciants i restauradors de la zona haurien de fer més autocrítica, a veure que estan 
fent malament ells i no acusar de manera infundada per justificar-se. Gràcies per atendre’m i dono la 
paraula.” 
 
Senyora,  representant de Gremio de Oficios Artísticos y Artesanos de Baleares: 
 
“Buenos días Sr. Alcalde, regidoras, regidores y asistentes al Pleno. Quiero reflejar, como artesanos que 
vivimos de la venta de la propia producción, habiendo sido regulada nuestra condición mediante la 
expedición de la Carta de del Artesano, dependiente Consell de Mallorca. Contando con un gran número 
de familias monoparentales y numerosas, mujeres emprendedoras con cargas familiares y autónomas, 
pagando nuestros impuestos como tales y a la merced de la venta de lo que nuestras manos puedan 
producir cada año. Exponemos que, habiendo padecido durante años una ubicación poco favorable en 
el centro de la Plaza Mayor por la escasa afluencia del público hacia este sector. Solicitamos que se 
apruebe y apoye la actual disposición del Mercado Artesanal situada en el cruce de la calle San Miguel 
por Plaza Mayor, respaldando y otorgando la debida importancia a un Mercado con una gran trayectoria 
artesanal que data del año 1979. Actualmente los artesanos de la Plaza Mayor ofrecemos un producto 
único y exclusivo, regulado perfectamente por la Inspección de Mercados, sin ser una auténtica 
competencia para el pequeño comercio de la zona ni un obstáculo para las terrazas de los 
restauradores, ya que hemos tenido en cuenta los espacios debidos para la correcta afluencia del 
público, actuando más bien como una atracción. Para que ésta nueva ubicación funcione de la mejor 
manera posible y en comunión con el entorno, el Mercado Artesanal de Plaza Mayor se compromete a 
respetar horarios de montaje y lugares cuidar la estética, manteniendo orden, pulcritud, homogeneidad 
e intentando mejorar cada año. Por último, consideramos que ésta nueva disposición otorga una mejora 
de imagen para la Plaza Mayor, siendo éste un punto emblemático importante de la ciudad con historia 
artesana, donde desde la antigüedad comerciantes, artesanos y artistas han compartido espacio. Por 
este motivo apelamos a la toma de conciencia de una realidad que nos afecta como trabajadores y 
como ciudadanos dignos de ésta ciudad. Muchas gracias.” 
 
Sra. Coronado, representant de la Asociación de Ex Jugadores y Ex Jugadoras de Fútbol Base de 
Mallorca: 
 
“Muy buenos días. Muy Honorable Sr. Alcalde, señoras y señores Regidores, público presente. La 
Asociación de Ex Jugadores y Ex Jugadoras de Fútbol Base de Mallorca, referente a este punto, expone 
lo siguiente: nuestra entidad, como entidad de utilidad pública que es, no puede consentir, bajo ningún 
aspecto, que el Parque del Rafal Nou ”Rosa Bueno” esté en un acentuado estado de abandono, ya que 
es el espacio común más importante para los vecinos de esta estupenda y poblada barriada palmesana. 
Exigimos al Equipo de Gobierno del Pacte que tenga a dicho neurálgico parque en perfectas condiciones. 
Es inadmisible ver la degradación en que se encuentra actualmente: zonas con el suelo levantado, la 
fuente decorativa sin funcionar, aceras invadidas por hierbas, el parque infantil de arena con numerosos 
excrementos caninos, los imbornales están totalmente obstruidos, hasta, incluso, al parecer, se han 
visto jeringuillas. Hablando en plata, es un parque convertido en un estercolero. Un verdadero 
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escándalo. Una mancha más para nuestra ciudad. Por lo tanto, reciba el Equipo de Gobierno de Cort 
nuestra más severa crítica por tener, incomprensiblemente, en el ostracismo, en el inaceptable olvido a 
un parque que es un punto neurálgico de convivencia donde adultos, niños y mayores disfrutan de un 
espacio donde relacionarse y realizar diferentes actividades. Es evidente que este Pacte de Cort no está 
a la altura de las circunstancias. Y a las diferentes estructuras municipales encargadas de tener el parque 
en buenas condiciones les ponemos un suspenso como una catedral por su ineficacia, incompetencia e 
ineptitud. Ahí tenemos un parque tan bonito y degradado por culpa del propio Ayuntamiento. Increíble, 
pero cierto. También hablando del parque de la zona de Ciudad Jardín, los ciudadanos se preguntan, los 
vecinos del parque de mayores de Ciudad Jardín se preguntan, ¿qué ha pasado con las máquinas de 
hacer ejercicio? Que se las han llevado hace 6 meses y no las han reemplazado. Bueno, aquí hoy, en este 
Pleno, nuestra entidad pide responsabilidades y que, por la vía de urgencia, se adecente el parque, o los 
parques. Y esta problemática la ponemos en manos del señor alcalde, Antonio Noguera, que es un 
político, que nos merece respeto y credibilidad y tiene por norma preocuparse de las peticiones de las 
entidades ciudadanas, para que coja cartas en el asunto y dé las instrucciones pertinentes para 
regularizar y adecentar el Parque Rosa Bueno y para que vea el tema de parque de Ciudad Jardín 
mayores. Muchas gracias.” 
 
Sra. Ribas, representant de la Asociación de Artistas y Artesanos de la Lonja: 
 
“Hola buenos días. Bueno, nosotros venimos en representación de los artistas y artesanos de la Lonja, 
para brindar el apoyo a los artesanos de Plaza Mayor en la nueva disposición. Y consideramos que todos 
los mercados artesanales de la ciudad, posibilitan que los turistas tengan una atención más cuidada en 
sus visitas. Por eso entendemos que es mejor la nueva disposición y no lo llevamos al espejismo de lo 
que son los grandes almacenes. Al poder tener la posibilidad de mirar objetos minuciosamente, y poder 
caminar por la ciudad, y bueno, y contemplar la arquitectura de la ciudad, y los pequeños comercios. 
Entendemos que no somos rivales, con los comercios pequeños, sino que somos vecinos, y que los 
ayudamos a que puedan tener una mayor posibilidad de exponer sus productos. Gracias.” 
 
Sra. Hernández, representant de la AAVV Propietarios Viviendas Camp Redó: 
 
“¿Ya me toca?”  
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Sí, sí, te toca.” 
 
Sra. Hernández, representant de la AAVV Propietarios Viviendas Camp Redó: 
 
“Bueno, buenos días. Sr. Alcalde.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Ponte el micro que no se te oye” 
 
Sra. Hernández, representant de la AAVV Propietarios Viviendas Camp Redó: 
 
“Ay perdón, disculpad. Gracias Sr. Alcalde por recibirnos. Buenos días a todos. Hoy venimos al Pleno 
porque queremos exigir explicaciones y exigir disculpas. Camp Redó ha sufrido desde años diferentes 
problemas. Pero ha habido uno que nunca habíamos tenido y que lo ha creado su gobierno. Han tenido 
que venir ustedes, la izquierda a quitarnos la luz, que nos la ha puesto ahora. Gracias. Muchas gracias. 
¿Qué era provisional? ¿Verdad Sr. Hila? Como provisional se ve que han sido todos los acuerdos que han 
aprobado pero que no han cumplido. ¿Piensan cumplirlos o solo es provisional? 62 años con luz en los 
pasajes interiores y ustedes nos la quitaron. Y ahora nos vienen con el cuento de las subvenciones, 
cuando ustedes saben que no es viable. Y lo peor, es que nos han mantenido a oscuras durante 17 
meses ¿Qué lo ha hecho es provisional esto? Como todos los acuerdos del Pleno. Queremos seguridad. 
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¿Sabe que son 17 meses sin poder salir a la calle a partir de las seis de la tarde? ¿Saben qué significan 17 
meses temiendo por tu mujer o por tus hijos que llegan de trabajar sin luz y a oscuras? Y han tenido que 
hacer un informe, del cual nosotros siempre lo habíamos reivindicado, la inseguridad. 17 meses sin que 
podamos salir siquiera a tirar la basura. La gente mayor, los niños no podían salir. Gracias. Por miedo a 
sufrir un atraco o vandalismo. O caer o tropezar o hacernos daño. Ustedes, el gobierno de la gente, los 
salvadores de la gente nos han condenado a durante todo este tiempo, durante 17 largos meses, 
condiciones tercermundistas que hemos padecido los residentes de Camp Redó por su culpa, por su 
gobierno. Y ahora resulta que tenía solución, cuando usted Sr. Hila no quería y ya ves un simple informe 
tenemos luz, y un día antes del Pleno, que casualidad, dos días antes del Pleno solucionarlo. ¿Saben 
qué? Que seguimos luchando la asociación con la ayuda de la Plataforma, iremos juntos. Nos 
abandonaron en el anterior pacto y ahora se añaden unos más, diciendo en reuniones que cuando 
vengan los del 2019 ya nos lo arreglaran. Eso no son contestaciones. Y esperemos que pongan remedio. 
Pero no ha sido ni gracias a usted Sr. Alcalde ni al Sr. Hila, sino al informe emitido por el Mayor de la 
Policía Horrach tras la afirmación del error por parte de la Sra. Angélica Pastor. Y le damos las gracias a 
la Policía, le damos las gracias, porque gracias a ellos y a la Defensora del Ciudadano, tenemos luz hoy 
en el Camp Redó. Evidentemente nos reconforta recuperar la iluminación y por tanto cierta seguridad, 
pero no basta, no nos basta, no nos basta. Exigimos que por lo menos nos pidáis disculpas, de las horas 
perdidas que hemos tenido aquí, y las horas y horas que llevamos desde el 2006 pidiendo, pidiendo 
ayuda. Y exigimos explicaciones de por qué ahora sí y hace 17 meses no y ahora sí. Muchas gracias. 
Queremos escucharlo. ¿Me sobra tiempo? Sí. ¿Le puedo ceder la palabra a Víctor? Un segundo.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Un minut.” 
 
Sra. Hernández, representant de la AAVV Propietarios Viviendas Camp Redó: 
 
“Vale, pues se la cedo.” 
 
Senyor, representant de Camp Redó: 
 
“No podré decir. Gracias. No podré decir todo lo que le quería decir, pero sí decirles que el tema del 
alumbrado, bueno, es lo mismo que ha dicho Fina ¿no? Que gracias al informe policial, porque ustedes 
grupo MÉS, PSOE y Podemos, el mes pasado levantaron la mano en contra de toda la ciudadanía, de 
poner alumbrado en la zona eh. Eso se vio aquí, o sea no es una cosa que votaron ustedes en contra de 
ese alumbrado eh. Tiene que ser un informe policial el que lo devuelva, y estando el ayuntamiento en el 
artículo 26 de la Ley de bases, y ustedes de urgencia el alumbrado en 15 días se pone, lo que en dos 
años se había negado a los vecinos. Es una pena que las familias se lo pidieron esto, o sea lo que aquí 
hemos venido en nombre de esas familias de las niñas, los niños, las mujeres de Camp Redó, que iban a 
oscuras, y se lo pedimos a ustedes, y tuvieron que levantar la mano en contra de esa proposición que se 
hizo el mes pasado eh. Es lamentable que estemos subastando la iluminación de una barriada, y aquí se 
mire si se tiene derecho o no se tiene derecho. Nada más, espero que sirva a todos estos de lección de 
lo que es un barrio a oscuras, y que aquí se apruebe como que a largo plazo se debería arreglar. Una 
verdadera pena, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Muchas gracias.” 

 
S’absenten de la sessió la Sra. Frade i el Sr. Gijón 
34. Grup C's relativa al nom dels carrers Via Alemanya, Via Portugal i Via Roma, així com el 
procediment per el canvi dels noms dels carrers 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Quan ara fa un parell de setmanes va sortir la noticia del canvi de nom dels carrers Via 
Alemanya, Via Portugal i Via Roma, quan un llegeix el titular, pues sincerament causa estranyesa. Tanta, 
que li vaig posar un twit en el Sr. Batle, que ja no hi és però li vaig posar un twit, demanant-li amem si 
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aquesta idea ens motivaria per fer una proposició en aquest Ple, per fer una glosa, o directament per 
dur aquí una chirigota. ¿No? Perquè realment crec que la majoria de la ciutadania de Palma, entre els 
que m’incloc, no entenem, en base en el titular dic, sense llegir la noticia, però no enteníem perquè 
s’havia de canviar el nom de dues vies, que són els de dos països plenament democràtics de la Unió 
Europea, socis del nostre país, i d’una ciutat com Roma. Pues sincerament no té sentit. Clar, després un 
llegeix la noticia, evidentment, perquè no només ens hem de quedar amb els titulars, i veiem que el 
motiu és la memòria històrica, perquè per lo vist l’any 37, quan es va posar nom en aquests carrers, es 
va posar perquè eren tres països, dos països i la capital d’un altre, que eren aliats del dictador. Bé, clar, 
això és mal d’entendre, és mal d’entendre, no perquè no s’hagin de suprimir, com diu la Llei de 
Memòria Històrica. Tots els noms dels carrers, monuments, que duguin, que constitueixin una exaltació 
de la sublevació militar, de la guerra civil i de la repressió de la Dictadura. Que això evidentment no 
podem estar crec ningú en contra de lo que diu la Llei, sinó perquè creiem que aquests carrers, 
pertanyen, duen el nom d’uns països, aquests països actualment pues no són lo que eren l’any 39, ni 
l’any 40. Varen adquirir de fet la democràcia antes que nosaltres, i realment pues per la gent que va 
néixer després de la guerra civil, i que no va viure totes aquestes circumstàncies, pues resulta difícil 
d’entendre. La proposta que també plantejava a lo millor el Partit Socialista, d’incloure lo de República 
Federal de Alemanya, pues val està bé, per la República Federal d’Alemanya, però per Roma, pues no sé 
com pensaven arreglar-ho. Clar, i a demés el problema de tot això Sr. Carrió, que suposo que és vostè 
qui defensarà la proposició, és que els canvis de noms duen molts d’inconvenients pels veïnats. No ho 
pareix però clar, te venen els rebuts d’electricitat va a una direcció, s’ha de canviar. El rebut de l’aigua, 
l’aigua suposo que ho fa el propi ajuntament, faltaria més. No? Però clar, són un cúmul de trastorns que 
duen que quan un decideix canviar el nom d’un carrer, s’ha de prendre d’una forma seria. No? No se pot 
fer d’una forma alegre, com pareix que s’estan fent un poc les coses. Clar, el fet de que després tot això 
se retirés i diguessin. No, de moment no se farà, ens ha servit per descartar la glossa i la chirigota. No? I 
ho deixem en una proposició. Una proposició que reiterem d’una que ja varem fer, perquè en el final lo 
que ens ha dut això és a tornar replantejar un altre vegada lo que ja varem plantejar, perquè la veritat 
és que en aquest ajuntament les coses són como en el día de la marmota, passa una cosa, veus que les 
coses no van, ho planteges, no te fan cas, i tornen a passar. I entonces tornem un altre vegada, perquè 
és que a demés com oposició no ens queda més remei. Clar, i fem una proposició demanant lo mateix. 
Nosaltres entenem que quan es canvia un nom, no se canvia per dos anys ni per tres, perquè no hem 
d’estar generant molèsties en els veïnats cada dos o tres anys en funció del color del partit que governa. 
Els canvis de nom han de tenir una continuïtat per molts d’anys. Canvi, noms com aquest per exemple 
Via Roma, Via Roma avui en dia no li veiem cap motiu aparent per, a l’inrevés jo pensava inclús que a jo 
lo que m’evocava Via Roma, no era en Mussolini, sinó que era el Imperi Romà, que és la cuna de la 
nostra civilització. Clar, perquè ho hem de canviar? Per aquest motiu entenem que hi ha d’haver un 
consens. Nosaltres sabem, ja ens ho va explicar vostè a demés, varem llegir nosaltres també el Decret de 
constitució de la Comissió de Toponímia. I creiem i mantenim lo que ja varem dir, que dins aquesta 
Comissió s’hauria de donar entrada en els altres partits polítics. Vostè ens va dir que és una Comissió 
tècnica. Cert, potser que sigui una Comissió tècnica, no ho poso en dubte. De fet forma part el cronista, 
forma part la directora general de Cultura. En fi, forma part tècnics. Però també és cert, que per 
exemple també hi ha partits polítics, perquè està representat l’Equip de Govern amb vostè mateix.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Sr. Ribas per favor, ha d’anar acabant.” 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Sí. Vostè és historiadora però podria no ésser-ho. I està representada la Federació de veïnats, que 
desgraciadament no representa mai a tota la societat, representa a part. És una Federació que podríem 
dir que és apesebrada del Gobierno, que ve aquí a dir tot lo que el Govern diu, a aplaudir en el Govern, i 
a criticar sempre l’oposició. Nosaltres creiem que s’ha de fer realitat el pluralisme dins la Comissió, i el 
pluralisme és a través de representats, votats per la població de Palma, perquè en el final hem de 
considerar que nosaltres, jo no sóc representant només dels votants de Ciutadans. Quan jo estic aquí 
assegut, ho sóc de tots els ciutadans de Palma, igual que els del PP també.” 
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Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Sr. Ribas per favor.” 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Sí. Per aquest motiu varem demanar un altre vegada, el canvi a la composició de la Comissió, que per 
favor es fes d’una vegada el Reglament que l’ha de regular, i que es mantingui aquests tres noms 
d’aquests carrers, perquè no té cap sentit ni un avui en dia fer aquest canvi. Gràcies.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Gràcies Sr. Ribas. Com que aquí fem votació conjunta dels dos punts 34 i 35, ara és el torn del Partit 
Popular per defensar el punt 35. Té 5 minuts Sr. Rubio, endavant.” 
 
Sr. Rubio Aguiló (PP): 
 
“Molt bé, moltíssimes gràcies. La veritat és que nosaltres coincidim i compartim l’exposició que el 
portaveu de Ciutadans ha esmentat en aquesta proposició. I nosaltres precisament per aquestes 
qüestions també hem presentat una proposició, en el qual pues destaquem dos punts, en els quals 
demanem que hi hagi pues una representació democràtica i més participació, perquè en aquests 
moments no hi és a la Comissió de Toponímia d’aquest ajuntament, per la transcendència que tenen les 
decisions que es prenen en el si d’aquesta Comissió. Estam xerrant de noms de carrer, que pot parèixer 
que no és una cosa transcendent, però sí que ho és, perquè un nom de carrer acompanya pues la 
idiosincràsia d’una ciutat, d’una barriada, d’un carrer, de la gent que hi viu, que se sent identificada, i 
que estima aquell carrer, i que se sent familiaritzada amb aquell nom. Per lo tant el fet de que un dia un 
Batle s’aixequi, vulgui fer una alcaldada i dir, ara vull canviar aquests tres carrers perquè pues no li 
agrada, pues sincerament no considerem que sigui una manera molt adient de gestionar el interès 
social, el interès públic d’aquesta ciutat. A més a més també considerem que ja no és que sigui 
important que els partits de l’oposició, o els partits dels diferents grups municipals, puguin tenir 
representació en aquesta Comissió de Toponímia, sinó que també considerem que és important que 
s’escolti l’opinió dels veïnats. Però no únicament de la Federació que vostè només escolta. No Sr. Carrió, 
vostè ha d’escoltar en els veïnats dels carrers implicats pel canvi d’aquests noms, d’aquestes 
toponímies. I per tant jo crec que vostès han de sabre quines són les sensibilitats dels ciutadans que hi 
viuen en aquests carrers, i que no comparteixen aquesta decisió. També considerem que bé, es 
prenguin aquestes decisions, es faci un decret, es comprin 12 plaques, que volem sabre quin ha estat el 
cost, i volem sabre també el informe, si tenen informe tècnic que avala aquest decret i aquesta decisió, 
ens agradaria si ens pot explicar i si existeix aquest informe, que se’ns remeti. Ens agradaria sabre, quin 
cost ha tingut aquesta decisió, i ens agradaria també que antes de prendre aquestes decisions i aquestes 
mesures, puguin vostès, l’Equip de Govern, tenir les coses clares i no haver de sempre pues canviar 
d’opinió, i haver de tirar cap enrere actuacions, pues que tenen un cost per la ciutadania. I un altre 
qüestió que també considerem que és absolutament discutible, és el tema pues del canvi concretament 
d’aquests noms, com deia també el portaveu de Ciutadans. Escolti, estam xerrant de països com 
Alemanya, Portugal, són països que estan dins la Unió Europea, països absolutament democràtics, i 
països que han tingut una evolució, igual que ha tingut Espanya, i que han tingut molts d’altres països a 
nivell internacional. També està Avinguda Argentina, ens ha sorprès que no estigui dins aquesta llista 
negra. No? Perquè bé a lo millor en el seu moment es va posar aquest carrer també per unes 
connotacions com vostès estaven criticant. A dia d’avui Argentina pues és un país que també ha tingut la 
seva evolució, i que és un país plenament en fi, és un país que ha tingut bé pues el seus problemes 
també. Però escolti, per la mateixa manera, podríem nosaltres dir, escolti, llevin el carrer Caracas, clar, o 
el carrer Veneçuela, perquè a lo millor escolti pues Veneçuela no és que sigui un exemple de país 
democràtic a dia d’avui, i sin embargo a l’Equip de Govern no li sembla bona idea llevar el nom del 
carrer Veneçuela, que és un sistema polític antidemocràtic a dia d’avui. No estam xerrant de memòries 
eh, ni de records, estam xerrant de a dia d’avui, on es tanca a l’oposició i se li posa a la presó. O per 
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exemple el carrer Cuba, tampoc s’han pensat vostès fer aquest canvi de toponímia. No sé, a lo millor 
seria interessant, donat que són països que no tenen una tradició democràtica com la nostra, on aquí 
qualsevol persona pot dir lo que vulgui, i com no podria esser d’altre manera, defensar el seu parer, des 
del punt de vista democràtic, i sempre respectant la llei, perquè ja veig per on me respondrà vostè Sr. 
Carrió. Però en qualsevol cas, pensem que és important, que un fet pues jo crec que tan significatiu com 
canviar el nom d’un carrer, ha de comptar amb la major participació política possible, per això nosaltres 
també demanem aquesta presència dels grups municipals, especialment de l’oposició, dins aquesta 
Comissió. S’ha de comptar també amb la opinió dels tècnics, i de les persones pues que puguin donar 
aquesta visió tècnica, i per descomptat amb els veïnats que viuen en aquests carrers. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Carrió Crespí (MÉS per Palma): 
 
“Gràcies Sra. Jhardi. Sr. Ribas i Sr. Rubio, bé, ens sap greu però haurem de votar en contra, tant del tema 
de fons que és canviar sobretot la composició de la Comissió de Toponímia, com pel que fa referència, 
tant l’Avinguda Argentina, com l’Avinguda Portugal i Via Roma. Pel que fa al tema de fons, nosaltres 
entenem que la competència tant de donar nom de carrers com per poder-los modificar, és de l’Equip 
de Govern, i nosaltres ens en responsabilitzem, però també deixeu-me dir que també ens en podem 
responsabilitzar dels encerts, perquè hi ha hagut vegades, que bé, que la Comissió de Toponímia també 
ha proposat noms de carrers, i vosaltres mateixos ho assistit també a la inauguració d’aquests carrers. 
Per tant la Comissió de Toponímia, hi ha hagut vegades que també estam d’acord tots amb la feina que 
s’hi està fent. Després també els hi voldria dir que en realitat, estam dins una legislatura que ha estat 
bastant tranquil·la en aquest tema. Si per exemple el comparem ara mateix amb altres ciutats de l’Estat, 
com per exemple Madrid, que aquesta primera, bé que aquesta és la primera vegada que sobretot han 
revisat els seus nomenclàtors, tenint en compte la Llei de memòria històrica. Ens adonarem de la bona 
tasca que ja varen fer l’Equip de Govern de n’Aina Calvo i na Nanda Ramon, i que nosaltres estam 
obligats a continuar. Sobretot ara mateix que també s’ha aprovat la llei, la nova llei autonòmica de 
memòria i reconeixement democràtics, que preveu la retirada de tots, de tots els vestigis i símbols 
franquistes. Bé, a Palma també, i crec que ja s’ha dit de vegades a altres Plens, en noms de carrers és 
vera que és un nom, és un bé escàs, perquè tenim molts pocs carrers que es puguin ara mateix canviar. I 
en canvi també és vera que a la Regidoria li arriben i li continuen arribant peticions, que si no fos perquè 
a la Comissió de Toponímia, amb aquest personal tècnic de la Casa, també representants de la 
Universitat, i de la Federació de veïnats, no podria fer com toca. Que és lo que fa aquesta Comissió? Idò 
estudia totes aquestes peticions, i sobretot aquelles consideracions que té en compte són criteris 
toponímics. A demés, també intenta tenir en compte aspectes logístics que també són importants de 
carrers. I, perquè això també crec que de vegades se n’oblida i se n’han oblidat altres equips de govern, 
la legislació vigent, tant de la Llei de normalització lingüística, com la Llei estatal de memòria històrica, o 
aquesta nova llei. I bé, per tant en relació també a les mocions. Si que crec que podem afirmar que 
nosaltres fem feina colzo a colzo amb les entitats veïnals. No justament com varen fer Sr. Rubio, el 
temps del PP en que fins i tot hi foren exclosos la Universitat. Cosa que va en contra fins i tot de l’Estatut 
d’Autonomia i de la Llei de normalització lingüística. Bé, en relació a la Comissió, sí que voldria dir que 
allò que ha estat fent fins ara simplement és seguir els acords de govern, i anar revisant i seguirà 
revisant, per ventura molts d’aquests noms que ha dit vostè Sr. Rubio, qualque dia estaran damunt la 
taula i els haurem de tornar a mirar en relació en el nomenclàtor a Palma. I bé, l’altre punt, sí que és 
vera que en realitat no estam parlant ara mateix de carrers, sinó més aviat de memòria històrica. 
Deixeu-me dir i també crec que vull fer aquest incís, que bé, aquest Consistori ha fet una bona feina en 
relació a la memòria històrica. Tant podríem destacar quan varem fer de fill il·lustre n’Alexandre Jaume, 
com també el dia de la memòria a les víctimes del franquisme i de la guerra civil, que també entenem 
que varen esser un bon exemple d’això. Per tant nosaltres entenem que ara mateix hem reconegut les 
víctimes, i fins i tot hem ajudat a tancar moltes ferides. Però, però encara no s’ha fet, no s’ha fet tota la 
feina que fa falta en memòria històrica. La passa següent haurà d’esser traure de l’espai urbà aquests 
vestigis, i la simbologia com demana també aquesta nova llei. Haurem de caminar en aquesta direcció, i 
haurem de.” 
 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
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“Vagi acabant Sr. Carrió.” 
 
Sr. Carrió Crespí (MÉS per Palma): 
 
“Bé, en aquests casos concrets de revisar aquests aspectes. Segur que Portugal, Alemanya i Roma, per 
ventura no són tan evidents. Però si anem a veure quan és que se varen posar aquests noms, resulta 
que varen esser l’octubre del 36, en el pitjor moment de la guerra, quan hi havia centenars 
d’empresonats en el Castell de Bellver, quan les fosses encara estaven obertes i s’anaven omplint, quan 
el Conde Rossi, representant i enviat d’en Mussolini, va arribar a Mallorca i va posar, varen demanar 
posar aquest nom del carrer, per exaltar tots aquests règims franquistes o feixistes que hi havia a 
Europa. I jo.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Vagi acabant Sr. Carrió, un minut i mig eh.” 
 
Sr. Carrió Crespí (MÉS per Palma): 
 
“Bé idò n’hi ha hagut que han estat tres eh però bé.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Això no és un tema que vostè m’hauria de debatre o no.” 
 
Sr. Carrió Crespí (MÉS per Palma): 
 
“Bé idò sí que, sí que un dubte com a mínim sí que li voldria donar, i és que si aquests noms de carrers 
es varen posar l’any 36, i jo crec que varen esser amb un motiu molt concret, no 37-38 com heu dit, sinó 
el 36, jo voldria demanar si vostès creuen que l’any 45 s’haguessin posat aquests noms. I si nosaltres 
aquests noms del 36 i no del 45 per amunt hem de seguir mantenint. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“De veres que avui no ho estam fent bé amb el temps eh, demano a tots els regidors i regidores que 
s’ajustin en el temps que toca. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Sí, gràcies Sr. batle. Sr. Carrió, nadie ha puesto en duda que hayan habido aciertos en la Comisión de 
Toponimia. Esto yo creo que no lo hemos dicho. Mire, hacer demagogia con la memoria histórica es muy 
fácil, que es lo que usted está haciendo eh. Aquí nadie ha dicho que, es decir, nuestro partido incluso en 
el Parlament aprobó, votó a favor de la Ley de fosas. O sea, aquí nosotros no se trata una cuestión de 
memoria, de memoria histórica dentro de lo que sería lo normal en la memoria histórica. El problema es 
que usted se sale de madre, lo lleva a un extremo que es totalmente ilógico. A mí me preocupa cuanto 
usted hace comparaciones, porque a este nivel llegará un momento en que hablamos de Vía Alemania, 
Vía Roma, y acabaremos llamando facha al Almirante Cervera, porque usted va por ese camino. Lleva 
esta derrota, usted lleva esta derrota, va a acabar ahí. Mire, yo que diga de Vía Alemania, así tal cual, Vía 
Alemania, Vía Portugal y Vía Roma, que son vestigios fascistas, esto me gustaría a mí que usted se lo 
explicara al Cónsul de estos tres países, a ver que le dicen eh. Porque yo creo que la respuesta será 
antológica, será de hacérselo mirar, vamos, le pegarán un repaso que el que le podamos pegar aquí el 
Partido Popular y nosotros, se queda en nada eh. Vamos a ver, yo creo que las cosas se tienen que hacer 
con lógica eh. Puede que en aquel momento el nombre de estas tres vías se pusiera por este motivo, 
pero hoy en día esos tres nombres corresponden a otra cosa. Está usted hablando de hace 80 años por 
Dios. ¿No se da cuenta que las cosas han avanzado? ¿No se da cuenta de que lo que entonces eran 
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también países dictatoriales, represores, lo peor que había en aquel momento en Europa, hoy en día 
son otro tipo de cosas? Son un país democrático como en nuestro. O incluso más. Yo creo que a usted 
Alemania le gusta mucho últimamente eh. Yo creo que estos temas, mire, se trata, ya se lo he dicho, de 
una cuestión para empezar de no generar molestias innecesarias a los vecinos. No necesitamos que 
vayan cambiando calles sin una justificación real, no está, una justificación real. Porque cada vez supone 
generar molestias a los vecinos, supone hacer un gasto al ayuntamiento, supone hacer un gasto a las 
empresas que tienen que cambiar los nombres que tienen que hacer cartelería, tienen que hacer. ¿Para 
qué? Por el nombre de tres ciudades europeas, de una ciudad europea y de dos países europeos, 
democráticos, como nosotros. O quizás mejores. Sinceramente es ridículo. Yo creo, mire, el señor por 
ejemplo, el capitán Salom, este señor era el capitán Salom, y nadie, nadie va a moverlo de lo que era, el 
capitán Salom, un capitán del ejército de Franco. Muy bien, no le quito la razón, este nombre se tenía 
que quitar. Pero el nombre de Alemania o el nombre de Italia, por Dios, las cosas evolucionan. El 
pensamiento ha de evolucionar, no se ha de quedar anclado hace 80 años, no podemos estar pensando 
todo el día en que todo lo que un día ocurrió por un cierto motivo, sigue manteniendo ese valor, ese 
símbolo fascista que fue en su día. Las cosas cambian, y yo creo que la ciudadanía de Palma, la mayoría, 
lo interpreta así, y la mayoría no ven la ciudad de Roma como una ciudad del fascismo. Y el 
ayuntamiento en este sentido también debería saber adaptarse, y no creo que ni la Ley de memoria 
democrática, ni la Ley de memoria histórica, amparen este tipo de cosas. Porque sino llegamos a un 
punto que es desquiciante. Porque si es así podemos ir comentando y mirando todo, porque a todo le 
podremos buscar relación con el fascismo. Franco gobernó 40 años eh. Entonces, a partir de aquí, 
insistimos, creemos que se debería dar participación a los otros partidos, a los partidos de la oposición, 
porque representamos, le guste o no, a una gran parte de la ciudadanía. Y tenemos todo el derecho del 
mundo a participar. Yo ya sé que es una competencia, no del Equipo de Gobierno, del Alcalde que es el 
que firma el decreto. Pero bueno, que nos den participación tampoco no está de más, y creo que sería 
un ejemplo de cultura democrática, que ustedes tendrían que implementarse.” 
 
Sr. Rubio Aguiló (PP): 
 
“Sí, muchísimas gracias Sr. Alcalde. Efectivamente yo creo que cuando se está planteando el cambio de 
una calle, cuando es un país, es un Estado, como pueda ser Alemania, como pueda ser Portugal, o una 
ciudad como pueda ser Roma, no tenemos que quedarnos con aquel aspecto o con aquella connotación 
negativa que pudiera haber o que se pudiera producir en un momento concreto determinado, porque 
probablemente encontraremos connotaciones negativas en todos los nombres de pues muchísimas 
calles de Palma ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de un país tan importante como es 
Alemania, en el que a día de hoy tenemos muchísimos vínculos, muchísimos. No solamente España-
Alemania, Mallorca-Palma-Alemania, no hace falta que le explique Sr. Carrió, porque usted es concejal 
de Gobierno de este ayuntamiento, cuales son los nexos, las conexiones que nuestra ciudad tiene con el 
pueblo alemán a día de hoy, son importantísimos, desde el punto de vista cultural, social, económico, 
turístico. Somos, en fin, somos pueblos unidos y conectados. Hay muchísimos alemanes que están 
viviendo a día de hoy en nuestra ciudad. Por lo tanto yo creo que a día de hoy la conexión, los vínculos 
que nosotros como ciudad podemos tener con Alemania, son inmensos. Y solo por eso ya vale la pena 
Sr. Carrió, que ustedes se piensen esta medida que quieren ustedes llevar a cabo. Una medida sin ton ni 
son, una medida en la que ustedes se ciegan, pues por su ideología, y considero que se equivocan, 
cuando la llevan a la práctica estando las instituciones como están ahora. Ustedes tienen que tener 
amplitud de miras, tienen que mirar más allá de lo que ustedes creen que es lo malo o lo bueno. Porque 
sin duda alguna, si ustedes solamente se quedan con eso, están pisando, están entorpeciendo, y están 
perjudicando la imagen de Palma, que es una ciudad abierta al mundo. Es una ciudad abierta al pueblo 
alemán. Es una ciudad abierta al pueblo portugués, con el que también hemos tenido, y cada vez 
tenemos más vínculos, por cierto, o como por ejemplo con el pueblo italiano, o con Roma, ustedes 
saben también que cada vez tenemos más turistas de ese país en nuestra ciudad, que no entenderían 
que nos vienen a ver a través de cruceros y a través de pues de estos hoteles que se están abriendo en 
nuestra ciudad, y que no entenderían Sr. Carrió como ustedes sin ton ni son y por una decisión 
absolutamente arbitraria, deciden de un plumazo cargarse el nombre de su país o de su capital o de su 
ciudad. Cuando le decía lo de Venezuela y lo de Caracas Sr. Carrió, era pues para probablemente 
caricaturizar lo que usted pretende hacer. Evidentemente Venezuela es mucho más que el régimen del 
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Sr. Maduro, y evidentemente tampoco estaríamos de acuerdo con que se quitara ese nombre. Pero no 
hay que quedarse con eso Sr. Carrió, los países son mucho más importantes que las ideologías, o con los 
regímenes totalitarios que pueda haber habido en un momento histórico concreto. Insisto, tenga, tenga 
amplitud de miras Sr. Regidor, sea un Regidor de Gobierno no se quede usted en la ideología más 
extrema y radical de su partido, y echen atrás esta decisión. Muchas gracias.” 
 
Sr. Carrió Crespí (MÉS per Palma): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Idò jo m’agradaria que sí que responguéssiu si els que l’any 36 varen posar aquest 
nom de carrer, si vostès creuen que l’any 45 haguessin posat exactament els mateixos. Després, 
Alemanya, que és el país per ventura que vostès més han anomenat, que és una democràcia 
consolidada, que ens pot donar moltes lliçons de democràcia. Totalment d’acord eh. Però lo que sí que 
segur que no faran en cap moment, serà tornar o no revisar tots els actes d’exaltació d’aquella època, 
de l’època segurament pitjor de la història a nivell de manca de drets, de drets humans eh. I bé, sí que li 
puc dir que jo sí que he parlat amb els cònsuls, sí que també li puc que respectaran en tot moment 
qualsevol decisió que prenguem eh. I bé, finalment sí que també m’agradaria dir-los que en el final tot 
això de la simbologia, sí que serà una qüestió de drets humans i de justícia. I els drets humans i la justícia 
li voldria recordar que són una precondició democràtica, no hi ha democràcia si no hi ha drets humans i 
justícia. Per tant, els polítics, nosaltres no podrem esser irresponsables, i haurem de prendre la decisió i 
s’haurà de revisar per ventura, s’haurà de revisar i s’haurà de mirar ben mirat, això no ho descarto, però 
tota la feina aquesta la farem sense bé tenir, ni odi, ni revenges ni recordar perquè és una cosa o l’altre. 
Moltes gràcies.” 

 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1º- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Alcalde a no modificar el nombre de las calles 
Vía Alemania, Vía Portugal y Vía Roma, por no contravenir lo dispuesto en la L. 52/2007. 
 
2º- El Pleno insta al Regidor de Cultura a elaborar el reglamento que regule el funcionamiento 
de la Comisión de Toponimia, en la que estarán representados todos los partidos 
representados en el Pleno. 
 
3º- El Pleno acuerda que, en tanto no se redacte el anterior reglamento, las propuestas de 
cambio de nombre de las vías públicas se llevarán a cabo con el consenso de todos los partidos 
políticos con representación en el Ayuntamiento." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 12 vots a favor 
(PP I C's) 
 
35. Grup PP relativa a la Comissió de Toponímia 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno 
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1. A incluir a un representante de  cada uno de los partidos de la oposición en la Comisión de 
Toponimia de la ciudad para garantizar la equidad y la pluralidad en su composición 
 
2. A no proceder al cambio de denominación de calles y vías ya existentes sin contar con el 
consenso vecinal y la información a los grupos de la oposición." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 12 vots a favor 
(PP i C's) 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Gijón 
44. Grup PP relativa a la il·luminació al Camp Redó 
 
Sra. Bosch Acarreta (PP): 
 
“Volem intervenir Sr. Batle, si us plau. Gràcies. Si bien es una buena noticia que por fin hayan colocado 
el alumbrado en Camp Redó. Sí que nos sentimos en el deber de recriminar a este Gobierno, que 
suficientes problemas tiene Camp Redó, ha tenido y sigue teniendo, como para que tuviera que llegar el 
Gobierno de la gente a crear uno nuevo. A crear uno nuevo que no existía. Recordar que esta gente tuvo 
durante 62 años luz. Y que han tenido que ser ustedes, el Pacte de izquierda, el que les prive de la luz, 
que les prive de la luz durante 17 largos meses, en donde no ha habido empatía suficiente, para 
entender lo que supone para una familia, no poder bajar la basura a las 6 de la tarde, porque ya es de 
noche. El apuro que pasas estando en tu casa esperando que vengan tus hijos de un entreno, o tu mujer 
de trabajar, porque viene a oscuras. El miedo que se siente, que pueda ser objeto de vandalismo o de un 
atraco. Que durante 17 meses, ustedes hayan estado mirando para otro lado, y que al final lo que 
parecía que no tenía solución, con muchos informes, se ha podido solucionar con otro informe. Damos 
gracias a ese informe de la Policía, que se ha hecho eco de la realidad, que ha cogido las riendas de un 
problema, al que el Consistorio estaba efectivamente obligado a dar una solución. Nos alegramos de 
que todavía quede algo de sentido común en este Consistorio. Y sí que creo como la intervención de la 
residente, que ustedes deberían pedir disculpas, porque han creado un problema grave a vecinos que ya 
están sufriendo bastante. Por otro lado es una muy buena noticia, que por fin ustedes hayan 
solucionado el problema que ustedes crearon. Gracias.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Bueno, de todos los que estamos aquí, todos queríamos que hubiese luz, pero al lado 
de nuestra firma tiene que haber otra firma, y la otra firma, la viabilidad técnica, no existía. Y usted lo 
sabe porque tuvimos reuniones donde los técnicos se lo dijeron. Lo sabe. Cuando a fuerza de sumar 
informes, algunos promovidos por Urbanismo, y uno por Policía, los técnicos le han dado viabilidad, 
automáticamente se ha hecho. Pero sin viabilidad técnica usted lo sabe, no se puede hacer, y no la 
teníamos, faltaba la firma de al lado. Los políticos no lo podemos todo, cada vez, y ustedes lo saben 
porque hacen las leyes, se necesitan más informes técnicos para hacer cualquier cosa. Bueno, pues si no 
firman contigo no se puede hacer. Ahora han firmado y se ha hecho. Y los políticos le digo que hemos 
hecho lo imposible por conseguirlo, pero es la vida de la administración, funciona así. Decirle también 
que en este barrio, desde que hemos llegado, evidentemente es un barrio con muchas necesidades, 
claro que sí, si hubiese estado solucionado no habría que hacer nada. Son muchas necesidades las que 
tiene, y una situación complicada, de las más complicadas, junto a algún otro barrio, las más difíciles de 
la ciudad. Y lo que estamos intentando es dentro del margen que tenemos los políticos, que no es 
infinito, sino es este, hacer todo lo posible. Por eso las subvenciones para arreglar edificios, por eso 
estamos arreglando los edificios municipales, las viviendas municipales que había en el barrio. Por eso 
estamos hablando con el IBAVI también de las suyas. Por eso estamos con la expropiación del bloque 8, 
e intentar que no pase lo que pasó la pasada legislatura, que se deje el solar vacío. Por eso estamos en 
ese trabajo, pero no es lo que yo desee lo que se puede hacer, es lo que se permite, lo que me 
permiten. Yo pongo y busco el dinero, pero después he de tener la viabilidad técnica para llevarlo a la 
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práctica. Y la viabilidad técnica no llega el mismo día que tú quieres, llega cuando llega, y a veces tarda 
dos días, y a veces tarda 10 meses, es la realidad, no solo en este proyecto, en muchos otros proyectos, 
es la realidad, y le pasará a cualquiera que esté aquí, a cualquiera. Le ha pasado en el pasado y le pasará 
en el futuro. La suerte es que hayamos tenido esa viabilidad técnica, tenemos luz, se han cortado los 
árboles, todo eso. No luz hay ¿no ha ido a su barrio? Claro que se puso, la luz se puso anoche, la luz está. 
Y tenemos el compromiso del Área de Urbanismos, que así se acordó en Junta de Gobierno, de buscar 
como podemos conseguir que esos viales sean públicos, que es el problema, que no se reconocen hasta 
el momento que sean públicos. Yo trabajaré para que se reconozca que sean públicos, para eso hemos 
juntado a todos los jurídicos que tiene este ayuntamiento desde las áreas, para que se sienten en una 
mesa y nos busquen la fórmula. Pero la fórmula la tienen que dar ellos, si no nos dan ellos la fórmula 
con su aval, no es posible. En ese trabajo estamos, difícil pero estamos, porque queremos, podríamos 
dedicarnos a otras cosas eh, en Palma hay mucho trabajo que hacer, pero estamos. Yo creo que es de 
las cosas a las que más horas le estoy dedicando este barrio. Sí a las que más horas le estoy dedicando, 
porque es muy difícil sacar adelante los proyectos.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Sr. Blázquez, no continuï interpel·lant en el regidor, perquè vostè ha tingut la possibilitat de xerrar en el 
Plenari, ara li toca en el regidor. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“O sea que, voluntad le ponemos. Lo que las dificultades que tenemos que superar son también de la 
misma medida que las dificultades. Muchas gracias.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Voluntat li posem com l’òliba que se pensava que xerraria i era perquè s’hi fixava, però aquest és el 
tema del surrealisme que tenim en aquesta administració. Miri, els varem dir des del principi, no vagin 
amb grans projectes, vagin a cercar les coses senzilles que puguem arreglar la vida diària d’aquests 
veïnats que hi ha en el Camp Redó. I fins que no anem amb això, no en podem sortir. Perquè el gran 
projecte del plànol de venir de tirar, de posar blocs, de deixar blocs, no ho poden fer, i vostès ho sabien 
en el minut u, que no ho podien fer. I insistien, i feien voltes a damunt lo mateix. I fins que ens hem 
posat a tallar els arbres, que els havia de tallar uns, perquè no els podia tallar l’altre, però hem 
aconseguit tallar els arbres, i s’ha pogut posar el llum quan el mateix llum s’havia llevat per part del 
Consistori, pues no n’hem sortit, no n’hem sortit. Però que ara vinguin a posar-se medalles de llum, jo la 
veritat me pareix exagerat eh. Ja els dic que me pareix exagerat. No entraré en altres consideracions, 
perquè després de lo que ha passat a dins aquest barri durant els darrers mesos, que ara estiguem amb 
això, jo me pareix exagerat, com a mínim, com a mínim me pareix exagerat. Perquè podríem anar a fer 
més coses, envers de posar una xarxa d’un galliner, fer un tancament com Déu mana. Podríem fer tantes 
coses, tantes coses que si no haguessin de posar la xarxa 20 vegades, ens sortiria més a compte posar-
ne una de bona, perquè no ens la tirassen a baix. Però no tenim ni això, i hem de tenir un poc d’esment, 
i hem de tenir un poc de seny, per veure com hem de dur les coses, perquè hi ha coses i jo els insisteixo, 
coses senzilles que poden millorar molt la vida d’aquesta gent. I llavors podem fer més coses, però facin 
lo senzill. És que no hem arribat ni a lo senzill, i quan anem a lo senzill llavors veiem que surt.” 

 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT 
per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal: 
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1.- Se ejecute de manera inmediata y provisional instalaciones en las zonas públicas  de Camp 
Redó para iluminar los pasajes interiores de dicho barrio, en tanto en cuanto se proyecta y se 
lleva a cabo el alumbrado definitivo. 
 
2.- Se diseñe un plan por parte del Ayuntamiento que permita que todos los pasajes de Camp 
Redó accedan al alumbrado definitivo independientemente de las capacidades económicas de 
los propietarios o de si están constituidos o no como comunidad de vecinos, a fin de que no 
quede ningún pasaje sin iluminación." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
45. Sobre la taula. Grup C's relativa a modificació normativa per facilitar l'accés als joves a 
vivenda 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 2 abstencions (PP) i 1 vot a favor (C's), 
amb l'esmena d'adició incorporada. 
 
Es proposa: 
 
"1º- El Ayuntamiento de Palma insta al Consell Insular de Mallorca a no incluir en el futuro 
reglamento de desarrollo de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes 
Balears, y por lo que al suelo urbano consolidado del municipio de Palma se refiere, los índices 
de intensidad urbanística de uso residencial como limitación de la superficie mínima en m2 de 
suelo por vivienda en cada calificación. 
 
2º- El Ayuntamiento acuerda modificar el PGOU con el objeto de suprimir los índices de 
intensidad urbanística de uso residencial en suelo urbano consolidado." 
 
Sobre la taula 
 
46. Grup C's relativa a ocupació il·legal de vivendes i locals en el municipi de Palma 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Sí. Gràcies Sr. Batle. Varem fer aquesta proposició, perquè pensem que és un problema que s’està 
agreujant a la nostra ciutat. I jo l’altre dia quan parlàvem a la Comissió i els varem dir que ens faríem 
aquesta reserva per poder-ho discutir en el Ple, estaien parlant de coses i a jo lo que m’agradaria és que 
fossin rigorosos amb el debat, i no mesclessin coses que no tenen que veure amb la pròpia proposició. 
És a dir, aquí estam plantejant una proposició per recuperar en molts de casos la convivència dins 
moltes barriades, convivència que s’ha vista afectada, per mos de lo que està passant amb aquestes 
ocupacions. I a dins la proposició mateix, també els fem una clara divisió a damunt lo que hem de tenir 
en compte, aquestes ocupacions amb gent que té necessitat de vivenda, i al marge lo que són les màfies 
que controlen edificis que estan abandonats per part d’entitats bancàries, per part de grans propietaris, 
i que estan resultant ocupats, que afecten en el conjunt de la barriada, i afecten de tal manera en que es 
transformen en centres on enganxen, i lo que fan és si no hi tenim drogues, hi deixem consumir, i sinó hi 
fem tracta. Per tant totes aquestes activitats que se creen a dins aquestes barriades, i jo crec que hi ha 
barris de Palma que podrien parlar-ne d’aquest tema, i que en resulten afectats. Aquest és l’objectiu 
que va dirigit aquesta proposició. És a dir, hem de sabre que tenim a dins la nostra barriada. Que tenim 
d’aquestes dues maneres. Qui necessita una vivenda? I qui ha ocupat una vivenda per necessitat? Que 
no ho sabem. I hem de sabre qui està ocupant una vivenda i extorsiona a propietaris a veïnats. Se dedica 
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en el tràfic de drogues i a altres activitats, que s’estan donant en barriades que justament sempre són 
les més deprimides de ciutat. I per tant lo que volem és fer això, i pensem que dins aquí, que hi ha un 
treball legislatiu per poder fer, i de fet els varem parlar que dins el treball legislatiu que havia fet el 
nostre partit, el nostre grup parlamentari, el nostre grup parlamentari era presentar iniciatives per 
modificació de la Llei de propietat horitzontal, i la Llei d’arrendaments urbans. Estaiem mirant amb 
aquest tema, que aquestes modificacions legislatives, poden donar-nos altres eines per nosaltres anar 
prenent mesures, i podem anar posant fil a agulla a damunt una feina que seria poder identificar totes 
aquestes coses, i seria en el conjunt de mesures que venien després de lo que nosaltres en principi els 
dèiem de recolzament a la modificació legislativa, entrar amb aquesta oficina de defensa dels propis 
ciutadans a dins les barriades, davant l’ocupació il·legal, i tenir en combinació tant amb la Policia Local 
com amb els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat una unitat que hi hagués de seguiment a davant 
aquestes ocupacions il·legals, perquè els record, aquests dies ha sortit damunt els mitjans de 
comunicació de la nostra ciutat, un dels propietaris que l’entrevistava la televisió autonòmica d’aquestes 
illes, que no era sospitós d’esser de ningú, que deia que precisament ell havia resultat extorsionat, amb 
una de les seves propietats, li havien ocupat el pis, i havia acabat pagant en els que li havien ocupat el 
pis perquè se’n anessin. És a dir, estam arribant ja en aquests límits, i nosaltres lo que volem és que es 
respecti la propietat privada, se respecti la convivència entre tots els veïnats, i se reforcin tots aquests 
temes que pensem que lo que fan és millorar la vida dels nostres barris, i la convivència. I un altre cosa 
és que tenint totes aquestes dades, nosaltres també puguem prendre mesures, davant les persones que 
per necessitat han vist i s’han vistes necessitades d’ocupar una vivenda per viure-hi, però no per tenir 
tot lo que ve darrera aquesta ocupació. Per tant jo els demanaria que no entrem en un debat polític a 
veure amem, quítame de ahí esas pajas. No, ara és que ho necessitava i ara vostè ho criminalitza. 
Nosaltres no criminalitzem a ningú, lo que volem és identificar, qui té necessitat i qui està 
desenvolupant altres activitats, que lo que fan és mermar la convivència de tots els veïnats que tenen en 
determinats barris de Palma. I barris de Palma que vostès coneixen perfectament, i algun dels barris fins 
i tot que queden dividits a dins el propi barri, degut en aquestes activitats, que es donen en determinats 
blocs, i a determinades zones dels propis barris. Per tant aquest és el fonament que nosaltres tenim a 
davant aquesta qüestió. Pensem que és una cosa que milloraria molt la convivència dins la nostra ciutat, 
i pensem que és fins i tot seria interessant, que si no es pot aprovar avui mateix en aquest Ple, ens hi 
poséssim a estudiar a veure quina viabilitat li podem donar, per aquest problema que se’ns pot donar 
dins la nostra ciutat, donar-li una solució que faci més digna, i faci més habitable la ciutat de Palma, en 
aquests barris de deprimits. Gràcies.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Bueno, ayer tuvimos la noticia de que se aprobó la proposición de Ley que presentó el 
PDeCAT apoyada por ustedes, en esto sí que están de acuerdo, del desahucio exprés. Esa Ley resuelve 
todo lo que me está diciendo en teoría ¿no? Porque lo que dice es que en 20 días se puede echar a la 
persona que está viviendo en la vivienda, con lo cual ya está. El problema para mí de este tipo de leyes, 
es que no contemplan la parte social, las familias vulnerables. Es decir, yo estoy totalmente a favor y de 
acuerdo en luchar contra la mafia. Sí estoy de acuerdo en luchar contra una mafia, pero no, es lo de 
siempre, al final el mafioso se va de rositas, y al que acabamos echando es al que le alquiló el piso, que 
muchos de ellos piensan que lo tienen alquilado como toca, porque tienen un contrato de 
arrendamiento, que luego resulta que es falso, pero que ellos han alquilado de buena fe, por poner un 
ejemplo. O a familias vulnerables, que están en una vivienda porque no tienen donde estar. Por tanto 
esa parte yo quiero verla escrita en esa Ley, y así como está hoy no me ofrece confianza. Y luego hay 
otra parte, que ya que les digo que ustedes tienen la mayoría en Madrid, les pediría por favor, y es que 
ya basta de pasar el problema a los ayuntamientos. Si se leen esa proposición de Ley, el Juzgado 
notificará al ayuntamiento, a los Servicios Sociales, el desahucio, para que sea el ayuntamiento el que les 
busque vivienda. Bueno, ya está bien ¿no? Que nos den el dinero, que den el dinero a los ayuntamientos 
para buscar vivienda. Porque está muy bonito hacerse una foto, decir hemos resuelto los desahucios, y 
ahora los ayuntamientos tendrán que buscar vivienda. Que no tenemos ninguna, que están todas 
ocupadas las viviendas públicas, no hay ninguna. Todas las que están, la Oficina antidesahucios las está 
ocupando. Cero libres, cero. Entonces, que venga ahora una ley nacional, que de repente va a empezar a 
echar gente, y que le diga al ayuntamiento que les dé vivienda o les consiga una vivienda, ya me dirá 
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usted como lo vamos a hacer. Entonces, desde la parte municipalista, les pido que hagan llegar al 
Congreso de los Diputados que haya una dotación económica en esa Ley, para los ayuntamientos, para 
poder dar vivienda a esas personas, porque cuando se ponga en marcha, no serán ni una, ni dos, serán 
muchas. Y lo que yo creo que no podremos permitir, y entonces usted nos recriminarían, es que esas 
personas se quedasen en la calle, porque el ayuntamiento no tiene una vivienda, una ayuda para darles. 
Entonces esa parte a la hora de hacer una ley que la tengan en cuenta y no la han tenido. A mí así a voz 
de pronto, dar la confianza a una propuesta de Ley que ustedes nos piden en el Congreso de los 
Diputados, me resulta difícil. Yo quiero ver el debate parlamentario, quiero ver las enmiendas, quiero 
ver como se tramitan, cuales se aceptan o no, y luego quiero ver el resultado final, y del resultado final 
podemos hablar ya, pero no de un inicio de una propuesta que a mí en manos de la derecha siempre me 
causa ciertos problemas, porque sé lo que acaba pasando, que al final los débiles son los que acaban 
echados a la calle, y eso me preocupa. Yo creo que lo que hay que hacer es ir directamente a por la 
mafia, a por los mafiosos, esos no hay que hacer una propuesta, eso es Código Penal, Código Penal 
delito, no hay que hacer ninguna ley nueva, Código Penal delito. Muchas gracias.” 
 
Sra. Durán Cladera (PP): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Bueno a ver Sr. Hila, usted creo que tiene una memoria selectiva. Ley de 
desahucios exprés, el PSOE con el Sr. Zapatero, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Memoria selectiva. A ver, 
aquí estamos hablando ahora de los ocupas. Yo le diría Sr. Hila que por favor vaya a las barriadas, cada 
tarde. Que hable con la gente, y que le expliquen sus preocupaciones, y verá que una de las principales 
preocupaciones ahora en muchos barrios de Palma, son precisamente los ocupas. Evidentemente 
nosotros vamos a dar el apoyo a esta propuesta de Ciudadanos, una propuesta de Ciudadanos que 
tengo que decirle Sr. Hila que se ha aprobado en muchos ayuntamientos de España. Toda la parte que sí 
tiene que ver con el ayuntamiento, se ha aprobado y se va a aplicar en muchos ayuntamientos de 
España, por ejemplo uno el de Valladolid recientemente. Y nos parece bien la idea de que haya un 
registro de viviendas ocupadas, nos parece bien que haya una Oficina de defensa del ciudadano, porque 
realmente hay mucha gente que está afectada por esta problemática. Mire, desde el Partido Popular 
nosotros defendemos la propiedad privada como un elemento básico de libertad, porque nadie es libre 
si su propiedad no se respeta, y eso supongo que usted lo entenderá, o incluso podríamos estar de 
acuerdo. La ocupación es un fenómeno que las administraciones en este momento tienen la obligación 
de atajar. Si es de origen social, que también evidentemente hay una parte de ocupación de origen 
social, y es verdad, es ofreciendo alternativas, cosa que este ayuntamiento no ha hecho. Cero viviendas 
en tres años Sr. Hila, cero viviendas en tres años. Y si es origen delincuencial, lo que decíamos de las 
mafias, dando todos los medios a los propietarios para recuperar lo que legítimamente les corresponde. 
La ocupación ilegal afecta más directamente a los barrios menos favorecidos, ahondando en problemas 
de convivencia y degradación. Según datos de Emaya, las zonas más afectadas por las conexiones 
ilegales de agua son precisamente La Soledad, Camp Redó, Son Gotleu, Nou Llevant y Son Roca. Decirle 
que hace una serie de semanas yo estuve en Son Roca. Cada tarde voy a visitar barriadas, y sí que es 
verdad que hoy en día pues tanto en la Calatrava, en incluso en Establiments, es un problema grave, 
pero en Son Roca nos decían que hay gente que hace préstamos para comprar una puerta blindada. 
Hace gente que hace turnos en sus viviendas, para que no le ocupen la vivienda cuando no están uno de 
los miembros de la familia. Y en este momento nos decían, que en Son Roca no hay ninguna finca de 
viviendas, ninguna finca de pisos, que no haya ocupas. Es el principal problema de Son Roca. Hace 4 
años cuando hablabas con los vecinos de Son Roca, te hablaban muy directamente del trapicheo ilegal 
de drogas. Hoy en día en Son Roca el principal problema es la ocupación ilegal de viviendas. Hacer oídos 
sordos a esta problemática es cobarde Sr. Hila e irresponsable. No solo porque desprotege al 
propietario, sino porque agrava problemas de convivencia social en nuestras barriadas. Hay 
enfrentamientos entre vecinos. Deben haber visto en prensa que salió que hay una familia de ocupas 
que tiene a una finca, a toda una finca atemorizada, a toda una finca atemorizada una familia de ocupas. 
El Partido Popular por supuesto ha dado apoyo en el Congreso a una Ley que va a hacer, que va a 
facilitar que en un plazo razonable de 20 días, un mes, quien demuestre que es propietario de la 
vivienda, sea capaz, que el Juzgado sea capaz de desalojar a estas personas que han ocupado 
ilegalmente la vivienda. Creo que no es sensato, creo que no es juicioso, y creo que es obligación del 
ayuntamiento, no cerrar los ojos a esta problemática, de verdad. Hoy en día en todas y cada una de las 
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barriadas de Palma, es un problema grave. Es de verdad sangrante, ver como el Regidor del 
Ayuntamiento de Palma, te vas a Pere Garau, o te vas lo que yo decía esta semana mismo, a 
Establiments, o te vas al Secar de la Real, o te vas a la Vileta, y te dicen que tienen un problema grave de 
ocupas. De verdad, se tardan años hoy en día. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Palma se puede 
hacer y mucho. Es importante que nos fijemos en otras iniciativas que se hacen en otras ciudades de 
España. Por tanto, por qué si se ha aprobado en otras ciudades de España, y se da cobertura y se da 
ayuda, y que haya un registro de viviendas ocupadas.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Vagi acabant Sra. Durán ja per favor.” 
 
Sra. Durán Cladera (PP): 
 
“Desde el ayuntamiento ¿Por qué se niegan en Palma? Yo le pediría que recapacitase Sr. Hila, no 
entiendo el porque votan en contra, porque realmente sé cierto que hay muchos ciudadanos de Palma 
que se lo agradecerían. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Moltes gràcies. Pensi que ha parlat igual que el Sr. Bauzá, que era qui presentava la proposta, això és 
una mica injust eh.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Sr. Hila, jo de veres eh, jo me decepciona vostè. Me decepciona perquè jo pensava 
que vostè afrontaria un problema, i un problema des de la vertent que nosaltres li proposàvem, el 
vertent de la convivència, de la millora dels barris, de l’eliminació d’aquestes activitats, de que la gent 
pugui anar identificant quin és el problema, de qui és que té necessitat de vivenda i qui extorsiona i qui 
no extorsiona, d’entrar amb un tema que amb la modificació legislativa entràvem amb una 
subsidiarietat en molts de casos no sabem ni qui són els propietaris, però jo he de conviure amb ells a 
dins la mateixa finca, i no hi puc fer res, perquè no són propietari dins aquest edifici. I aquí l’ajuntament 
podria prendre cartes a dins l’assumpte, per resoldre aquests problemes d’ocupació, i no tenir a tota la 
finca i a tots els veïnats patint, patint, patint, que se’n han d’anar de les cases, i aquest és un problema 
que està cada dia a dins aquestes finques, i vostè acaba fent-nos aquest discurs que esperàvem que no 
fes. Ha fet el discurs que esperàvem que no fes. Perquè el discurs que esperàvem que fes, era que fes 
com a altres ciutats d’Espanya, on el Partit Socialista ha entrat en consciència damunt aquest problema, 
que és un problema ciutadà a molts de barris deprimits del nostre país, i ha pres cartes i ha votat a 
favor, i s’hi ha posat a fer feina amb aquest tema. No ha entrat en una deriva que després vostès ens 
presenten una declaració d’aquestes institucionals, i ens demanen també el recolzament per anar a dur 
una llei en el Congrés de Diputats. Que li diré jo, és que no sé si l’esquerra mirarà cap aquí cap allà i no 
sé si he de votar a favor. Vostè creu que això és resposta? Vostè creu que és resposta quan li demanem 
damunt els problemes que tenen aquests barris? Els barris que li diuen Camp Redó, els barris que li 
diuen Son Gotleu, els barris que li diuen Son Roca. Vostè creu que això és la resposta? No ho és, no ho 
és. I nosaltres pensàvem que davant una proposició que jo crec que és lògica, i que és una proposició 
que podria firmar qualsevol grup dels que està aquí dedins, qualsevol grup, perquè no fa incidència ni 
vol fer mal a ningú, sinó solventar un problema de convivència, vostès prendrien cartes damunt 
l’assumpte i dirien, no mira, ara no ho volem fer així, però ens hi posem o fem qualsevol cosa per posar-
nos en marxa, perquè és molt important quan estam parlant d’espais comuns, que estam parlant 
d’espais privatius d’ús comú, ara resulta que quan no hi ha els propietaris poder actuar amb aquesta 
subsidiarietat l’ajuntament, per poder resoldre els problemes dins les finques. Vostès no els pareix bé, 
no ho entenc, la veritat no ho entenc. Lo que ens agradaria és això, que canviessin d’opinió, tornessin en 
el seny a arreglar i ajudar als problemes de la gent, i vessin que aquesta proposició la intencionalitat que 
dur és aquesta. Hem d’identificar qui és que té un problema i qui és que en té un altre, i hem de poder 
controlar en aquestes màfies, que lo únic que fan és exercir perjudici a tots els barris de Palma, i vostès 
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no ho volen veure, i nosaltres volem que ho vegin, i volem que recolzin aquesta iniciativa. Gràcies en el 
Partit Popular per recolzar-la.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Bueno yo digo dos cosas diferentes. Bueno, eso de que no se apoya, ustedes lo han 
hecho en el pasado, no apoyar propuestas que eran de otros partidos iniciativas al Congreso, eso no es 
ninguna novedad. Mi partido, el PSOE ha votado en contra de esta Ley de desahucio exprés, por 
ejemplo. Yo le diría, fíjese, hace, hasta hace unos meses, hablábamos de proteger a las personas de los 
desahucios, ahora son ocupas que son un peligro. Fíjense el viraje ideológico que estamos dando en 
pocos meses de esta situación. Las mafias, las mafias, las mafias pueden ser perseguidas, las mafias 
pueden ser perseguidas hoy con la normativa en vigor, y lo tiene que hacer la justicia y la Policía. No lo 
va a hacer un ayuntamiento, lo va a hacer la justicia y la Policía, porque es un delito, le toca a la justicia y 
a la Policía perseguir las mafias. Que lo haga ya, que no espere nada, que empiecen, que las denuncias 
sean investigadas, y se condene a las personas que están haciendo esta actividad, que se empiece ya, no 
hay que esperar nada para hacerlo, no hay que esperar nada para hacerlo, es hacer cumplir la ley en 
vigor, que lo hagan ya. Y es lo que le he dicho, el problema, yo estuve el martes en Son Gotleu, reunidos 
justamente con la Comisión de vivienda de la plataforma de Son Gotleu, y estuvimos hablando de esta 
propuesta de desahucio exprés. ¿Qué les preocupaba? Pues que de repente, es verdad, hay mafias, pero 
también hay muchas familias que no tienen donde ir, muchas en Son Gotleu eh, que cuando las echen 
de esas casas no tienen donde ir. Y esas personas vendrán aquí al ayuntamiento a pedir ayuda, y no 
tenemos pisos para dejarles, no hay. Pido que en esas iniciativas que ustedes hacen, les digan a 
Ciudadanos en el Parlamento, al PSOE ay perdón, al PP en el Parlamento, al PDeCAT y al PNV. El PNV, en 
el País Vasco tienen otra historia con las viviendas, tienen más dinero, que den una partida económica a 
los ayuntamientos, para que podamos asumir esas familias que no podemos dejar en la calle, y que 
ustedes cuando ocurra serán los primeros que nos echen en cara que las dejemos en la calle. Partida 
económica, ley y partida económica. Sin partida económica es papel mojado, y es traspasar el problema 
al de siempre, al último, al ayuntamiento que no se lo puede pasar a nadie más. Por tanto, les pido 
partida económica, partida económica. Soy realista, partida económica, el problema va a acabar. 
Siempre acaba en el mismo sitio, en Servicios Sociales, siempre. ¿Cuánto dinero más nos van a dar para 
ayudar a las familias? Cero euros. La ley está mal hecha, la ley está mal hecha, porque los más débiles 
van a sufrir más, y los mafiosos van a seguir igual, pero la familia con tres hijos, dos hijos, un hijo o 
ningún hijo, que se va a la calle va a sufrir más, la vulnerable, la vulnerable, que son muchos de estos 
casos. Y el mafioso, que lo manden hoy a la prisión o le pongan la multa que le tengan que poner porque 
hay un Código Penal y toda una legislación civil que lo permite. Muchas gracias.” 

 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C's). 
 
Es proposa: 
 
"1. Que el pleno del Ayuntamiento de Palma apoye de forma expresa la propuesta de 
modificaciones legislativas que se ha presentado en el Congreso de los Diputados para ofrecer 
una protección integral y efectiva a los legítimos titulares de derechos frente a la ocupación 
ilegal de viviendas, tomando como base la actuación de oficio del Defensor del Pueblo, iniciada 
en diciembre de 2016 ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del 
Estado. 
 
2. Que el pleno del Ayuntamiento de Palma manifieste su apoyo a la modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local y la Ley de Propiedad Horizontal presentada en el Congreso de los 
Diputados, con objeto de permitir a los Ayuntamientos ejercer, previa cesión por parte de las 
Comunidades de Propietarios, las acciones judiciales que procedan en el caso de ocupación 
ilegal de viviendas o edificios que ocasionen graves molestias en materia de seguridad y 
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convivencia vecinal. La recuperación de la posesión podrá llevar a una compensación para el 
Ayuntamiento, tal y como se determine en Ordenanza municipal. En tal caso el propietario 
podrá elegir entre la compensación económica o la cesión temporal de la vivienda recuperada 
para su utilización como vivienda social. 
 
3.Dado el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal 
motivados por estas ocupaciones, además, el Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan de 
Protección de la Convivencia y Seguridad vecinal contra la ocupación ilegal que incluya: 
 
3.1 Creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los vecinos afectados por la 
ocupación ilegal, en el seno del Área de Funció Pública i Govern Interior o en el Área Delegada 
de Seguretat Ciutadana, como órgano encargado de la función de velar por la seguridad y la 
convivencias vecinales afectadas por la ocupación ilegal.  
La Oficina contará, en cada Distrito, con un “punto centralizado de atención vecinal contra las 
ocupaciones” donde se recojan bajo el principio de seguridad y confidencialidad del 
denunciante, todos los actos y denuncias que atenten contra la convivencia, la seguridad 
ciudadana y la habitabilidad en los edificios afectados por una ocupación mafiosa o generadora 
de problemas de convivencia vecinal.  
La Oficina incluirá con un servicio de asesoramiento jurídico de atención a los vecinos, donde 
entre otras acciones, se asesore sobre el ejercicio de la acción de cesación de actividades 
molestas a los propietarios de la comunidad de vecinos sobre la base al artículo 7de la Ley de 
Propiedad Horizontal, informando sobre la legitimación de cada propietario para ejercitar 
acción judicial en caso de pasividad o inacción de la comunidad y aún a falta de acuerdo de la 
comunidad de propietarios siempre que sea en beneficio de la comunidad. 
 
3.2 La Oficina contará con una Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones ilegales para que 
coordine las acciones de las Unidades Integrales de Distrito donde se localicen estas 
usurpaciones e instruya el expediente administrativo oportuno que acredite los hechos 
contrarios a las Ordenanzas vigentes en materia de convivencia vecinal y de protección 
ciudadana partiendo de los hechos denunciados en el punto centralizado de atención vecinal 
contra la usurpación y así pueda servir como prueba en los procesos judiciales pertinentes.  
Esta nueva Unidad actuará de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
Estado, estableciendo metodologías de trabajo que refuercen la implicación y coordinación 
con la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas creada al efecto en el Cuerpo Nacional 
de Policía, con el Decanato y Fiscalía,  
 
3.3 Que se refuerce deforma inmediata, la presencia policial y patrullaje preventivo en los tres 
turnos de las Unidades Integrales de las zonas afectadas por el problema de la ocupación. 
 
3.4 Que en plazo máximo de 3 meses se inicien los trabajos de elaboración de un censo de 
viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, 
diferenciando las ocupaciones mafiosas o por personas con necesidad en aquellas zonas donde 
la Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones determine. Todo ello con la recopilación de 
datos de Policía Municipal y las Juntas, Distritos o  Consells de Barri, dentro de los términos de 
la normativa sobre protección de datos." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
42. Grup C's relativa al Parc de Rosa Bueno 
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT 
per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
"Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos una intervención urgente por parte de los 
responsables municipales para solucionar las deficiencias del Parc de Rosa Bueno." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
50. Grup C's relativa al mercadet de la plaça Major 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Sí, muchas gracias. Bueno, como pongo en la proposición, hace unas semanas o algunos meses, se 
decidió por parte del Ayuntamiento de Palma cambiar la disposición de los puestos de los artesanos, de 
tal forma que estén, digamos siguiendo el camino de calle San Miguel y Colón, y Calle Colón. Bueno, 
parece ser que los comerciantes y restauradores de la Plaza Mayor, una vez visto que se había cambiado 
la posición de los mercadillos, no están de acuerdo, consideran que les perjudica, en lo cual no me voy a 
meter, si les perjudica o no les perjudica, pero aquí el tema que me parece que es el tema fundamental, 
es que por parte de la Regidora ha llevado a cabo un cambio, sin haber consultado, que no tiene el 
deber, pero vamos, no lo ha hecho, no consultó a los restauradores y comerciantes de la plaza, a ver si 
este cambio les parecía correcto o no, consultar. Entonces, nosotros lo único que pedimos en esta 
proposición, es que dado que hay ahora esta disparidad de opiniones entre, de cómo deben de ubicarse 
los puestos de los artesanos, pues pedimos que se sienten con las dos partes, y se intente llegar a un 
acuerdo para que todos estén contentos. Muchas gracias.” 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Sí, donem per reproduida la mateixa proposta.” 
 
Sra. Martín Perdiz (PODEM PALMA): 
 
“Bé, des de la Regidoria estam treballant decididament per millorar els mercats de la nostra ciutat. Els 
mercats són dinàmics i tenen necessitats diverses. En quant en els mercats artesans, a Palma en tenim 
tres: l’Hort del Rei, el Passeig Sagrera i la Plaça Major. I totes les persones que hi participen en ells, 
tenen la carta d’artesà avalada pel Consell de Mallorca, com s’ha comentat bé aquí abans, per diferents 
artesanes d’aquests mercats. Són persones que treballen amb les mans, i una gran sensibilitat per poder 
produir peces hermoses, que cadascú de nosaltres se’n pugui dur a casa. El mercat de la Plaça Major, no 
és només un mercadet, com a vegades se li està anomenant, és un patrimoni cultural de la nostra ciutat, 
que amb 36 anys de vida, és el més antic de Mallorca amb aquest caire artesanal. Com en els altres 
mercats artesanals, és indispensable que les mercaderies siguin de producció pròpia, no industrial ni 
seriada. El ... és supervisat pel Servei d’Inspecció de Consum municipal. És en definitiva un mercat que 
cal conservar i defensar amb orgull. El 27 d’octubre de l’any passat, va entrar per registre una petició 
dels artesans i artesanes, perquè el mercat adoptés una disposició diferent a la que havia tingut fins ara. 
Analitzada pel Servei d’Inspecció aquesta proposta, i després de diversos informes tècnics, en el febrer 
de enguany, va quedar autoritzada com experiència pilot per 6 mesos, una nova ubicació del mercat a 
dins la plaça. Aquesta disposició, correspon en part a la petició formulada pels artesans, però varem 
deixar un espai més ampli a la part central, de manera que es poguessin veure molt bé les terrasses i els 
diferents negocis de la plaça, també l’accés cap a Ramblas, i cap en el carrer del Sindicat. A demés 
aquesta nova ubicació ha anat aparellada amb una modificació de les parades, que són més lleugeres, i 
que ara no disposen de la lona de fons, ni de cap altre element que oculti la visió de lo que hi ha de 
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veres darrera, permetent que es visibilitzin perfectament les terrasses dels restauradors, els comerços, i 
per descomptat l’accés a una via comercial, tan important com Via Sindicat. Podem veure com la 
coexistència del mercat i de les terrasses, dona per a tothom. Les terrasses estan ocupades, hi ha gent 
mirant el mercat. A demés aquesta nova distribució és també compatible amb el programa “el comerç 
surt en el carrer”, on participen comerciants de les galeries de la Plaça Major. Com totes les experiències 
pilot, aquesta distribució l’anirem ajustant en funció dels resultats observats. A dia d’avui ens trobem 
amb una experiència i una distribució, que ha estat molt ben rebuda pels artesans i artesanes, com bé 
s’ha manifestat avui aquí. En referència a Pimeco, dir-los que hem mantingut diverses reunions per tal 
d’escoltar les seves consideracions, i que per suposat estam tenint en compte les seves propostes, per 
tal de millorar encara més la nova distribució, i quedem oberts i obertes a seguir-ho fent. Volem una 
Plaça Major viva, dinàmica i hermosa. I què millor que vestir-la amb un mercat artesanal. Gràcies.” 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Bueno pues a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Defendemos, ¿nosotros en algún 
momento hemos pretendido no defender el mercado artesano, con lo que he dicho yo antes? No. Por 
qué me dice usted ahora, como si yo hablase del mercado con forma despectiva, le llama mercadillo y es 
no sé qué. Bueno, perdone usted, nosotros aquí respetamos todos los mercados, mercadillos o como se 
llamen. Eso para empezar. Aquí la cuestión es, ¿usted se ha puesto en contacto con los restauradores y 
los comerciantes de la Plaza Mayor antes de tomar la decisión, para preguntarles que les parecía? No. O 
sea aquí, yo comprendo que los artesanos quieran un cambio de ubicación, y que lo pidan, perfecto. Es 
usted la responsable de que los cambios se hagan con consenso de todos. Ya que ustedes quieren 
consenso y además presumen de querer hablar con todo el mundo, pues háganlo, y hablen también con 
los comerciantes y los restauradores de la Plaza Mayor, cosa que no hizo. Ahora, una vez que han 
protestado y han dicho, esta ubicación no me va bien, esta ubicación o esta nueva sistemática, sí se han 
sentado con ellos. Y ahora dicen que van a encontrar, no sé si he entendido bien, que van a encontrar o 
van a intentar encontrar unas ubicaciones que sean a gusto de todos, o directamente. ¿Sí? ¿No? Pues 
peor. Directamente no. O sea no, ni caso. Bueno pues nada pues ahí vemos el talante y vemos bueno la 
forma de gobernar de Podemos en este caso. En fin, yo vuelvo a repetir que aquí el único trabajo que 
tiene que hacer usted, es intentar conseguir un consenso. Y esto usted parece que vamos, que le suena 
a chino, como poco. Así que bueno, intente por favor poner una solución a esto, y que no haya 
conflictos. Evite el conflicto entre los artesanos y los comerciantes y restauradores de la Plaza Mayor. 
Muchas gracias.2 
 
Sr. Bonet Díaz (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Es evidente que los artesanos están contentos, y nadie va a negar esta mayor. Lo que 
sí que es importante es que en una plaza como es la Plaza Mayor, con un mercado que como usted ha 
dicho, tiene 36 años de antigüedad, lo mínimo es que haya buena sintonía entre los artesanos, los 
restauradores, los comerciantes, incluso con los mimos y estatuas vivientes, que históricamente han 
estado siempre ahí. Por tanto, si usted ahora nos dice que es una prueba piloto, que estará 6 meses, 
pero por sus argumentaciones y justificaciones, ya nos está dando a entender que posiblemente se vaya 
a quedar así. Nosotros le pedimos que lo reconsidere, y que nos explique cual han sido los criterios 
técnicos que dice usted que se han seguido para tomar en consideración esta propuesta, y después de 
los 6 meses pues entiendo que deberíamos volver a sentarnos para hablar el tema, y ver como han ido 
los resultados. Pero no solo para los artesanos, también para los restauradores, para los comerciantes y 
para todo el mundo en general. Gracias.” 
 
Sra. Martín Perdiz (PODEM PALMA): 
 
“Vamos a ver, la Plaza Mayor permite perfectamente la coexistencia de diversos usos, como he 
comentado anteriormente. El mercado artesanal, restauración y comercios, y ha hablado de todos ellos. 
Usted ha añadido más Sr. Bonet. Mire Sra. Conrado, en cuanto a los de hablar, nos hemos reunido, 
seguimos reuniéndonos, evaluaremos como ha ido este mercado, igual que hacemos con todas y cada 
una de las modificaciones de los mercados que hacemos. Vaya al Coll den Rabassa y pregúntele como 
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están, tanto el barrio como la gente que están en las diferentes paradas, con la modificación que hemos 
hecho en el mercado. Pues están bastante contentos. En cuanto a gobernar, mire, gobernar es decidir, 
es decidir por un bien común, y eso es lo que estamos aplicando aquí. Vino usted y nos reunimos 
también con usted, nos pidió información y se la facilitamos. ¿Qué nos dijo en esa reunión? Pues dijo 
delante del cap de departament, que los datos le daban igual. Hombre, no sé yo si decirle esto a los 
técnicos la verdad es la mejor carta de presentación para un día que viene a vernos. Creo que habría que 
tener en cuenta todo lo que hacemos cada uno en el lugar que ocupa. Por nuestra parte, seguimos 
abiertos, lo he comentado. Estamos abiertos a modificaciones, y de hecho, estamos trabajando en una 
que mejora la visibilidad y el acceso hacía la calle Sindicato, porque consideramos que es una vía 
importante, y lo vamos a hacer también de común acuerdo con los artesanos. Los proyectos son vivos, 
los proyectos están para mejorarse y para modificarse. Por nuestra parte, consideramos que la decisión 
es buena, que estamos beneficiando a todas las partes implicadas, y todas aquellas propuestas que nos 
lleguen, serán tenidas en cuenta, por supuestísimo. Gracias.” 

 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C’s). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a: 
 
1.- Negociar tanto con los representantes del mercadillo como con los comerciantes, una 
nueva distribución de los puestos que sea de conformidad con las dos partes." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
51. Grup PP relativa a la distribució dels llocs de la plaça Major 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C’s). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a devolver la configuración 
anterior de los puestos de la Plaza Mayor y, en todo caso, estudiar una nueva configuración y 
consensuar con las patronales de comercio y restauración la nueva propuesta." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
49. Grup PP relativa a eliminació de la pujada de la tarifa d'aigua 
 
Sra. Bauzá Alonso (PP): 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, este es un tema que no es la primera vez que traemos a este Pleno, 
pero que creemos que sigue estando de actualidad, y además pues ya prácticamente un año y medio 
después de que se aplique esta subida de tarifas, podemos tener ya cierta información que nos permite 
pues comparar con aquello que se nos vendió cuando se aprobaron, y cuales son los resultados. Yo creo 
recordar que cuando se nos contó que estas, porque se tenía que hacer esta subida de tarifas, se nos 
habló de fomentar el ahorro, y dos, de paliar el coste por el aumento del abastecimiento de agua 
desalada. Esto eran los motivos principales. Además se añadía una frase importante, que el objetivo 
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final no era un incremento de la recaudación, sino motivar el ahorro. Pues vamos a ir punto por punto 
en estas frases: la realidad es que la subida de tarifas ha demostrado que no se ha conseguido reducir el 
consumo de agua. Porque no solo no ha bajado sino que ha subido. Estamos ahora en 28 hectómetros 
cúbicos, cuando en 2015 había 27 hectómetros cúbicos. Pero es más, esto ya se sabía cuando se subían 
las tarifas, porque la memoria de la subida de tarifas de agua preveían ese aumento de facturación, y 
ese aumento de gasto en el agua. Y es evidente que no se ha reducido el consumo, además por los datos 
aportados por Emaya. Variación de consumo 2016-2017, es curioso que a pesar de que dice que la 
variación de consumo en el caso de los particulares es de 0,0. La variación en la facturación por ese 
mismo aumento de consumo, es de un 4,65%. O sea, cuando se considera que la variación de consumo 
es un 0,0, ustedes han conseguido facturar de más 654.607 euros, por parte del consumo domiciliario. 
En el caso de los hoteles, la variación de consumo ha sido un incremento del 2,65%, ergo, no han 
conseguido reducir el consumo hotelero, pero si la facturación, porque a pesar de que el aumento es de 
un 2,6, el aumento de la facturación es del 32,84% por parte de los hoteleros. ¿Qué quiero decirles con 
esto? Como verán en estas mismas gráficas, que son de Emaya. Quien realmente asume la subida de 
tarifas, son los particulares, que son los de la columna, la primera, porque los hoteles son estos de aquí. 
Esta rayita pequeñita es la que representa el hotel, con lo cual quien está realmente asumiendo esta 
subida de tarifas, son los ciudadanos. Por otra parte nos decía que se subían las tarifas, para poder hacer 
frente a los gastos de compra de agua desalada. Se presupuestó en su memoria 8,6 millones de gasto 
anual en compra de agua desalada, y tenemos que en el 2017 nos hemos gastado 3,58 millones de euros 
en agua desalada. Así que mientras el coste del agua desalada se reduce en más de un 50%, se 
incrementa la facturación de tarifas en un 9,6. Por otra parte, consideramos que la subida de tarifas, que 
se había puesto en teoría para penalizar a los despilfarradores, se contradice totalmente con la 
exposición que nos hizo la Sra. Mayol, justamente esta semana en la Comisión de Medioambiente del 
Congreso de los Diputados. O sea, que la Sra. Gerente de Emaya, se va a Madrid, a reconocer que el 
consumo medio por habitante en Palma, lleva bajando los últimos 18 años, hasta situarnos 
prácticamente casi a la altura de lo que recomienda, se recomienda internacionalmente como consumo 
medio aceptable, que son los 100 litros por habitante y día. Nosotros estamos en 112, estamos por 
debajo de la media nacional, que se sitúa en 132 litros por habitante y día. Y ¿qué hace el Ayuntamiento 
de Palma? Penaliza a sus habitantes, que han demostrado tener una consideración, y tener una 
conciencia total de esa necesidad de reducir el consumo, y quien realmente está reduciendo el 
consumo, es penalizado, situándose en una de las 4 ciudades más caras en cuanto al coste de las tarifas 
de agua. Otra cosa que nos vendieron, es que el coste de la subida, recaía básicamente en los hoteles. 
Como ya he dicho, se va muy bien lo que representa los hoteles y lo que representa los domicilios. El 
domicilio asume el 60% del coste de la subida de tarifas. Mientras que en los hoteles están asumiendo 
un 6% de esa subida de tarifas. Por último, destacar como nuevamente os he dicho, que sube la subida 
de los domicilios un 60%, pero es que además no se hace una diferenciación de aquellos domicilios 
donde vive una sola persona, o aquellos domicilios donde vive pues una familia numerosa. Con lo cual, 
estamos tratando de despilfarradores simplemente a aquellos, a aquellas familias que tienen más 
miembros. Realmente no estamos contando si dentro de ese consumo de un contador, hay un consumo 
medio por habitante, que puede estar incluso por debajo de la media. Realmente nosotros estamos 
penalizando, como si hubiera allí una sola persona, porque tienen más consumo que los demás. Normal, 
evidentemente, en una casa donde se duchan, 4, 5, 6, evidentemente que el coste, el consumo de agua 
será mucho mayor que donde vive una sola persona. La realidad es que en nuestra opinión y como 
dijimos desde el primer momento, esta subida de tarifas de agua responde a una forma de financiar 
Emaya, como ya hemos visto, que actualmente tiene un gasto en personal que es un 10% mayor que en 
el 2015. Y que sigue presupuestando los costes de limpieza, de una manera deficitaria, con lo cual lo 
tiene que compensar con esta subida de tarifas.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS per Palma): 
 
“Bé, m’agrada que facin aquesta proposta, no per la demagògia que utilitzen, sinó perquè així podré fer 
un petit balanç de quin ha estat el impacte de la modificació de les tarifes, en relació en el sector 
domèstic i el sector hoteler. Jo voldria recordar que la política de preus de l’aigua, com de moltes altres 
coses, suposo que es sol fer, es fa amb unes criteris de racionalitat, i tenint en compte una evolució 
temporal amplia. No depenent de si un any hi ha sequera o un any hi ha pluges i tenim els 
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embassaments plens, canviem els preus d’un recurs com és l’aigua, que com sabem hi ha períodes cíclics 
allà on tenim necessitat de recórrer a l’aigua dessalada o a altres recursos que són econòmicament molt 
més costosos que d’altres, com és l’aigua de les fonts, que és molt més barata. Jo vull recordar que el 
2016, en moment de sequera, varem haver d’invertir més de 8 milions d’euros en aigua dessalada, i per 
exemple l’any passat, que no estaiem en una situació de sequera, però no estaiem en una situació 
d’esplendor, en relació a la captació d’aigua, varem també invertir uns dos milions d’euros en aigua 
dessalada. I la nostra intenció és sempre que puguem, anar seguint, consumint d’una manera encara 
que sigui molt residual, aigua dessalada, precisament per ajudar que la immensa majoria d’aigua de 
pluja que ens pugui arribar, ens ajudi a recuperar en el màxim tots els aqüífers, que com sabem a altres 
legislatures, lo que es feia era absorbir en el màxim l’aigua dels aqüífers, que són els que són més difícils 
de recuperar, i no comprar gens d’aigua dessalada per exemple, evidentment molt més barato però 
gens sostenible. I a més a més l’aigua també requereix, com s’ha dit en qualque moment, moltes 
inversions com lluitar contra les fuites, millorar la captació de les fonts, etcètera, etcètera. Una sèrie 
d’inversions que també tenen un cost econòmic, no només és el cost econòmic dels litres d’aigua que 
ens arriben a les cases o arriba a les empreses, sinó és tota la infraestructura de l’aigua que hem de tenir 
en compte. Per tant no podem dependre de si un dia ens plou molt baixem el preu de l’aigua, i si un dia 
no ens plou, l’hem de pujar. Quin era l’objectiu del canvi de tarifes? Ja ho varem dir, era fomentar el 
consum responsable, que fossin molt més progressives i per tant incrementar el preu en aquelles, en 
aquells domicilis que hi ha un alt consum, perquè hi ha domicilis que tenen un alt consum d’aigua, 
exagerat. I però molt especialment era canviar la tarifa hotelera. Perquè des de feia moltíssims d’anys, 
casi dues dècades, qui estaia subvencionant, s’estaien subvencionant l’aigua, el consum d’aigua en els 
hotels de més de dues estrelles. Pagaven molt menys pel mateix consum d’aigua, un hotel de 5 estrelles 
que un de 1 estrella. Això era absolutament injust. Qualsevol hotel que consumeix la quantitat que sigui 
d’aigua, tots han de pagar per igual. Quin ha estat el impacte de la nova tarifa de l’aigua en aquest 
darrer any? Hem de recordar que es va posar en marxa la nova tarifa, per abril del 2017. Per tant faig la 
comparativa amb l’any anterior del mateix període. En el sector domèstic, a les famílies, el 70% de les 
famílies consumeix o 10 metres cúbics d’aigua o menys. Totes aquestes famílies tenen una bonificació 
del 7%. El impacte que ha tingut a les seves factures, ha estat d’una reducció d’un 0,59% a la seva 
factura de consum d’aigua, per tant cap pujada, una reducció del 0,59%. A la resta de famílies, depenent 
del consum que tesin, cada vegada que van incrementant el seu bloc de consum, per tant cada vegada 
que puja el consum, han tingut una pujada diferent. El consum total del sector domèstic, el total ha 
estat de 2,10%, de consum d’aigua, ha pujat un 2,10%. Però que ha passat? Que en aquest darrer any hi 
ha hagut més del 3% d’altes, per tant tenim més consumidors del domèstic, s’han donat d’alta més 
famílies. Per tant aquest 2,1% segurament respon a que hi ha més consumidors, no de que les famílies 
consumeixin més, sinó de que hi hagi més famílies consumint. Val? Aquesta és pel sector domèstic. I pel 
sector hoteler, què és lo que ens ha passat? Perquè vos faceu una idea, un hotel de 5 estrelles comparar 
un hotel de 5 estrelles amb un d’una estrella, amb el mateix consum. Un hotel de 5 estrelles amb la 
nova tarifa, que consumeix 3.000 metres cúbics en el mes, ha tingut un increment de tarifa del 83%. 
Quin increment ha tingut el mateix hotel amb el mateix consum de 3.000 metres cúbics en el mes, però 
un hotel d’una estrella? Un 9% d’increment. Un hotel de 5 estrelles de 5.000 metres cúbics en el mes de 
consum, ha tingut un increment de 140% de la factura. Quin ha estat el increment que ha tingut un 
hotel d’una estrella amb 5.000 metres cúbics en el mes? El 10% d’increment. Per tant, que és lo que ens 
està dient? Que aquesta modificació de tarifes, qui ha afectat és en els hotels de més estrelles. Per tant 
era l’objectiu que teníem. I a més a més, només una dada, que si un cas ho puc dir, bé ho diré després, 
en lo que ha afectat en el consum, que sí que ha tingut un efecte positiu a un consum més responsable, 
però ho explicaré a la segona tanda. Gràcies.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Sí, gràcies. Jo no insistiré en les dades que ja han manejat, tant la representant del Partit Popular com 
la regidora, perquè tornaré a insistir en el tema que varem dur també a Comissió, i és a dir, nosaltres lo 
que trobem a faltar, és que els consumidors d’aigua amb processos productius, i indústries que estan 
emprant aigua, continuem sense resoldre aquesta situació. I jo els insistiria en que es resolgués aquesta 
situació, i en adequar les instal·lacions, que nosaltres tenim, per poder controlar els consums a dins les 
comunitats de veïnats. És a dir, que si els veïnats resolen tenir individualitzats els comptadors d’aigua, 
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ho puguin fer, i que no hi hagi problemes tècnics per poder-ho fer determinades comunitats. Jo crec que 
això és una de les coses que hauria d’emprendre Emaya, perquè és important sabre quin és el consum, 
és important racionalitzar el consum però hem de tenir totes les dades i totes les eines que ens puguin 
permetre el sabre quins consums reals tenim dins aquests sectors, que ens impedeixen avui en dia, 
poder-ho sabre. I nosaltres lo que vos demanaríem és això, és a dir, que el tema que estam traient d’un 
lloc i de l’altre, clar que també podrem dir que es revisi lo de la neteja, perquè nosaltres també 
coincidim amb això, lo que deia la representant del Partit Popular, és a dir, el preu de la neteja està molt 
baix referent a lo que és l’aigua a dins lo que és l’escala dels preus que té Emaya i que factura a 
l’ajuntament. Per tant, que ens posem amb això, que ens posem al dia amb els consums, perquè sí que 
estam d’acord en racionalitzar el consum, sí que estam d’acord en que estigui i tingui una bona 
progressivitat les tarifes, però hem de sabre qui és que consumeix, amb quins processos, i ens falten ara 
les empreses. Hem de sabre qui té processos productius i empra aigua, i tots els que empren aigua. Res 
més.” 
 
Sra. Bauzá Alonso (PP): 
 
“Mire, este Gobierno ha subido las tarifas a las peluquerías, a los bares, a las heladerías, a los 
restaurantes. Curiosamente un chico me preguntaba el otro día, no sé si tengo una fuga, porque es que 
está la subida de la tarifa del agua, que no sé si es que debo estar perdiendo agua por algún lado. En 
definitiva, se han subido a los comercios, a las industrias, a todos aquellos que generan puesto de 
trabajo. Además, pequeños negocios que generan empleo en la ciudad de Palma. Pero es que además 
este Gobierno ha subido las tarifas a todas las familias, pero especialmente a las familias numerosas. Yo 
quiero recordar que hay más 70.000 hogares en Palma, que están ocupados por tres o más personas. Es 
a quienes más afecta esa subida. Y no estamos hablando de los barrios ricos de la ciudad, sino que 
estamos hablando de barrios como Pere Garau, Son Rapinya, Bons Aires, Foners, plaza de Toros, Camp 
Redó. El concepto de ahorro o despilfarro, no puede desvincularse del número de residentes de la 
vivienda, porque evidentemente como he dicho antes, en una vivienda con más familia, tiene que haber 
un mayor consumo, pero es que ustedes no hacen esa diferenciación. Y yo quiero preguntarle Sra. 
Truyol, que pasa con los que realmente son grandes consumidores, pero además públicos. Porque usted 
se hizo toda una serie de fotos en el Plan de sequía, y no hemos vuelto a saber nada. ¿Qué ha pasado 
con el gasto del IME? Que no tenemos para nada controlado el gasto de agua en cuanto a por ejemplo a 
las piscinas. ¿Se ha hecho algo con parques y jardines? Que hace no mucho salía que se gasta el 70%, 
que riega con agua potable el 70% de los jardines. Los hospitales ¿se ha hecho algo con el IBSALUD al 
final para reducir el consumo de agua en los hospitales? ¿La  Funeraria? ¿Qué hay de todo eso? Porque 
esto realmente son grandes consumidores. La gerente de Emaya como digo, se va el otro día al 
Congreso y parece que se enorgullece de tener un consumidor palmesano, que está por debajo de la 
media nacional, y que ha conseguido en los últimos 18 años bajar su consumo y hacer un consumo muy 
recomendable. ¿Y cuál es la respuesta del Ayuntamiento de Palma? Penalizarle. Porque realmente si 
este consumo se ha ido bajando, no ha sido, ni por sus medidas de ahorro ni por sus tarifas, porque lleva 
18 años bajando año a año, por la conciencia de los ciudadanos de Palma. Y ustedes, siendo conscientes 
de que ese consumo ya está por debajo de la media nacional, y muy cerca de lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud, ustedes siguen penalizando al ciudadano de Palma. Miren, les digo yo 
desde el primer día, que esta subida es injusta, es insolidaria. Y además, se ha demostrado que no ha 
conseguido ningún tipo de ahorro en el consumo de agua. Yo quiero recordarles, que parece que a 
veces se olvidan, que en el 2014, en otra situación económica, el Partido Popular hizo una bajada de las 
tarifas de Emaya. Gracias a aquellos ahorros conseguidos por una gestión mucho más eficiente, se 
incluyó una bonificación de los primeros 100 metros cúbicos mensuales, lo que supuso una reducción 
del 45% de la factura a 4.000 familias con escasos recursos, y supuso una reducción de la tasa de 
recogida de residuos para todos los ciudadanos. Sra. Truyol, usted lo sabe, no ha conseguido los 
objetivos fijados, porque no ha conseguido bajar el consumo de agua en esta ciudad, porque ya era un 
consumo muy adecuado. Y está siendo injusta con las familias palmesanas.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS per Palma): 
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“Sí, bé, jo per un costat lo que ha comentat Ciutadans, és cert, varem estar parlant i és una tasca 
pendent, d’introduir la progressivitat dedins el sector empresarial també, que ara mateix se té una tarifa 
plana en aquest sector. Lo que és cert que és més difícil trobar quina és la variable que faci que sigui 
progressiu perquè dedins un bar, si és gran, quantes places té, etcètera, i és un debat que hem de tenir 
que n’hem parlat algunes vegades, i hem de cercar amb els tècnics quines són les mesures per poder 
introduir aquesta progressivitat, amb la progressivitat totalment d’acord. I després, com anar ampliant 
els comptadors individuals arreu, també és un repte que tenim, però també és cert que les finques que 
ja estan construïdes, tenen un espai físic determinat, que a vegades impedeixen que es puguin instal·lar 
tots els comptadors a nivell individual, i que el tenen comunitari, i això és un tema físic, urbanístic, que 
es difícil de resoldre en molts de cassos, però també és vera que totes les noves edificacions, ja s’estan 
fent amb comptadors individuals. Però sí, hem de seguir fent feina per trobar solucions, que no sé, a lo 
millor la tecnologia de cara en el futur ens pot ajudar a que necessiten menys espai físic per ubicar els 
diferents contenidors, ai els contenidors, els comptadors individuals en aquestes finques que ara el 
tenen comunitari. Hi hem de seguir fent feina, totalment d’acord, i espero que hi puguem fer feina de 
cara en el futur molt llunyà. Després per lo que fa en el Partit Popular, jo només un parell de dades, això 
que dieu que hem pujat les factures a totes les famílies de Palma, jo crec que ho heu sentit, el 70% de 
les famílies consumeixen menys de 10 metres cúbics. Aquestes famílies han tingut una reducció del 
0,59% de la seva factura. Totes aquestes famílies han tingut aquesta reducció. Pots dir que no, és lo que 
diuen les comptes d’Emaya, jo no m’ho invento, vull dir però si tu tens aquesta obsessió, pues com 
vulguis. Si vols un dia te reuneixes amb el director d’administració, i ell t’ho pot explicar. Les famílies 
nombroses, les famílies nombroses continuen tenint una modificació, com es tenia abans. Lo que es va 
fer és que hi havia famílies, tant nombroses com no, famílies, que si el 70% consumeixen 10 metres 
cúbics, hi ha famílies a Palma que consumeixen 100 y 200 metres cúbics. Estam multiplicant per 10 o per 
20 el consum d’una família, del 70% de les famílies. Aquestes són les famílies que realment han tingut 
un increment de la seva factura, però no el gruix de les famílies. I els grans consumidors, evidentment, 
ens varem reunir amb tots aquests grans consumidors que estàs dient, varem demanar a Parcs i Jardins 
que en els seus nous plecs, introduís mesures d’estalvi d’eficiència d’aigües, s’està tramitant els nous 
plecs, que són uns plecs que ja teníem històrics. S’ha demanat a Autoritat Portuària, als hospitals, 
etcètera, que facin una gestió sostenible de l’aigua. Però no, perdona però no és l’ajuntament de Palma 
el que li ha de dir als hospitals, que depenen, si són privats de qui siguin els propietaris, com del Govern 
en el Govern autonòmic, com han de fer la seva gestió interna. Els estam demanant i nosaltres 
internament és lo que estam fent. A Parcs i Jardins els hem demanat que facin una gestió sostenible de 
l’aigua, i amb els nous plecs han recollit algunes mesures, i a les altres àrees igualment ho hem fet així. 
Però Palma no és a part de Parcs i Jardins, no hi ha altres grans consumidors que es puguin equiparar a 
altres. Però lo que jo volia dir, que ja se m’ha acabat el temps, hem tingut amb aquesta modificació de 
tarifa, hi ha hagut una reducció de, a nivell domèstic, una reducció de consum entre un 3 i un 4% del 
consum que s’ha produït amb les famílies que consumeixen per exemple el bloc 2 o el bloc 3. Per tant sí 
que hi hagut un efecte que segurament es deu a altres variables, però també perquè no, en el canvi de 
la tarifa. I només una dada, entre el 2016 i el 2017, hi ha hagut un increment de consum d’aigua d’uns 
500.000 metres cúbics, d’aigua consumida a tota Palma. Però en canvi, el increment de facturació, no sé 
quin increment se pensaven que fèiem, el increment de facturació ha estat comparat amb el 2016, va 
esser de 1,5 milions de facturació per consum d’aigua total. Per tant si veiem només en lo que ens hem 
gastat en aigua dessalada, veiem que no estam utilitzant aquests doblers per fer altres coses, sinó per 
poder consumir aigua en condicions. Per tant, votarem en contra de la vostra proposta.” 

 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 3 a favor (PP) i 1 abstenció (C’s). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a retirar la subida de la tarifa 
de agua y alcantarillado al considerar que su implantación castiga de manera injustificada a la 
mayoría de las familias de Palma y que ha demostrado no ser una medida eficaz a la hora de 
conseguir una reducción del consumo de agua". 
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No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 vots a favor 
(PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's) 
 
40. Grup C's relativa al rebuig de les manifestacions i actes contraris al sector turístic 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Hi ha una transacció aquí o no? Jo és que vaig veure qualque cosa però no sabia si s’havia.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Transaccional, entenem que la qüestió fonamental que nosaltres fem a dins la proposta, és referent en 
el turisme i entenem molt bé que s’hagi de fer qüestions damunt col·lectius i demés. Però nosaltres 
enteníem que la proposició que fèiem era damunt el turisme, al marge de que després es puguin 
introduir altres coses. I en tot cas, lo que nosaltres varem posar a la proposició, no era impedir l’exercici 
de cap dret, sinó que es tingués en compte que no es poden anar fent actes en contra de lo que són els 
interessos propis que tenim nosaltres dins la nostra pròpia economia. I a damunt anar a les famílies 
quan venen a passar les vacacions a organitzar en el lloc els actes aquests de manifestació, just davant 
on hi havia les persones quan venien amb el vaixell. Essencialment era això. I la transaccional que ens 
han fet arribar, ens parla de que mostraríeu el rebuig a qualsevol tipus de discriminació, però ens ve 
com una inclusió el tema del turisme. Nosaltres creiem que nosaltres ens referíem en el tema de 
turisme, com a fonamental en aquest cas, que quan vulguem parlar i quan puguem parlar d’altres coses, 
també en podem parlar. Fins i tot els podem afegir, però entenem que el fonament de la proposició és 
el turisme, i lo que s’hauria d’afegir és lo altre i no el turisme a davant la proposició. Si es pogués fer 
aquesta modificació amb la redacció, ens avindríem amb la transaccional, sinó continuarem amb la 
nostra proposició, tal com l’hem redactada, perquè entenem que nosaltres lo que volem fer és que no 
es facin aquests actes, davant on hi ha el nucli de les famílies i de la gent que ve. Se pot habilitar 
perfectament qualsevol altre espai, per poder fer sabre quina és la voluntat del conjunt de la ciutadania, 
i aquest era el tema que nosaltres posàvem.” 
 
Sra. Adrover Moyano (PSIB-PSOE): 
 
“La transaccional que se’ns va demanar està presentada, i és lo que nosaltres tenim per oferir com Equip 
de Govern, és la proposició que va fer Ciutadans. Sí.” 
 
Sr. Aguiló Fuster (PP): 
 
“Sr. Batle, nosaltres no tenim la transaccional.” 
 
Sra. Adrover Moyano (PSIB-PSOE): 
 
“Si va bé, va bé.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“No, jo la vos puc llegir.” 
 
Sr. Aguiló Fuster (PP): 
 
“No la tenim.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
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“La pot llegir Pep Lluís?” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“No la tens perquè nosaltres no l’hem acceptada en principi, perquè si l’haguéssim acceptada vos 
haguéssim dit. Era “el Pleno del ayuntamiento muestra su absoluto rechazo a cualquier tipo de 
discriminación o ataque, contra cualquier tipo de colectivo o persona, incluido por supuesto el 
turístico.” Però nosaltres entenem que el turístico precisament la proposició, el fonament de la 
proposició és els actes que es fan contra el tema aquest del turisme. Jo si llavors hi podem afegir tot el 
que vulgueu, però ho fem com si fos el darrer mot del Credo, i nosaltres volíem fer ressaltar que lo que 
volíem era que els actes aquests que es fan, hi ha llocs per anar a poder-los fer, hi ha llocs per poder 
debatre tots els temes que vulguem, però no creiem que sigui el lloc adequat, el anar-se’n a un 
descarregament de famílies i de turistes, anar-se’n allà a fer una manifestació. I volíem que aquests 
actes es poguessin prevenir, que no es fessin.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“De totes formes, Pep Lluís, jo crec que darrere el fons de la proposta que vosaltres presenteu, és 
condemnar una sèrie de fets que s’han anat produint, i jo crec que.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“No, i evitar que es facin.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Bé, jo crec que deixa clar que l’Ajuntament de Palma, en segons quines qüestions no està d’acord 
aquesta proposició. O no?” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Sí, no, no, ja però lo únic que li dèiem era això, el canvi de dir, contra cualquier tipo de tal, tal, tal del 
turismo, y, cualquier tipo de colectivo o persona. És a dir, podem posar lo mateix però, però donar-li, 
donar-li la importància que era en el tema del turisme dins la proposició. És a dir, dins la transaccional 
que el turisme tingués el primer punt, i després vingués tot lo altre.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Fem una cosa, passem a la següent i ho parleu, perquè estam fent un debat sense temps, que està. 
Passem a la següent, mireu amem si hi ha un possible acord. Molt bé.” 

 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 
vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma muestra su absoluto rechazo a las manifestaciones y 
actos vandálicos llevados a cabo en protesta por la supuesta "masificación turística" de nuestra 
ciudad, e insta a las entidades organizadoras de las mismas a mantener el debido respeto hacia 
los turistas y visitantes." 
 
Aprovat per unanimitat, l'acord transaccional 
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33. Grup C's relativa al  Parc de Bombers de Sa Taulera 
 
Dictaminat favorablement per unanimitat a la Comissió de Serveis a la Ciutadania  
 
Es proposa: 
 
"Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se arreglen de forma urgente las 
deficiencias que sufre el Parc de Bombers de Sa Teulera." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
36. Grup PP relativa a zonificació escolar de Palma 
 
Sra. Roca Bellinfante (PP): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Sí, nosaltres presentem una, aquesta proposició sobre la zonificació de Palma. 
Mirin, la Constitució Espanyola preveu que siguin les famílies, és un dret de les famílies, educar els seus 
fills menors, d’acord amb les seves conviccions. I per tant les famílies han de poder triar amb llibertat el 
centre escolar dels seus fills. I això ha d’esser un postulat bàsic del qual es derivin quantes normatives 
reguli l’admissió de l’alumnat en els centres sostinguts amb fons públics. Són les famílies les que hem de 
poder triar lliurament el centre educatiu en el que volem dur els nostres fills. I cada família, perquè 
ningú millor que ella podrà decidir, amb quin criteri escull el centre educatiu pels seus fills. Potser sigui 
per la proximitat en el domicili o en el lloc de feina, potser sigui pel projecte educatiu del centre, potser 
sigui per les instal·lacions o per tradició familiar. I és que ningú millor per les famílies, triarà el centre 
educatiu. I no ha d’esser ni la Sra. Armengol, ni el Sr. March, ni la Sra. Moll ni jo mateixa, les que hem de 
decidir per les famílies de Palma, on han de dur a escola als seus infants. I avui el dia va de privatitzar, ha 
prohibit les terrasses, prohibeixen lloguer vacacional, i ara prohibeixen a les famílies triar el centre 
escolar, on han de dur als seus fills. I han passat de les tres grans zones escolars, que hi havia el curs 
2015-2016, a 8 zones pel proper curs 2018-2019. I nosaltres ens demanem, en què es basen per fer 
aquestes zones? Suposo que han fet estudis de població, estudis d’alumnat, estudis de naixements, 
estudis demogràfics, perquè evidentment a totes les zones pues s’ha de sabre quina és la població en 
edat escolar a cada zona, nins amb necessitats educatives, característiques culturals i les econòmiques a 
les diferents barriades. Perquè van incrementant les zones? Fins quantes zones arribaran a 
incrementar? És que vostès rompen els plans de les famílies, i vostès inclús rompen les famílies 
literalment. Perquè vostè haurà d’explicar a les famílies, com serà possible que no puguin dur un germà 
en el centre escolar on va el seu fill. És a dir, vostès dos germans els arribaran a separar amb aquesta 
zonificació. Sí Sra. Moll. Per enguany ho han solucionat, perquè han posat 2,5 punts extra per enguany, 
excepcionalment. I l’any qui ve? I l’any qui ve? Vostè haurà d’explicar a les famílies, com ho faran perquè 
vostès les estan obligant a per la seva obsessió de prohibir, arriben a l’obligació d’anar a uns centres que 
vostès determinin amb una zonificació, que s’han tret no sé de on, perquè clar, nosaltres els varem 
demanar per estar en el Consell Escolar de Palma, i no hi estam. Per tant, no sabem en que se basen, en 
quins estudis han fet, perquè aquestes zones i no unes altres, perquè la zona A s’ha tallat així i no d’un 
altre manera, o la B, o la C o la D. Nosaltres els demanem que deixin de dibuixar sobre un mapa barreres 
artificials que lo que fan és impedir a les famílies dur els seus fills en els centres que estan fora 
d’aquestes fronteres. Tornin la llibertat a les famílies de triar on volen dur a escola als seus fills, i diguin a 
la Conselleria que tornin Palma a les tres zones escolars, que donava un marge molt més ampli perquè 
les famílies poguessin escollir el millor projecte educatiu que volguessin pels seus fills. Moltes gràcies.” 
 
Sra. Moll Kammerich (PSIB-PSOE): 
 
“Molt bé, moltes gràcies. Bé, amb la zonificació escolar i la reserva de places, lo que es pretén és 
precisament atendre a criteris d’equitat, igualtat d’oportunitats, proximitat i millora de la mobilitat, 
etcètera. Però també es pretén conjugar els drets reconeguts com vostè diu de la Llei, respecte als 
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processos d’admissió d’alumnes. Concretament la LOMCE al seu article 84, posa al mateix nivell la lliure 
elecció del centre dels pares, i l’escolarització equilibrada dels alumnats amb nese. L’article 84 diu: “las 
administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados 
concertados, de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad, 
y la libertad de elección del centro por padres o tutores. En todo caso se atenderá a una adecuada y 
equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo.” Per tant, és deure de l’administració educativa, revisar i proposar aquestes 
zonificacions, tot tenint en compte els canvis que progressivament es van registrant, respecte al padró, 
consolidació i desenvolupament de noves barriades o zones residencials, construcció de noves escoles, 
instituts, etcètera. En el cas de Palma, tenim a demés la circumstància de rebre un gran nombre 
d’alumnes nouvinguts que també necessiten una atenció especial, perquè es puguin integrar. El criteri 
general sempre és el mateix, garantir que el criteri de proximitat sigui el més efectiu possible, perquè 
també aquest criteri és prioritari, segons la LOMCE. Sí, tots els municipis tenen nuclis de població 
dispersos, i amb aquesta zonificació, es garanteix que els habitants de cada localitat, tinguin més 
possibilitats d’obtenir plaça, que els habitants a la resta de municipi. Aquest és un cas evident a Palma, 
tenim el cas concret del barri de Son Ferriol, que a vostè li preocupava tant a Comissió, i per això s’ha 
creat la zona E. D’altra banda la superfície de la zona A, generava per exemple que sol·licitants que 
vivien a més de 11 kilòmetres de distància, tinguessin els mateixos punts per accedir a un centre que 
algú que el tenia davant ca seva. I per això es va optar a dividir aquesta zona tan extensa en tres zones. 
A demés la zonificació no és un criteri excloent, sinó de preferència, i quan a un centre no hi ha places 
suficients. Ja que qualsevol alumne de qualsevol zona, pot optar a centres escolars de fora de la seva 
zona, si hi ha places suficients. Lo que vostè comenta dels germans, ja ho ha, vostè mateixa ja ho ha dit, 
que s’han, bé, però i per l’any qui ve ja no hi haurà, si hi ha canvis, pues se farà també lo mateix. O sigui 
que se’ls hi dona en els germans 2,75 punts més perquè puguin anar en el mateix centre. Perquè 
evidentment aquest és un criteri molt important. Les polítiques d’escolarització que aplica la Conselleria 
d’Educació i Universitat, respecte al dret a lliure elecció del centre per part de les famílies, a la vegada 
que contribueixen a millorar l’equitat, evitant la creació de guetos socials i educatius, gràcies a la 
coordinació, que això també ho varem dir ja a la Comissió, de tota la xarxa de centres, tant públics com 
concertats. I també elecció dels serveis socials i educatius, tant de l’ajuntament com dels governs. Per 
altre banda, un punt molt important que vull ressaltar, és que tot aquest procés de zonificació, se 
sotmet a diàleg, i als canvis que progressivament se van introduint en la normativa se debaten i 
s’aproven sempre a partir del consens amb la comunitat educativa, cosa que vostès no saben lo que és, 
consens amb la comunitat educativa. El Consell Escolar de Palma, compta amb una Comissió mixta 
d’escolarització, formada per membres del Consell Escolar i de la Conselleria, la Direcció General de 
Planificació, Ordenació i Centres, que va tenir en compte les seves propostes, com també les del Consell 
Escolar de Mallorca. Aquest consens amb la comunitat educativa és fonamental, i per això entre altres 
coses, votarem en contra de la seva proposta. Gràcies.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Gràcies Sra. Jhardi. Amem Sra. Moll, jo en Comissió ja li vaig dir que si vostès atenen en els principis de 
proximitat, i fan aquestes divisions, lo que fan és tenir l’efecte contrari de lo que vostè ens exposa que 
vol tenir. És a dir, com més divideix, i més té el tema de proximitat, més guetos fa respecte en el tema 
de la formació, perquè determinades barriades tenen determinades poblacions, determinades rentes, 
determinades capes socials, i lo que fa és tenir-los allà i no se poden mesclar amb els altres. Això és lo 
que té. És a dir, sí clar, clar. Sí, el tema de la proximitat lo que produeix és això. És el tema de la 
proximitat. I vostès poden estar dient que volen, no volen aquesta ensenyança elitista i tal. I en el final 
resulta que a determinades barriades, hi ha determinats col·legis, que estan i tenen la gent la seva 
pròpia barriada, que va en aquests col·legis, però d’altres barris no hi poden anar, atenent en el criteri 
de proximitat. És a dir, no és una cosa molt complicada. Però bé vostès, nosaltres estarem a favor de la 
proposició que fa el Partit Popular, tal com varem estar a la Comissió, perquè entenem que hauríem de 
veure amem de quina manera podem organitzar això, perquè sinó ens trobarem que tindrem 
determinats col·legis que tot seran unes determinades poblacions, però ben clares. És a dir, integració 
no n’hi haurà ni una. S’integraran entre ells, si volen, però amb la resta no.” 
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Sra. Roca Bellinfante (PP): 
 
“Moltes gràcies. Sí, ha xerrat d’equitat i igualtat. Bé i de la LOMCE, ara també en Montoro la LOMCE tota 
la culpa vostès també, la LOMCE li diu la zonificació que ha de fer Palma. Necessita justificar la 
zonificació amb la LOMCE. Aquí ja partim bé si no pot ni justificar-ho. Jo no sé quina igualtat veu en que 
una persona que viu a la zona A, que abans podia triar entre 35 col·legis, ara ho podrà fer entre 11 i 12. I 
una que vivia a la zona C, que podia triar entre 60 escoles, ara ho podrà fer en 3. La zona E podrà triar 3 
escoles. Abans en podien triar 60 i ara en triaran 3. O en triaran entre 9. Això és igualtat d’oportunitats 
Sra. Moll? Pues no l’entenem igual la igualtat d’oportunitats, no l’entenem igual. Jo l’entenc en que tots 
els pares i les famílies, puguin dur els seus fills on creguin que han d’anar, perquè ho creguin ells, no 
perquè vostè trobi que han d’anar a peu. Perquè si jo trobo que el meu fill ha d’anar en cotxe, o ha 
d’anar en metro, o ha d’anar en bus, pues hi trobo i anirà a l’escola que jo vulgui en el meu cas molt 
probablement en metro, perquè jo ho trobo, i perquè me va bé així, i perquè jo crec en el projecte 
educatiu de l’escola que jo vull que vagi el meu fill, no que me digui vostè. I després no embulli, i no 
manipuli la realitat. Perquè li trauré l’ordre de la Conselleria diu: s’afegiran 2,75 punts de manera 
excepcional pel procés d’admissió 2018-2019. Per tant, jo el cas concret li posaré un cas molt concret. 
D’una família que té un nin escolaritzat a un centre de Palma, i que ara per la zonificació escolar, el seu 
germà que haurà d’escolaritzar no el 2018-2019, el 19-20. Aquesta gent no entrarà, perquè no li bastarà 
amb els punts de germà, perquè no tindrà cap punt per zona de domiciliació, ni per zona de treball, 
perquè li han tret de la zona. Vull que digui en aquesta família que ha de fer. Ha de treure en el seu fill 
de 5 anys de l’escola? Amb lo que costa per un nin adaptar-se amb l’escola, i adaptar-se a la mestra, i en 
els companys, perquè vostè decideix no sé. I és que igual no hi haurà ni 8 zones, igual n’hi haurà 10 el 
2019-2020. Perquè vostès passen de 3, 4, 5 i 8. Pues vull que ho expliqui en aquestes famílies. I sap que 
li pot explicar? Res. Perquè com que vostès cada any fan lo que els hi dona la gana amb la zonificació, 
pues no li pot dir en aquesta família, si podrà anar els germans junts. De moment no hi podran anar. Si 
això queda així, de moment no hi podran anar, o haurà de treure el nin de l’escola, o qui sap, igual hi 
haurà una zonificació nova, i Déu sap que haurà de fer amb l’escola dels seus fills. Doni resposta a tota 
aquesta gent, perquè no n’hi ha donat. Després, m’està xerrant aquí de consens educatiu i sí. 
Considerem que els processos de zonificació abans d’esser aplicats, han d’esser precedits de processos 
de debat amb la comunitat educativa, per tal d’arribar al màxim de consens possible. Consell Escolar de 
Mallorca, no sé eh, no sé jo si estic contenta de que vostè pensi una cosa, però jo no sé si la realitat.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Vagi acabant.” 
 
Sra. Roca Bellinfante (PP): 
 
“Sí, vaig acabant. Tenia aquí molts més exemples de casos absurds que queden en la zona zonificació. 
Gent que pot té centres escolars devora ca seva, i no hi pot anar, perquè l’envien a un altre centre que 
està més enfora, està a la seva zona però més enfora del que tenen més a prop. I així exemples un 
darrera l’altre. Així que nosaltres ho torn a repetir, trobem que la millor opció és zones amplies i que 
siguin els pares, les famílies, que lliurament triïn on han d’anar els seus fills a escola.” 
 
Sra. Moll Kammerich (PSIB-PSOE): 
 
“Bé, miri, el resultat del procés de l’escolarització del curs 17-18, del total de sol·licituds que s’han 
presentat, un 90,4% ha obtingut plaça en el centre demanat en primera opció. I si ho fem extensiu en el 
de primera i segona un 95, més del 95% han obtingut plaça en el centre de la seva elecció. I crec que la 
zonificació en aquest sentit no ha tingut efectes significatius sobre aquest indicador. Les polítiques 
d’escolarització que promou el PP, de disminució de zones escolars, i en llocs on governa des de fa 
temps, com la Comunitat de Madrid, de zona única, no milloren significativament, ni la satisfacció de les 
famílies, i a demés incrementen la segregació escolar. Vostè volia estudis. Miri, els informes, magnitud 
de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas, y 
comparación con los países de la Unión Europea. Elaborat pels professors Javier Murillo y Cintia 
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Martínez Garrido i la Universitat Autònoma de Madrid. I equidad educativa en España de la Fundación 
Ramón Areces, coincideixen a assenyalar el sistema educatiu de Balears, com un dels que menys segrega 
nins rics i pobres d’Espanya i d’Europa. Mentre que el de la Comunitat de Madrid, apareix com un dels 
més segregadors i elitistes, fruit de polítiques d’escolarització aplicades ininterrompudament, pels 
governs conservadors, durant els darrers 18 anys. Sra. Roca, vostè ja es va indignar moltíssim a la 
Comissió, perquè segons vostè nosaltres els diem com han de dur els infants a escola, si en cotxe, a peu, 
en bicicleta. Sí, ja n’estam acostumats. Vostè té un ... que també es va indignar moltíssim, el Sr. Aznar, 
perquè no li podien dir si podia beure alcohol i després conduir. És a dir que, es veu que lo de la llibertat, 
relacionada amb el tema dels cotxes, xerrant d’obsessions, pues això se veu que els té a vostès també 
un poc obsessionats. En canvi després fan lleis mordaza, xerrant de falta de llibertat, i també 
prohibeixen camisetes de color groc. Que ja me dirà vostè, o sigui que. Nosaltres lo que intentem és 
avançar en una mobilitat més sostenible. Me deixarà xerrar? Lo que nosaltres intentem és avançar en 
una mobilitat més sostenible, en un model educatiu més just, en una convivència en la diversitat, i una 
ciutat més amable. I sobretot, molt important, estam treballant moltíssim en inversió a tots els centres. 
Perquè el que hem d’aconseguir al cap i a la fi, és que totes les escoles estiguin en un estat òptim, 
perquè no hi hagi cap ni una, que no hi hagi cap família que pugui considerar poc adient una escola 
perquè els seus fills i filles puguin anar. I així aconseguirem una vertadera equitat. Gràcies.” 

 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a sol·licitar al Govern de 
les Illes Balears  que elimini les vuit zones actualment establertes en el mapa escolar de Palma i 
les substitueixi per les tres zones (A, B i C) que estaven vigents a Palma fins el curs escolar  
2015-2016" 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
38. Grup PP relativa a seguretat a Son Gibert 
 
Dictaminat favorablement per unanimitat a la Comissió de Serveis a la Ciutadania  
 
Es proposa: 
 
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a millorar la presència policial 
efectiva a la barriada de Son Gibert, i en especial al carrer Melicotoner i el Parc de Son Gibert, 
per tal de garantir la convivència, la seguretat ciutadana i el compliment de les ordenances 
municipals." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
41. Grup PP relativa per a la transparència a les inversions de Capitalitat 
 
Sr. Aguiló Fuster (PP): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Bé, aquesta proposta és una espècie d’ajuda que li volem fer a la gestió del dia 
a dia de l’ajuntament. Perquè si vostès llegeixen la Llei de Capitalitat, si vostès llegeixen la Llei de 
Capitalitat, a l’article 24 diu clarament que el Consell de Capitalitat s’ha de reunir, s’ha de reunir en dues 
ocasions. Una abans de l’elaborar els pressupostos, tant la Comunitat Autònoma com el propi 
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ajuntament. I un altre després, per ratificar tot allò que s’hagi pogut discutir. De lo que es tracta 
bàsicament és d’una qüestió lògica. Les partides de capitalitat són les més importants en matèria 
d’inversió, i per tant convé que qui està governant tingui la iniciativa de fer una sèrie de propostes. Si a 
això afegim que el Govern Balear ha anunciat un superàvit de 144 milions d’euros. Per tant que no té 
cap problema econòmic, en aquest sentit pensem que és una ajuda que li fem, recordar l’obligació que 
tenen de convocar el Consell de Capitalitat per, pues per anunciar les propostes que vostès fan, tenint la 
iniciativa de Govern, d’invertir en el municipi de Palma.” 
 
Sr. García Campos (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Toni. Bueno Sr. Aguiló. Volvemos al día de la marmota, ya les dije en su día que están 
desaprovechando las oportunidades, que ahora hoy aquí en vez de debatir si se puede debatir, lo que 
podían haber hecho es traer propuestas de inversión o modificar las propuestas de inversión que 
tenemos en marcha. Están perdiendo una oportunidad, están perdiendo una oportunidad, y sobretodo 
vuelven a traer temas que son especialmente delicados por la gestión que ustedes hicieron en la 
legislatura pasada. O sea que bueno enhorabuena por la proposición pero ya le dije que nosotros 
teníamos el compromiso de traer el debate a presupuestos, al Pleno de presupuestos, como hicimos en 
el debate pasado. También desaprovecharon la oportunidad y se pusieron a debatir sobre si se podía 
debatir o no se podía debatir, en vez de debatir sobre lo que era interesante, que eran los propios 
proyectos. Así que es su tiempo, ustedes elijan como lo utilizan.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Això comença a esser un tema recurrent, lo del tema de. Lo que si estam d’acord 
nosaltres és que amb les raons que exposava el Sr. Aguiló a la seva proposició, si que ve a compta el que 
tinguem i es faci amb un caràcter previ i amb temps, el poder veure les coses. Nosaltres fins i tot li 
varem suggerir en el seu moment, el poder fer un debat damunt el tema de lo que podien esser els 
projectes de capitalitat, per dur-los des de Ple de l’ajuntament, cap a Consell de Capitalitat. Nosaltres jo 
crec que estaríem en condicions fins i tot de poder tornar, tornar parlar d’això. És a dir, anem a veure 
amem que necessita el nostre municipi. Anem a veure com ho podem discutir. Es pot votar igualment, 
però anem amb un acord de Ple per poder anar en aquesta Consell de Capitalitat. Per tant jo lo que crec 
és que amb les quantitats que s’han estat manejant a dins els comptes d’aquest ajuntament, amb els 
temes d’inversions, que després lo que venia de Capitalitat, quasi duplicava lo que era els propis fons 
que teníem nosaltres per invertir, ens pareixia que quedava fora de lloc, el no poder discutir aquestes 
quantitats, quan en realitat ens estàvem posant aquí amb un debat de pressupost, que tot venia damunt 
despesa corrent pur i dur. I ens sortien unes inversions que eren bastant més petites. Estaríem per això. 
Jo lo que crec és que s’hauria de posar, i degut a l’estat de comptes que hi ha ara, el anar a veure, i 
nosaltres sempre hem estat partidaris del nivell d’exigència que fos damunt les quantitats que s’han de 
donar, com a fons de capitalitat, i més encara si li posem això. Jo crec que els fons de capitalitat, que 
tenen aquest objecte, haurien d’estar sempre mantinguts amb lo mateix, vagi com vagi el tema 
econòmic. Perquè la ciutat de Palma no desapareix, per unes coses o per altres. I els serveis i tot lo que 
ha de donar i la qüestió i el fonament de lo que tenen els fons de capitalitat, no desapareixen, a davant 
una situació que pugui haver. Per tant el nivell d’exigència crec que sempre ha d’estar en el mateix 
nivell. Nosaltres per altre banda votarem a favor d’aquesta proposició, perquè no veiem que tingui cosa 
per posar-li més entrebancs.” 
 
Sr. Aguiló Fuster (PP): 
 
“Moltes gràcies. Perquè ho sàpiguen, vull dir, article 24, artículo 24, està en castellà això: el Consejo de 
Capitalidad se reunirá como mínimo dos veces al año. Una de ellas antes de que la Comunidad 
Autónoma, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, aprueben sus proyectos de 
presupuestos correspondientes. Es que no pedimos más que el cumplimiento de la Ley, no hay más. Y el 
cumplimiento de la Ley es lógico, porque de lo que se trata es de poder abatir el debate. Si ustedes 
quieren que gobernemos, yo lo entiendo que ustedes quieran que gobernemos, será un descanso para 
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ustedes. Ya lo haremos y tendremos la iniciativa, pero ahora les toca a ustedes, y por lo tanto a quien le 
corresponde la iniciativa es a ustedes. En fin.” 
 
Sr. García Campos (PSIB-PSOE): 
 
“No se preocupen que seguiremos gobernando en la siguiente. Yo estoy pensando que quizás 
podríamos cambiar el nombre de la sala, porque aquí parece que ustedes vienen a purgar sus pecados 
de la legislatura pasada. Que traen temas como el de la capitalidad, que nunca han aportado ni un euro 
estando ustedes gobernando, ni un euro de capitalidad a este ayuntamiento. Ni un euro, ni un euro. Y 
nosotros, bueno, la legislatura con la Alcaldesa Aina Calvo, 120 millones, y en esta llevamos ya 35 
millones. Ahí están. Cuando la pasada legislatura ustedes gobernando ni un euro. Pero es que además, 
vienen aquí a purgarse, a hacer una catarsis, porque traen temas de esos que ustedes siempre han 
estado metidos en charcos, y se siguen metiendo en charcos. Traen el de la capitalidad, han traído el de 
informática, cuando no han hecho ninguna gestión y piden que mejoremos el acceso a la contabilidad. 
Han traído peticiones de calles peatonales, que si sí que si no. O séase, están trayendo todo. Traen que 
bajemos los impuestos cuando ustedes los suben cuando gobiernan. Vienen aquí a purgarse, o sea que 
yo creo que además han hecho tantas en la legislatura pasada, que necesitan 4 años más de oposición 
para terminar de purgar todos sus pecados, y luego quizá poder estar en línea de salida para volver a 
competir o a hacer algo. Así que evidentemente votaremos a favor. Sigo indicando que lo que tienen 
que hacer es, en contra perdón. Sigo diciendo que lo que tienen que hacer si quieren debate de, sobre 
inversiones, tráiganlo al Pleno. No traigan el debate sobre si podemos debatir o no, sino que traigan 
propuestas y debatamos sobre ellas, para eso estamos aquí.” 

 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 
vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a presentar un Plan de 
Inversiones a cuenta de las partidas de Ley de Capitalidad para que sea conocido por todos, 
incluidos los grupos de oposición para dotar de la necesaria transparencia a las partidas 
presupuestas de mayor carga política." 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
43. Grup PP relativa al camí de Moliners 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Sí, no se hace necesario debate, habida cuenta del punto 1 y 3 voto por unanimidad, y retiramos el 
punto 2, habida cuenta de las informaciones técnicas que el regidor nos  pudo dar el día de ayer.” 

 
A la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT es fa votació separada dels 
punts: 
Punts 1 i 3 Dictaminat favorablement per unanimitat 
Punt 2 Dictaminat desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, PODEM PALMA i Més) i 
2 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno a  
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1. Instar al Consell Insular de Mallorca a la revisión del plan de accesos y señalización del  
camino Moliners y camino Can Palou, con la finalidad de prevenir accidentes y regular la 
circulación. 
 
2. Instar al Consell Insular de Mallorca a la apertura del camino de Son Roca desde el camino 
Moliners, previsto en el plan urbanístico. Actualmente se encuentra bloqueado e impide el 
tránsito desde el camino Moliners por camino Son Roca a Ctra. Pla de Na Tesa. 
 
3. Proceder a la retirada de las hierbas, la basura y escombros que hay en dichos tramos, a la 
vez que se realice la adecuación del asfalto de los referidos caminos al encontrarse en 
deficiente condición."  
 
Aprovat per unanimitat, els punts 1 i 3. El punt 2 es retira. 
 
47. Grup PP relativa agilització de llicències a Urbanisme 
 
Sra. Bosch Acarreta (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bien, a lo largo de esta legislatura, han sido constantes los retrasos en la tramitación 
de las licencias, especialmente las de obra mayor. Durante estos tres años, las demoras en la obtención 
del primer informe para una licencia, empezaron siendo de 5 meses, luego llegaron a 8 y en la 
actualidad, tal y como han denunciado los colegios profesionales, y otros miembros de la Gerencia de 
Urbanismo, estamos ya en 12, 13 meses. Es decir, se encontraron con un problema, es verdad que la 
coyuntura económica ha hecho que se reactiven las solicitudes de licencia, pero también es cierto que 
primero, no fueron capaces de detectar el problema. Ustedes mismos en una reunión en la Gerencia de 
Urbanismo, cuando el Sr. Noguera era el regidor responsable del área, nos reconoció que no pensaban 
que esta tendencia se fuera a mantener en el tiempo. Bien, el hecho de vivir un poco en la inopia, hizo 
que al principio hicieran solo horas extras. Es verdad que las horas extra sirven como una solución 
puntual para desatascar, para rebajar los plazos, pero no son una solución a largo plazo. Luego se 
pasaron dos años diciendo que es porque que Montoro por aquí y Montoro por allí, no se podía hacer 
nada. Pero lo cierto es que con Montoro bien presente, han podido incrementar, han podido contratar 
dos auxiliares más, porque el tapón no era solo técnico, sino también administrativo. Han podido 
contratar un jurídico más, y tres técnicos más. O sea que mucho Montoso, mucho Montoso, pero oigan, 
hay cinco personas más en Urbanismo. Con lo cual, algo no acaba de coincidir con sus excusas ¿no? 
Porque al final ha quedado patente que solo eran excusas. Bien, pues a pesar de todo esto, en la 
actualidad, repito, estamos en unos plazos de 12 y 13 meses. La gente está desesperada. No estamos 
hablando de grandes corporaciones, y esas multinacionales que ustedes tienen tanta manía. No. 
Estamos hablando del ciudadano de a pie, que a veces ha pedido hacer una ampliación de su propia 
casa, y llevan un año desesperados viviendo alquiler en otro sitio, esperando que la Gerencia de 
Urbanismo se digne a cumplir con su trabajo. Y no solo con su trabajo, sino con la Ley. Porque la Ley 
establece que el periodo para hacer el primer informe de una solicitud de licencia, es de tres meses. Y 
aquí se está tardando el triple y el cuatriple. Y digo yo que es bastante razonable, exigir al ayuntamiento, 
que sea ejemplar en el cumplimiento de la normativa. Que bien que el ayuntamiento exige que lo hagan 
los ciudadanos, y sino les penaliza. Bien, dado que la coyuntura económica, va a seguir favoreciendo que 
el número de las solicitudes de licencia se mantenga o incluso quizás pueda incrementarse. Dado que 
todavía los recursos de la Gerencia no están dando frutos, pues la gente está en un periodo de 
adaptación y de conocimiento de la normativa, y dado que la administración tiene la responsabilidad de 
ser la garante de los derechos de los administrados, y ejemplar en el cumplimiento de las leyes, les 
proponemos que por un lado hagan un plan de choque de horas extra, no es la solución definitiva, pero 
sí es una solución para que esta barbaridad de tiempo que tiene que esperar actualmente los afectados, 
pueda rebajarse. Y en segundo lugar, lo que proponemos es una solución definitiva. Proponemos que se 
proceda a una reestructuración en profundidad, de los distintos servicios de la Gerencia de Urbanismo, 
que intervienen en la tramitación de las licencias para conseguir una solución estable en el tiempo. Le 
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dijimos en su momento, las soluciones que habían puesto eran parches, y era cuestión de tiempo que 
hubiera unas vacaciones, que alguien se pusiera de baja, para que volviésemos a estos plazos brutales 
de demora. Y va a volver a pasar, las vacaciones están a la vuelta de la esquina, y creo que la 
administración tiene que ejercer con responsabilidad, de cara a los administrados. Muchas gracias.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Es evidente que tenemos un ámbito de mejora en la concesión de licencias y en eso 
estoy. No es fácil una maquinaria tan grande como la de Urbanismo y con el personal y las demandas 
que nos entran cada día. Como ellos dicen, carros enteros, literalmente son carros, de solicitudes. 
Entonces vivimos un momento de bum otra vez de licencias, con una plantilla que estaba famélica, que 
se va incrementando en la medida de las posibilidades. Claro que Montoro tiene que ver, sino en vez de 
3 arquitectos y un TAG, habríamos contratado mucha más gente. Hemos contratado lo que el capítulo 1 
nos dejaba contratar, y sino váyase a Delegación del Gobierno y verá usted como recurren, como 
recurren las decisiones de capítulo 1. Váyase allí y verá en función de la Ley de Montoro, eso es lo que 
nos pasa, claro que sí. Entonces hemos pasado de 5 arquitectos a 8, y de un TAG a dos. Esperamos que 
esto dé fruto, una vez que efectivamente se hayan formado y hayan cogido el ritmo para hacerlo, para 
dar las licencias. Es la medida que podíamos hacer, para mí es una medida estructural. Yo todo el dinero 
que he tenido en el capítulo 1 lo he destinado a contratación. También está el departamento de 
Actividades. Claro, no está solo el de Licencias. En el de Actividades también han empezado tres 
ingenieros, una delineante y un TAG también. Porque también allí teníamos mucho trabajo, o se es que 
Urbanismo son 5 departamentos, y todos con necesidades vitales de personal. Pues bueno, aquí se ha 
conseguido destinar 4 personas, gracias al trabajo también de Función Pública, que nos lo ha 
posibilitado. Y esperamos recoger los resultados. Fue la opción, preferimos hacer esto que era más 
difícil, que un plan de horas extras, pero el plan de horas extras te soluciona dos semanas, estos 4 
trabajadores estarán todo el año. Y pensábamos que era la apuesta la de todo el año. Sabe también 
usted que estamos tomando otras medidas, como, tenemos tres grupos de trabajo organizados con los 
colegios profesionales, que están proponiendo una serie de mejoras. También de ver como ellos pueden 
colaborar con nosotros en algunos de los trámites que ahora mismo hace el ayuntamiento, y que no 
necesariamente tiene que hacer, sino que los podría hacer los colegios profesionales, voluntariamente 
para el colegiado que quisiera. Y luego también he pedido una revisión interna de procedimientos y la 
están haciendo. Y como ya le dije, ya hay alguna propuesta que está en la fase de viabilidad jurídica, 
sobre esos procedimientos que se puedan simplificar. Ese es mi objetivo. Para mí cuanto más simple sea 
el procedimiento mejor. Pero teniendo en cuenta que justamente en Urbanismo, la legislación es 
compleja y complicada. Y diría que en exceso, y que para presentar una licencia y tener todo correcto, y 
que el ayuntamiento te la pueda empezar a tramitar por ley, hay tres folios de informes que tienes que 
aportar. Y mientras no están esos tres folios de informes, no se puede iniciar la tramitación por ley. 
Entonces, tenemos la mayoría de expedientes esperando en las estanterías, pendientes de completar. 
Ahí están la mayoría. Y en los completos para ya informar, están la minoría. Y en esa minoría tenemos 
cuatro personas más para informar, con lo cual eso se irán informando rápido, y se irá ganando tiempo. 
Pero también tenemos que hacer algo con los que están en la estantería de pendientes de completar, y 
ahí creo que hay un trabajo con los colegios profesionales, muy importante. Porque entiendo que esa 
complejidad, resulte difícil para un profesional externo, llegar a conocerla completa y presentar el 
proyecto perfecto, resulta que es difícil, lo entiendo. Les tenemos que ayudar en eso, y ahí también 
tendremos que hacerlo porque ahora mismo es uno de nuestros problemas, es así. Y me insisten mucho, 
porque yo soy muy pesado con los técnicos en lo de los plazos, me insisten mucho y me dicen siempre, 
antes tampoco se cumplían. Esto es lo que me dicen siempre, antes tampoco se cumplían. Cuando la 
crisis, no informábamos en tres meses eh. El Sr. Regidor no se crea que informábamos en tres meses. 
Digo bueno vale pero no me vale, yo ahora quiero informar en el plazo más corto posible. Por eso los 
medios, por eso la petición y la exigencia al equipo de que empiece el estudio de la simplificación de 
trámites, y por eso la reunión con los colegios profesionales, que está acudiendo el cap de departament 
de Calidad, el cap de departament de Obras, los técnicos de Obras, la Directora de Administración, 
Administrativa perdón, con los Colegios Profesionales, tres grupos distintos para ver como podemos 
avanzar, y como también podemos por ejemplo empezar a introducir algo para mí fundamental, que es 
la tramitación on-line. Que ahí su tuviésemos un nuevo contrato ya que nos permitiera dar el salto a la 
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tramitación on-line, ganaríamos mucho tiempo que ahora tenemos que hacer a la antigua, porque no 
tenemos esa posibilidad informática. Muchas gracias.” 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Sr. Hila, usted tiene un serio problema, pero muy serio. Y me ha hecho entender con 
su problema, parte de su comportamiento. Mire, antes en la proposición sobre ocupación, nos hemos 
dado cuenta de que usted ha votado sin leer nuestra proposición. Pero es que no la ha leído, porque si 
lo hubiera leído, usted no nos hubiera soltado el rollo que nos ha soltado. Pero es que ahora, ahora 
tampoco se la ha leído, porque usted está votando en contra del apartado segundo de la proposición del 
PP, que lo que viene a hacer es decir lo mismo que una proposición nuestra que presentamos el año 
pasado siendo el Sr. Noguera Regidor de Urbanismo, en la que se acordaba reorganizar el trabajo en el 
área de Urbanismo, reestructurar en profundidad los distintos servicios de la Gerencia de Urbanismo, y 
que se aprobó por unanimidad de este Pleno. Entonces el tema está en que usted no lee. Claro, no me 
extraña después que venga a la Gerencia de Urbanismo, nos plante los informes delante 10 minutos 
antes de votar, y pretenda que nosotros votemos. Es que se cree usted que la oposición hace lo que 
hace usted, que vota sin conocimiento, sin leer. Es un problema muy serio, se lo debería hacer mirar. A 
parte de aquí, y dentro de lo que es la proposición del Partido Popular, bueno nosotros en el punto 
primero ya dijimos que nos íbamos a abstener, nos íbamos a abstener porque un plan de choque de 
horas extra, ya vimos el resultado que dio, seguimos teniendo un atasco en las licencias de Urbanismo. 
No consideramos que sea una solución para arreglar el problema, ni siquiera temporal, porque cuando 
se hicieron aquellas horas extras el año pasado, tampoco vimos un incremento notable en el número de 
licencias que pasaban por la Gerencia de Urbanismo. Quizás alguna más, pero realmente no solucionó el 
problema, y consideramos que ni siquiera lo hizo de forma temporal. Y cuanto a la proposición segunda 
Sr. Hila, vamos a votar a favor, porque somos coherentes. Lo propusimos hace un año, se aprobó hace 
un año, y lo lógico es aprobarlo en este Pleno. No votar en contra como hacen ustedes. Muchas gracias.” 
 
Sra. Bosch Acarreta (PP): 
 
“Me gustaría saber exactamente, me gustaría en primer lugar evitar que nos vuelva a soltar la perorata 
que nos ha soltado, que no nos ha conducido a nada. Y que a ver si puede explicar exactamente que 
palabra o que párrafo le molesta de aquí. Efectuar un plan de horas extraordinarias en la Gerencia de 
Urbanismo, a fin de no solo evitar que la demora en la obtención de licencias siga incrementándose, 
sino también de acordar significativamente dicho plazo. Nadie cree que esto sea la panacea. Nadie cree 
que esto sea la solución definitiva, es una solución, es un golpe de efecto temporal, que francamente, a 
usted le dará igual pero la persona que gracias a esto reciba su licencia después de un año, se va a sentir 
muy agradecida. Yo estoy segura de que las mismas quejas que recibimos nosotros, las recibe usted, 
solo que le deben entrar por un oído y le deben salir por el otro. ¿Cuál es el problema de hacer un Plan 
de choque para desatascar y para rebajar la brutalidad del plazo de un año? ¿Cuál es el problema? 
¿Ideológico? No lo sé porque ya lo han hecho con anterioridad. Que quieren fastidiar al administrado. 
Pues puede ser, lo están haciendo muy bien. El segundo punto, a proceder a una reestructuración en 
profundidad de los distintos servicios de la Gerencia de Urbanismo, que intervienen en la tramitación de 
las licencias, para conseguir una solución estable en el tiempo, que evite las graves demoras que 
actualmente padecen los administrados en Palma. Cuál es el problema para que un Equipo de Gobierno, 
que se supone que están intentando gestionar bien las cosas, y solucionar los problemas de los 
administrados, vote a favor de esto. De verdad, hágaselo mirar, revisen un poco. ¿Cuál es su problema? 
¿No le gusta solucionar las cosas? Pues es lo que parece. Muchas gracias.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Fíjese esto no es el duelo de quien es más listo, y quien tal. Claro que me he leído su 
propuesta, y hasta sé que la han presentado por todos los ayuntamientos de España. Digo la propuesta 
que usted dice que no me he leído. A ver, un poquito, no, yo intento en estas cosas ya no llegar a eso. O 
sea, leerme las cosas me las leo, no las entenderé como ustedes, porque son los que han hecho la 
propuesta, y los que sabrán porque su partido lo ha hecho. Evidentemente ustedes tienen más 
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información, pero yo sí me la he leído, y he buscado de donde viene la propuesta y que sentido tenía. 
Claro que lo he hecho. A parte de todo lo demás que tengo que hacer cada día. También esto lo he 
hecho. En cuanto a lo demás, lo de las horas extras, creo que queda explicado y más que explicado. Se 
ha optado entre horas extras y personal fijo, hemos optado por personal fijo, hemos puesto todo el 
dinero en personal fijo. No hay para horas extras, lo hemos puesto en personal fijo, ya no había más, 
sino en vez de 4 tendríamos 5. Si hubiese habido algo más de dinero, en vez de 4 tendríamos 5. En 
cuanto al siguiente punto, simplemente es, me explico mal, ya está me explico mal. Que es lo que 
estamos haciendo, es que hasta físicamente lo vamos a hacer, físicamente. No hay ningún problema, se 
lo votamos a favor, ya está. Si eso es todo lo que quieren, si es que lo estamos haciendo, si es lo que les 
estoy explicando, lo voto a favor, ningún problema, por tanto votamos en contra del punto 1, a favor del 
2 porque ya lo estamos haciendo. Muchas gracias.” 

 
A la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, es fa votació separada dels punts: 
El punt 1, es dictamina desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i 
PODEM PALMA), 3 vots a favor (PP) i 1 abstenció (C’s) 
El punt 2, es dictamina desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i 
PODEM PALMA) i 4 vots a favor (PP i C’s) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal: 
1.- A efectuar un plan de horas extraordinarias en la Gerencia de Urbanismo a fin de, no sólo 
evitar que la demora en la obtención de licencias siga incrementándose, sino también de 
acortar significativamente dicho plazo. 
 
2.- A proceder a una reestructuración en profundidad de los distintos servicios de la Gerencia 
de Urbanismo que intervienen en la tramitación de las licencias para conseguir una solución 
estable en el tiempo que evite las graves demoras que actualmente padecen los administrados 
en Palma." 
 
Aprovat el punt 2 per unanimitat. No aprovat el punt 1 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA), 9 vots a favor (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's).  
 
48. Grup PP relativa a introducció de criteris d’eficàcia a la gestió d'EMAYA 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
 
1.-  Tomar medidas de manera inmediata para mejorar la gestión de Emaya y especialmente 
de los servicios de limpieza y recogida evitando la continua imagen de contenedores 
desbordados y calles sucias.  
 
2.- Implantar en la organización un Sistema de Gestión eficaz, que interrelacione lo que los 
ciudadanos esperan, un plan para conseguirlo, los recursos y procedimientos necesarios, y las 
responsabilidades de las personas que intervienen que permita ir mejorando continuamente 
los resultados y los procesos. 
 
3.- Establecer un sistema de evaluación continua del cumplimiento de los objetivos. 



 

- 164 - 

 
4.- Implicar activamente al personal y contar con sus opiniones en todos los niveles. No se 
puede hacer una gestión eficaz de una organización sin tener un personal que trabaje a gusto, 
que se sienta integrado, comprometido, que se sienta como suyos esos objetivos comunes que 
hay que lograr.  
 
Aprovat per unanimitat 
 
52. Compareixença a petició del Grup C's de la regidora de l'Àrea de Participació Ciutadana 
en relació als pressuposts participatius 
 
Retirat de l’ordre del dia a petició del Grup Municipal C’s 
 
53. Pregunta oral Grup PP relativa a zona Acire de Palau Reial 
 
"1.   ¿Qué criterios se han utilizado para la instalación de paradas de vehículos de transporte 
público en la calle Palau Reial? 
 
2. ¿Cumple plenamente con la normativa vigente la citada instalación en una zona ACIRE?" 
 
Sr. Rubio Aguiló (PP): 
 
“Sí, moltes gràcies Sr. Batle. Si presentem aquesta pregunta donada la recent instal·lació de places 
d’estacionament per taxis en el carrer Palau Reial, que és la zona Acire, i nosaltres pensem que aquesta 
mesura es fa en detriment dels veïnats i dels residents de, pues d’aquells carrers i d’aquell carrer 
especialment. I per això li volíem demanar quin és el criteri que ha utilitzat vostè Sr. regidor, per al 
instal·lació d’aquestes parades de vehicles de transport públic en el carrer Palau Reial, i també li volíem 
demanar en compliment de quina normativa vostè ha pres aquesta decisió. Perquè nosaltres 
considerem que aquesta mesura va en contra de l’article 25 de l’Ordenança de circulació, i ens agradaria 
que ens pugui explicar aquesta qüestió. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Ferrer Ripoll (PSIB-PSOE): 
 
“Sí, gràcies. Aquesta intervenció en el carrer del Palau Reial s’ha fet en base a tres premisses. La primera 
és la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 3. En la segona premissa és el 
informe emès per la Policia Local, en data 6 de febrer, on proposa una reorganització de la zona del 
mirador. I la tercera motivació ha estat el informe emès pel departament de Mobilitat, amb data 27 de 
març on proposa justament l’emissió d’aquest decret, que ha conduit a la senyalització de la reserva de 
taxis en el carrer Palau Reial. Si compleix amb l’Ordenança, entenc que sí, perquè tots els decrets que 
estic signant, venen assessorats per una base tècnica. No n’he signat mai cap que no hagi estat amb 
aquest informe tècnic. Per tant entenem que compleix l’Ordenança. Gràcies.” 

 
Contestada pel Sr. Ferrer 
 
54. Pregunta oral Grup C's relativa a parades de les galeres 
 
"En comisión de urbanismo y medio ambiente de día 10 de marzo 2016, ante pregunta de 
nuestro grupo municipal, se comprometieron a que para el año 2016 las paradas de las galeras 
estarían adaptadas a las necesidades sanitarias y de bienestar animal, tal como solicitábamos. 
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En el pleno de día 26 de enero de 2017, presentamos proposición solicitando nuevamente la 
adaptación de estas paradas.  
 
Estando a punto de comenzar la última temporada de verano de esta legislatura, ¿piensan 
hacer algo al respecto o acabarán su legislatura sin haber adaptado las paradas para proteger 
de las inclemencias del tiempo a los caballos que desempeñan este servicio?" 
 

Sr. Cañellas Cardona (C’s): 
 
“Sí, bon dia. En el 2016 ja en Comissió d’Urbanisme, varem sol·licitar l’adaptació de les aturades de les 
galeres, per millorar les condiciones sanitàries i de benestar animal. Vostès se varen, ho varen aprovar, i 
es varen comprometre que en el 2016 estarien adaptades. No va esser així. En el 2017 varem presentar 
una proposició en aquest Ple, tornant demanant l’adaptació d’aquestes aturades. Un altre cop es va 
aprovar per unanimitat, però no s’ha fet. Estam al 2018, a punt de començar la darrera temporada 
d’estiu d’aquesta legislatura. Pensen? La nostra pregunta és, pensen fer encara qualque cosa o pensen 
acabar aquesta legislatura sense haver fet res per beneficiar, sobretot en temporada turística que és 
quan més pateixen els animals, fer res per protegir en aquests animals? Gràcies.” 
 
Sr. Ferrer Ripoll (PSIB-PSOE): 
 
“Sí, gràcies. Sí, comparteixo plenament les motivacions. La nostra intenció era dur-ho a terme. No s’ha 
dut a terme, no per una manca de voluntat política, sinó per una manca de recursos tècnics, justament. 
El 2016 va passar el que va passar en el departament. No hem tingut gent que empegués el projecte, 
sobretot tenint en compte que l’hem hagut de modificar respecte al projecte inicial que existia, com ja 
sabrà, construir l’aturada just davant de l’edifici de Duanes. Agència Tributària no ho va voler, Autoritat 
Portuària no ens va deixar. I per tant s’havia de cercar una solució. Tenim una partida pressupostària 
reservada per aquest concepte, que quedarà reservada fins que es faci aquesta inversió. I sí que en el 
departament de Mobilitat, fa cosa d’un mes estam començant ja a treballar en uns esbossos per poder 
tirar endavant finalment aquesta aturada. No li puc donar una data perquè encara no la conec. Però la 
voluntat política existeix, de que es pugui fer dintre el present mandat, i entenc i comparteixo igual que 
vostè, la preocupació. És la mateixa que tinc jo i també la regidora de Benestar Animal. Ens 
comprometem a les mateixes preocupacions, però no s’ha pogut tirar endavant, justament per aquest 
manca d’efectius.” 
 

Contestada pel Sr. Ferrer 

 
55. Pregunta oral Grup C's relativa al solar del carrer Llibertat 
 
"La asociación de vecinos de Son Dameto lleva años reivindicando una solución al solar situado 
en la Calle de la Libertad. Es un solar que lleva abandonado 30 años y que ha sido utilizado por 
los vecinos del barrio como aparcamiento.  
 
Precisamente, la asociación ha solicitado siempre que el solar se adecue como aparcamiento. 
Es sabido por todos que la situación jurídica y urbanística del solar complica cualquier 
actuación, ya que hay tres titulares diferentes: Ayuntamiento, propietario privado y 
comunidad de propietarios.  
 
Hace unas semanas los vecinos se han encontrado unos avisos en sus coches por parte de la 
parte del solar perteneciente a propiedad privada, comunicando que van a vallarlo. Lo cual 
generará más escasez de aparcamiento en la zona. Por ello, los representantes de la 
Asociación de Vecinos están muy preocupados y quieren una solución. 
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¿Que tiene pensado hacer el equipo de gobierno respecto al solar y a la falta de aparcamiento 
que generará el cierre del mismo?" 
 
Sra. Conrado Quiroga (C’s): 
 
“Sí, bueno, doy por reproducida la explicación y la pregunta.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Bueno, nosotros cuando tuvimos conocimiento a través del Distrito, que empezaban a 
cerrar el solar, intentamos ponernos en contacto con el propietario, a través del Distrito, para ver si era 
posible algún tipo de negociación, y la verdad es que le propietario dijo que no. Que no, que en ningún 
caso se quería reunir ni quería, y que su intención era vallar el solar, que lo podía hacer, y que no quería 
saber nada más. Por tanto, nosotros sí que intentamos a ver si era posible pues que lo dejase un tiempo 
más como aparcamiento, a ver que intención con el solar, pero es que no ha querido, no ha querido, o 
sea lo quiere vallar, es suyo, tiene derecho, ha pedido la licencia, la tiene. Y en cuanto a la falta de 
aparcamiento, la verdad es que es uno de los barrios donde los solares están destinados a 
aparcamiento, entonces, nosotros en eso estamos en contacto permanente con los vecinos. Yo creo que 
allí mucho solar público para destinar a aparcamiento ya no debe quedar, porque hay varios 
aparcamientos en solares. Entonces, ahora mismo es una situación compleja, porque yo creo que es un 
barrio donde hay más sitio para el vehículo, y este solar la verdad es que no esperábamos que lo 
cerrasen, pero bueno, es suyo, tampoco podemos hacer más. Y si él se niega a hablar, y a negociar 
cualquier salida, pues tampoco le podemos obligar. Gracias.” 

 
Contestada pel Sr. Hila 
 
FOD 1. Reconeixement de deute a l’empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU I TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 11.931,33€ 
 
Sr. García Campos (PSIB-PSOE): 
 
“Sí, reconocimiento de deuda de una factura de 11.900 euros, del contrato de Telefónica, que viene 
dentro de la Comisión de Cuentas, y bueno, para no demorar el pago al proveedor que está dando el 
servicio.” 

 
Es proposa: 
 
“Reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels imports que es 
detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la despesa. 
L’esmentat deute correspon a factures pel servei de telecomunicacions fixes i mòbils per 
l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en data 23 de 
març, corresponents al període de 18 de gener a 17 de febrer 2018 (quota fixa i trànsit de 
dades) i que han arribat a Compres el mes de març 2018. Vist que, en aquests moments, la 
licitació anterior va finalitzar i s’està pendent de la confecció dels plecs tècnics nous per l’IMI i, 
per tant, s’ha de licitar de bell nou, es fa necessari tramitar les factures com un reconeixement 
de deute. Els imports a reconèixer són els següents: 
PARTIDA 06.92000.22200 
PROVEÏDOR: UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU. CIF U-86100054. Gran 
Via, 28. 28013 Madrid. 
CONCEPTE: Servei de telecomunicacions fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma. Factures 
UFCU1803000001 i 2, conformades per l’IMI en data 23 de març i rebudes a Compres 27 de 
març 2018. 
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TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 11.931,33’-euros” 
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 2. Reconeixement de deute existent amb el personal de la Policia local i bombers 
257.991,37€ 
 
Sr. García Campos (PSIB-PSOE): 
 
“El Fuera de Orden 2 es un reconocimiento de deuda de extras de tanto de Policía como Bomberos, 
horas extras judiciales de Juzgados y dietas, por un total de 110.000 euros en el caso de Policía Local, y 
de 147.000 en el caso de horas de Bomberos. Que suman un total de 257.991” 

 
Es proposa: 
 
“1er. Reconèixer el deute existent amb el personal de la Policia Local de Palma, amb despeses 
que corresponen als següents conceptes: 
 
Hores Extraordinàries (Subtotal: 78.837,26€) 
 
a. Bloc 1263: sobre la “sol·licitud abonament hores extres desembre 2016” signada el 12 

d’abril de 2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Dionisio Garces 
Anton i acaba pel senyor Pablo Javier Martí Antich amb la despesa de 415,52 €. 
 

b. Bloc 1264 sobre la “sol·licitud abonament hores extres gener 2017” signada el 13 d’abril de 
2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Pablo Alemany Costa i 
acaba pel senyor Emilio Oyarzabal Cerdà amb la despesa de 572,96€. 

 
c. Bloc 1261 sobre la “sol·licitud abonament hores extres febrer 2017” signada el 11 d’abril de 

2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Manuel Blanco Barea i 
acaba pel senyor Víctor Antonio Ríos Anglada, amb la despesa de 632,64€ 

d. Bloc 1245 sobre la “sol·licitud abonament hores extres abril 2017” signada el 21 de març de 
2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Pablo Alemany Costa i 
acaba pel senyor David Durán Núñez, amb la despesa de 166,68€. 

 
e. Bloc 1246 sobre la “sol·licitud abonament hores extres juny 2017” signada el 21 de març de 

2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença i acaba pel senyor Fernando J. Carrillo 
Martínez, amb la despesa de 704,30€. 

 
f. Bloc 1247 sobre la “sol·licitud abonament hores extres juliol 2017” signada el 21 de març 

de 2018. Dita relació consta de tres pàgines, la primera comença pel senyor Gabriel 
Andreu Gallardo i acaba pel senyor Arnau Tugores Ramis, amb la despesa de 2.318,27€. 

 
g. Bloc 1248 sobre la “sol·licitud abonament hores extres agost 2017” signada el 22 de març 

de 2018. Dita relació consta de sis pàgines, la primera comença pel senyor Manuel Cano 
Aranda i acaba pel senyor Pedro José Verd Rodrigo, amb la despesa de 4.694,77€. 
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h. Bloc 1251 sobre la “sol·licitud abonament hores extres setembre 2017” signada el 09 d’abril 
de 2018. Dita relació consta de vuit pàgines, la primera comença pel senyor Bartolomé 
Adrover Capellà i acaba pel senyor Andrés Villena Cañadas, amb la despesa de 8.608,91€. 

 
i. Bloc 1260 sobre la “sol·licitud abonament hores extres octubre 2017” signada el 11 d’abril 

de 2018. Dita relació consta de quinze pàgines, la primera comença pel senyor Bartolomé 
Adrover Capellà i acaba pel senyor Andrés Villena Cañadas, amb la despesa de 60.723,21€. 

 
Jutjats (subtotal: 29.854,41€) 
 
a. Bloc 1258: sobre “Sol·licitud abonament jutjats pendents 2017 i 2016” signada el 11 d’abril 

de 2018. Dita relació consta de sis pàgines, la primera comença pel senyor José Manuel 
Aguilera García i la darrera acaba pel senyor Cristina Vidal Bueno, amb la despesa de 
29.854,41€. 

 
Dietes (subtotal: 1.412,88€) 
 
a. Bloc 1235: Sobre “Sol·licitud abonament dietes muntada 2017, octubre, novembre i 

desembre” signada el 08 de març de 2018. Dita relació consta de quatre pàgines, la 
primera comença el senyor Ángel Alzamora Moyà i la darrera acaba pel senyor Andrés S. 
Vázquez Terrasa, amb la despesa de 1.412,88€. 

 
2on. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements (1) Serveis 
Extraordinaris; (2) Jutjats, i (3) Dietes; corresponent a exercicis anteriors a 2018 del personal de 
la Policia Local ascendeix als 110.104,55€. 
 
3er. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries referides als diferents 
conceptes de la Policia Local continguts a la present memòria: 
 

− Serveis Extraordinaris: Expedir els documents comptables adients per tal de poder 
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.132.00.151.00 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total 
de 78.837,26 €. 

− Jutjats: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.151.00del 
pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 29.854,41 €. 

− Dietes: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03.66 
del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 1.412,88 €. 

 
Desglossats els conceptes, la despesa total del cos de POLICIA LOCAL ascendeix als 
110.104,55€. 
 
4rt. Reconèixer el deute existent amb el personal de Bombers de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana, amb les despeses que corresponen als següents conceptes: 
 
Hores Extraordinàries (Subtotal: 137.293,21 €) 
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1. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes d’abril de 2017, corresponent 
al dia 14 d’abril de 2017 restaven pendents d’introduir 7 hores diürnes del bomber 
Ramón Linares Salvà, amb DNI 44.326.948Z amb la despesa de 241,67 € 

2. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de maig de 2017, corresponent 
al dia 30 de maig de 2017 restaven pendents d’introduir 1 hora diürna del bomber 
Daniel Martín Olivares amb DNI 45.485.796F, 1 hora diürna del bomber Joan José 
Busquets Castañer amb DNI 43.016.648R, 1 hora diürna del bomber Juan Francisco 
Mut Mir amb DNI 43.112.348K, 1 hora diürna del bomber Juan Gabriel Moya Estaben 
amb DNI 43.109.140X, 1 hora diürna del bomber Pedro Antonio Martínez Ojeda amb 
DNI 43.073.158T, 1 hora diürna del bomber David Moreno Barrera amb DNI 
37.335.512A,  amb la despesa total de 213,07 € 

3. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de juny de 2017, corresponent 
al dia 26 de juny de 2017 restaven pendents d’introduir 7 hores diürnes del bomber 
Jaume Mulet Monserrat, amb DNI 42.998.748H amb la despesa de 263,64 €  

4. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de juliol de 2017 de la 
corresponent relació següent; del bomber Antonio Amorós Cadavieco, amb DNI 
42.997.195Y, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 
hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 603,36 € i de dia 29 de juliol de 
2017 restaven pendent introduir 6 hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa 
de 364,88 €. Del bomber Baltasar Bauzá Alomar, amb DNI 43.055.415J, corresponent 
al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 0,5 hores diürnes i 2 hores 
nocturnes amb la despesa de 120,39 € i de dia 29 de juliol de 2017 restaven pendent 
d’introduir 6 hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa de 379,98 €. Del 
bomber Jerónimo Josep Bestard Crespí, amb DNI 43.113.307Z, corresponent al dia 28 
de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 hores diürnes i 2 hores nocturnes 
amb la despesa de 576,5 € i de dia 29 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 6 
hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa de 366,7 €. Del bomber José Luis 
Blázquez Fuster, amb DNI 43.108.528L, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 
restaven pendent d’introduir 3 hores diürnes amb la despesa de 101,34€. Del bomber 
Javier García Martín, amb DNI 70.049.656M, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 
restaven pendent d’introduir 6 hores diürnes amb la despesa de 202,68 €. Del bomber 
Vicente García Reus, amb DNI 43.105.734P, corresponent al dia 28 de juliol restaven 
pendent d’introduir 7 hores diürnes amb la despesa de 241,67 €. Del bomber Gabriel 
Martorell Mir, amb DNI 43.132.746H, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven 
pendent d’introduir 5 hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 260,12 €, i 
de dia 29 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i 2 hores 
diürnes amb la despesa de 341,22 €. Del bomber José Luis Oliva Díaz, amb DNI 
44.329.525S, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 3 
hores diürnes amb la despesa de 101,34 €. Del bomber David Ortega Estudillo, amb 
DNI 37.342.846T, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 
14 hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 576,55 € i de dia 29 de juliol 
de 2017 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i 3 hores diürnes amb la 
despesa de 383,22 €. Del bomber José M. Pons Far, amb DNI 42.978.578L, 
corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 10,5 hores 
diürnes amb la despesa de 395,01 €. Del bomber Luis Verdú Solivellas, amb DNI 
43.011.644B, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 
hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 628,26 €, i al dia 29 de juliol de 
2017 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i 3 hores diürnes amb la despesa 
de 417,6 €. Del bomber Antonio Villén Aguilera, amb DNI 42.975.219H, corresponent 
al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 hores diürnes i 2 hores 
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nocturnes amb la despesa de 652,98 € i de dia 29 de juliol restaven pendent 
d’introduir 6 hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa de 394,94 €. La despesa 
total de les hores extraordinàries del mes de juliol és de 7.108,74 € 

5. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de setembre de 2017, 
corresponent al dia 11 de setembre de 2017 restaven pendent d’introduir 8 hores 
diürnes del bomber conductor Antonio Enseñat Calafell amb DNI 43.085.063Z amb la 
despesa de 288,17 € 

6. Hores Extraordinàries corresponents al mes de desembre de  l’any 2017, segons llistat 
de bombers i comandaments des d’Abad Llompart, Lluís Francesc a Zanoguera Orell, 
Jose amb la despesa de 129.177,92 € 

 
Hores extres corresponents a assistència a jutjats per motiu laboral i fora de la jornada laboral 
durant l’any 2017 (Total: 1.032,20€) 
 

1. Hores extraordinàries corresponents a dia 10 de gener de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Pedro Creus Arregui amb DNI 43.091.895S amb la 
despesa de 93,75€. 

2. Hores extraordinàries corresponents a dia 12 de setembre de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Mateo Font Tugores amb DNI 43.092.642A amb la 
despesa de 95,75 €. 

3. Hores extraordinàries corresponents a dia 6 de juny de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Carlos García Ávila amb DNI 44.327.045L amb la 
despesa de 95,75 €. També hores extraordinàries corresponents a dia 12 de 
setembre de 2017 2,5 hores per assistència a jutjat amb la despesa de 95,75 €. 

4. Hores extraordinàries corresponents a dia 10 de gener de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Rafael G. Matamalas Millán amb DNI 43.051.315F 
amb la despesa de 111,83 €.  

5. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 3 hores per 
assistència a jutjat del bomber Andrés Molina Teruel amb DNI 43.091.054W amb la 
despesa de 105,98 €.  

6. Hores extraordinàries corresponents a dia 3 d’abril de 2017, 3,5 hores per assistència 
a jutjat del bomber Juan Gabriel Moyà Estaben amb DNI 43.109.140X amb la 
despesa de 120,05 €.  

7. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 3 hores per 
assistència a jutjat del bomber Miguel Palmer Martínez amb DNI 18.234.042X amb la 
despesa de 105,98 €.  

8. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Alejandro J. Pedregosa Muñoz amb DNI 43.102.451Z 
amb la despesa de 90,05 €. 

9. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 3 hores per 
assistència a jutjat del bomber Manuel Ramírez Navarrete amb DNI 42.977.436G 
amb la despesa de 117,31 €.  

 
Abonament Caps de Setmana 2017 (Subtotal: 6.911,84 €) 
 
L’abonament dels complements retributius en relació als caps de setmana pendents 
corresponents al següent llistat de bombers i comandaments des de Blázquez Fuster, José a 
Soler Matemalas, Joan Melcior corresponents a 208 caps de setmana per 33,23 € amb la 
despesa total de 6.911,84 €. 
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Abonament Festius 2017 (Subtotal: 2.649,57 €) 
 
L’abonament de festius de 2017 que restaven pendent de pagament corresponents al següent 
llistat de bombers i comandaments des de Blázquez Fuster, José Luis  a Soler Matemalas, Joan 
Melcior amb la despesa de 2.649,57 €. 
 
5è. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries referides als diferents 
conceptes del Cos de Bombers continguts a la present memòria: 
 

− Serveis Extraordinaris 2017: Expedir els documents comptables adients per tal de 
poder continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 12.136.00.151.01 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la 
despesa total de 137.293,21 € 

− Hores extres corresponents a assistència a jutjats per motiu laboral i fora de la jornada 
laboral durant l’any 2017: Expedir els documents comptables adients per tal de poder 
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.136.00.151.01 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total 
de 1.032,20 € 

− Caps de Setmana: Expedir els documents comptables adients per tal de poder 
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.136.00.121.03.66 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa 
total de 6.911,84 €. 

− Festius: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.136.00.121.03.66 
del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 2.649,57 €. 

 
6è. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements d’hores 
extraordinàries de 2017, assistència a jutjats per motius laborals fora de la jornada laboral, així 
com caps de setmana i festius de 2017 ascendeix als 147.886,82 € 
 
7tè. Per tant, la despesa total d’aquest Reconeixement Extrajudicial de Crèdit en el seu 
conjunt, per a l’abonament dels complements retributius esmentats als punts anteriors al 
personal funcionari adscrit a la Policia Local i als Bombers de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
dels exercicis anteriors a 2018 ascendeix a un total de  257.991,37 €.   
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 3. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de 
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
Sr. García Campos (PSIB-PSOE): 
 
“Y esta modificación de crédito es por dos aspectos que hay que hacer, uno solicitada por Seguridad 
Ciudadana, para reparar de urgencia el radar del vehículo de Policía, y otra de Bienestar Social, para 
introducir unas modificaciones en el programa Edusi, para la intervención de familias en barrios de 
terrenos de Cala Mayor, y para actuación de personas mayores.” 

 
Es proposa: 



 

- 172 - 

 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 6 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a  2018, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. def. 

05 23128 1200199 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2 0,00 21.098,22 21.098,22 

05 23128 1210099 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 9.269,85 9.269,85 

05 23128 1210199 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- COM. ESPECÍFIC PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 22.739,85 22.739,85 

05 23128 1210399 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPL. PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 2.905,71 2.905,71 

05 23128 1500199 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 1.343,88 1.343,88 

05 23128 1600099 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.-  ASSEGURANCES SOCIALS PERS. INTERÍ 0,00 18.574,36 18.574,36 

05 23128 2260299 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- PUBL. I PROPAGANDA 0,00 1.000,00 1.000,00 

05 23128 2040099 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- LLOGUER TRANSPORT 0,00 23.790,60 23.790,60 

05 23128 2279999 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- TALLERS 0,00 3.000,00 3.000,00 

05 23128 2200099 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE 0,00 859,64 859,64 

12 13200 63300 POLICIA.- REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 0,00 4.135,42 4.135,42 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  108.717,53  

       

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dism. C. def. 

02 92040 64100 SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-INSTRUMENTS E-ADMON 254.500,00 50.000,00 204.500,00 

02 92040 64101 SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-EINES E-ADMON 252.000,00 54.582,11 197.417,89 

12 13200 62200 POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS 8.000,00 4.135,42 3.864,58 

   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  108.717,53  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució. 
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 5. Declaració institucional sobre la posició internacional de l’aigua respecte als 
productes no aptes per a rebutjar pel vàter i els etiquetats com a aptes 
 
Es proposa: 
 
“Per a evitar els problemes mediambientals i econòmics provocats per obstruccions i danys en 

els equips de les xarxes de clavegueram i estacions depuradores, el ple de l’Ajuntament de 

Palma acorda declarar que: 
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• Pel vàter només han de tirar-se orina, excrements i paper higiènic. 

• Actualment, totes les tovalloletes i productes d'higiene personal han d'estar clarament 

etiquetats com a “No ho tireu pel vàter” i s’han de tirar a la paperera o als fems. 

• Les tovalloletes i productes etiquetats com a “Aptes per a tirar pel vàter” basats en una 

guia de recomanacions de les associacions de fabricants han de ser etiquetats com a 

“No ho tireu pel vàter” fins que s'acordi un estàndard tècnic amb el sector de l'aigua. 

• Els fabricants de tovalloletes i productes d'higiene personal haurien de proporcionar 

als consumidors i consumidores informació clara i concisa sobre els mètodes de rebuig 

apropiats. 

• Mirant al futur, les noves innovacions en materials podran fer possible que alguns 

productes siguin etiquetats com a “Aptes per a tirar pel vàter” una vegada que 

compleixin un estàndard tècnic que hagi estat desenvolupat i acordat amb el sector de 

l'aigua. Aquest estàndard hauria d'elaborar-se preferiblement en el marc de 

l'Organització Internacional d'Estandardització (ISO, per les seves sigles en anglès). 

• Els requeriments clau per a qualsevol futur estàndard inclouen que el producte: 

a) es fragmenti en trossos ràpidament 

b) no suri 

c) no contingui plàstic o cel·lulosa regenerada i només contingui materials que es 

degradin fàcilment en una varietat d'entorns naturals” 

 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 6. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s reltaiva 
a l’acord de carrera professional de l’Ajuntament de Palma 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Doncs sí, presentem avui aquesta proposició, aquesta moció perdonin, també amb el 
suport del grup Ciutadans, a qui ja li vull donar les gràcies per avançat, per aquest suport. La situació en 
la que ens trobem la coneixen, però sí que m’agradaria fer un petit recordatori, i és que l’any 2016 
varem aprovar per unanimitat a la Mesa General de negociació, i amb una negociació intensa amb totes 
les organitzacions sindicals de la casa, un nou acord de carrera professional, com els dic per unanimitat, 
que crec que aquesta és una dada important. A la vegada que estàvem tramitant aquest acord de 
carrera professional, varem rebre aquella sentència famosa del Tribunal Superior de Justícia, que 
condemnava l’ajuntament de Palma, a abonar la carrera professional a tres funcionaris concretament 
que eren els que havien interposat el recurs, a abonar la carrera professional que havia suspès el Partit 
Popular, pels anys 2014 i 2015, per no haver dut a terme aquest suspensió amb les formalitats que la 
norma demanda. I nosaltres varem acatar immediatament aquesta sentència, i varem decidir fer-la 
també extensiva directament per acord de Junta de Govern a totes les persones d’aquesta casa que 
poguessin sortir beneficiades, o que es trobessin exactament en la mateixa situació. Com els dic, fem 
aquest acord de carrera professional l’any 2016, per unanimitat, suposa una passa importantíssima en la 
recuperació de drets. Era una de les grans demandes que les organitzacions sindicals ens varen posar 
sobre la taula tot just començar aquesta legislatura, i la Delegació de Govern, en representació de 
l’Administració General de l’Estat, va interposar un recurs contra aquest acord de carrera professional, 
demanant la suspensió cautelar immediata d’aquest pagament, que en primera instància li va esser 
denegada, i en segona instància en el Tribunal Superior de Justícia els va esser reconeguda, li varen 
donar la raó a la Delegació de Govern, i des del mes de març el personal d’aquesta casa no cobra 
aquesta carrera professional, en compliment d’aquesta suspensió cautelar, que esperem que ara un 
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altre vegada en primera instància sigui aixecada. Això suposa, com vostès saben molt bé, un atac més en 
el personal funcionari i laboral d’aquest ajuntament. Pensem que un atac innecessari. Creiem que la 
passada legislatura el Partit Popular ja va atacar abastament en el funcionariat públic i en el personal 
laboral, no només d’aquest ajuntament però especialment d’aquest ajuntament. I pensem que tenim 
motius jurídics de sobra, per defensar aquesta carrera professional. Tenim motius polítics i motius 
jurídics per defensar aquesta carrera professional, i per defensar en el nostre personal, que en el final és 
qui sempre ha de pagar la pitjor part de qualsevol part història política que estigui passant a la nostra 
ciutat, en aquest cas si parlem exclusivament de l’Ajuntament de Palma. Es per això que presentem 
aquesta moció, perquè volem fer un reconeixement una vegada més un reconeixement públic de 
respecte en el nostre personal, reconeixent-los la tasca que fan, i tot el patiment que han vingut 
arrossegant, des de que el Partit Popular va tornar en aquest ajuntament, a la passada legislatura. És per 
això que hem presentat aquesta moció, que demana els següents acords: l’Ajuntament de Palma 
defensa el complement de la carrera professional, com un dret legítim del personal, al servei de les 
administracions públiques. L’Ajuntament de Palma defensa la tasca professional del seu personal 
funcionari i eventual, com l’actiu més valuós, així com l’acord de carrera professional del 15 de juny del 
2016, negociat i acordat per unanimitat amb les organitzacions sindicals. L’Ajuntament de Palma insta a 
la Delegació de Govern, amb representació de l’Administració General de l’Estat, a respectar 
l’autonomia local reconeguda a la Constitució Espanyola, i al no interferir en la tasca de govern de 
l’ajuntament, quan vol fer una defensa dels drets laborals del seu personal. I per acabar, l’Ajuntament 
de Palma insta a la Delegació de Govern, a que retiri el recurs interposat contra el concepte de carrera 
professional del personal de l’Ajuntament de Palma. Ciutadans s’hi va sumar tot d’una, els hi torn a 
agrair. Crec que el Partit Popular avui té una oportunitat de sumar-s’hi també en aquesta moció, i no, els 
hi demano que no deixin perdre aquesta oportunitat de, de veritat contribuir a que aquest patiment que 
se li està infringint en el personal d’aquesta casa acabi, acabi d’una vegada, acabi eh. Des d’ahir tornem 
a patir un altre vegada amb les notícies, les imputacions, els trulls. Basta, ja no podem més, el personal 
d’aquesta casa no pot més de maltractament, no podem més, per favor, tenen una oportunitat, sumi’ns 
amb nosaltres a defensar en aquest col·lectiu. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Esto ya es el colmo. Es decir Sra. Jhardi, la culpa de que usted haga una chapuza y 
haga mal las cosas, es del Partido Popular ¿verdad? No. Quien ha creado frustración a los funcionarios 
de esta casa ha sido usted, presentando una carrera profesional que tiene deficiencias legales. Ese es el 
verdadero problema. No hablemos de recortes y de historias. Ustedes han presentado una carrera 
profesional, con deficiencias jurídicas, y ahora está en sede judicial, y veremos como acaba el asunto. 
Pero claro, al final vamos a ser nosotros los que salvemos esta situación, porque ustedes piden lo 
imposible, que se retiren recursos, que no se cumpla la ley y tal. No. ¿Sabe lo que hace el Partido 
Popular? El Partido Popular lo que hace es, insta al Parlament a la modificación de la Ley de Función 
Pública, que es lo que da cobertura a que la carrera profesional, aquí en el Ayuntamiento de Palma, que 
se hizo en contra de la Ley, pues se pueda convalidar. Por tanto, ya se ha tramitado una enmienda a la 
Ley de Función Pública, que por cierto, también la han presentado Podemos, MÉS y el Partido Socialista 
en el Parlamento, con lo cual creo que eso significa algo. Eso significa que se han dado cuenta de que 
está mal planteada la carrera profesional, y para darle cobertura legal había que modificar la Ley de 
Función Pública. Y sino ¿Por qué ustedes han presentado esa modificación a la Ley de Función Pública en 
el Parlamento? Dígamelo, espero que lo diga en la réplica. Porque obviamente había que dar cobertura 
legal primero, eso es hacer bien las cosas. Y después ya se pagará la carrera profesional. Cuando esté 
modificado se podrá dar cobertura a esta carrera profesional. Con lo cual no eche la culpa al Partido 
Popular, no hable de sufrimientos y tal, haga bien su trabajo que es lo que no ha hecho bien, y por tanto 
haciendo bien el trabajo se podrá pagar la carrera profesional. No engañe a los ciudadanos, y menos a 
los funcionarios de esta casa. Usted hizo algo mal y por eso ahora está cumpliendo con las 
consecuencias. Nosotros vamos a apoyar el primer punto, obviamente que estamos de acuerdo en el 
primer punto. En el segundo, el primer apartado máximo respeto también pero votaremos abstención, 
habida cuenta la segunda parte. Nosotros no podemos apoyar una carrera profesional que obviamente 
ahora mismo está en entredicho. Que se pronuncien los Tribunales, y una vez se hayan pronunciado, 
obviamente como nosotros siempre hacemos, cosa que ustedes no hacen, se acatan las sentencias, y lo 
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que diga un Tribunal pues bien estará hecho. Sobre la autonomía local, que se respete la autonomía 
local del Ayuntamiento de Palma. Por supuesto, es que la autonomía local del Ayuntamiento de Palma, 
no significa libertinaje. Es que la autonomía local del ayuntamiento, no significa puedo hacer lo que 
quiera. No, puedo hacer lo que quiera dentro del margen de la ley. A que usted no estaría de acuerdo 
que cualquier municipio de repente decidiera dar prioridad, yo que sé, a la contratación de las personas 
que se llamen Pepe, con respecto a las personas que se llamen Antonio. Pues no, usted diría esto es una 
discriminación, y por tanto querría obviamente atacar esa medida. Esto es lo mismo, la autonomía local, 
toda, por supuesto, pero dentro de los márgenes de la Ley, que es en lo que ustedes no entran. Y 
obviamente no votaremos a favor de que se retire un recurso, pues que se decida en sede judicial. Y le 
repito, no engañe, si usted ha hecho mal, espabile y ponga las medidas, no pida que otros lo arreglen. 
Nosotros hemos establecido medidas. Modificación de la Ley de Función Pública, para dar cobertura 
legal a esta carrera profesional. Esto es trabajar por los trabajadores de esta casa, y no aprobar carreras 
profesionales que después puedan producir frustración a los trabajadores de esta casa. Muchas 
gracias.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Miri, nosaltres hem recolzat aquesta proposició que fan els grups del Govern, 
senzillament perquè ens varem anar també a córrer a l’assessoria jurídica d’aquest ajuntament, varem 
estar parlant amb ells, varem veure amem quins eren els entrebancs, i lo que no hem fet nosaltres és 
sabre que sortirà a la sentència. No ho sabem que sortirà a la sentència. Jo m’agrada perquè hi ha gent 
que sap casi, casi lo que sortirà a la sentència. Jo no ho sé, jo no ho sé. Lo que sí sabem és que hi ha aquí 
un, com a mesura cautelar presenten, i és lo que fa la suspensió del pagament, lo que també es té en 
compte és a veure amem quines són les conveniències, i jo crec que es fa un estudi seriós, per veure 
amem cap a on hem d’encapçalar i hem de pegar el tir a dins el recurs. Si ens convé fer-ho davant una 
mesura cautelar, si ens convé fer-ho davant una pròxima sentència que pot sortir. I jo crec que és una 
cosa sensata, i per això nosaltres hem recolzat aquest tema, perquè pensem que ara està en mans dels 
Tribunals. Nosaltres pensem que de les parts que hi havia a damunt el percentatge que es podia 
incrementar el capítol 1, no s’havia vulnerat perquè estaien per separat. Entenem això, i compartim 
aquest criteri. I compartim també el criteri de que l’Ajuntament de Palma estaia habilitat per poder 
negociar la carrera professional tal com ho va fer. Per tant nosaltres estam amb això, i lo que fem és 
recolzar aquest tema, i pensem que avui que s’han dut ja iniciatives en el Parlament, per poder returar 
el tema dels increments que es donen davant els superàvits que tenen amb les administracions locals, 
que avui estem posant recursos a davant lo que són qüestions que s’estan pagant, com a mesures 
cautelars, per interrompre el pagament de la carrera professional en els funcionaris, no ens pareix 
encertat. I no ens pareix encertat, i jo comprenc que defensar això s’ha de fer complicat per un quan ho 
ha de defensar, però la realitat és aquesta. Per tant, nosaltres continuarem amb això, i estarem amb la 
proposició que s’ha fet per part del Govern, i subscriurem tots els punts que es posin dins aquesta 
proposició, tal com ho hem fet amb l’encapçalament de l’escrit. Gràcies.” 
 
Sra. Jhardi Massanet (PODEM PALMA): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Gràcies de nou Sr. Bauzá. Sr. Sánchez, crec que la seva intervenció l’ha retratat 
tot sol. Només li diré dues coses, aquest acord, aquesta xapusa d’acord de carrera professional, que va 
sortir per cert amb informe favorable dels Serveis Jurídics d’aquesta casa, i amb informe favorable de la 
Intervenció econòmica d’aquesta casa, i amb la unanimitat com li he dit, de totes les organitzacions 
sindicals d’aquest ajuntament, no ha estat recorregut pel que vostè diu, ha estat recorregut pel tema de 
la massa salarial, que el company Bauzá ens acaba d’exposar. Mirin, vostè me parla de xapusses. Sap 
que és una xapusa Sr. Sánchez? Que haguem hagut de pagar 6,5 milions d’euros d’una suspensió 
xapussera, aquesta sí, aquesta sí, i així ho va dir el jutge, de precisament un acord de carrera 
professional, que ja s’havia fet en aquesta casa. 6,5 milions d’euros hem hagut de desembolsar. Jo crec 
que si parlem de xapusses aquesta és una xapussa bona. Vostè troba que el nostre acord de carrera 
professional és una xapussa. Se pensa que m’insulta a mi tota sola? S’equivoca. Ens acaba d’insultar a 
moltes persones dedins d’aquest ajuntament. A partir d’aquí crec que les seves paraules, vostè s’ha 
retratat tot sol. Entenc que els fa mal haver de defensar això. Jo els torn a demanar, tenen una 
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oportunitat de rectificar, tenen una oportunitat de mostrar-los en el personal d’aquesta casa el seu 
suport. Serà una pena, de veritat, serà una pena que no els hi mostrin. La veritat és que tinc poques 
coses a dir, crec que és trist que vostès avui no votin a favor d’això. I una vegada més Ciutadans els hi 
passa per davant i els hi dona una lliçó d’oposició responsable. Amem si qualque vegada aprendran 
qualque cosa d’aquests companys d’oposició que tenen. Gràcies.” 
 
Sra. Pastor Montero (PSIB-PSOE): 
 
“Yo querría intervenir solo en un tema también porque me afecta a la parte mía de Función Pública. 
Decir que bueno Sr. Sánchez, tenga en cuenta que el mismo concepto de carrera profesional se está 
pagando en el Consell de Mallorca. ¿Por qué la señora Delegada del Gobierno, cuando ejecuta la acción 
judicial, solo lo hace contra el Ayuntamiento de Palma? ¿Lo quiere explicar? Porque fue mucho tiempo 
Presidenta del Consell de Mallorca, y a lo mejor conoce a muchos funcionarios y tiene alguna relación 
personal que les afecta a lo mejor, no lo sé, me refiero, es decir, que ¿les afecta mucho más los 
funcionarios del Consell de Mallorca que a los del Ayuntamiento de Palma? Pues creo que en este caso 
es utilizar de manera partidista los recursos que tiene la Delegación de Gobierno para hacer política. 
Muchas gracias.” 

 
Es proposa: 
 
“1. L'Ajuntament de Palma defensa el complement de carrera professional com a un dret 
legítim del personal al servei de les administracions públiques. 
 
2. L’Ajuntament de Palma defensa la tasca professional del seu personal funcionari i eventual 
com actiu més valuós, així com l'acord de carrera professional de 15 de juny de 2016, negociat 
i acordat per unanimitat amb les organitzacions sindicals presents a les meses de negociació 
col·lectiva. 
 
3. L'Ajuntament de Palma insta a la Delegació de Govern, en representació de l'Administració 
General de l'Estat, a respectar l'autonomia local reconeguda a la Constitució Espanyola i a no 
interferir en la tasca de govern de l'Ajuntament en la seva defensa dels drets laborals del seu 
personal. 
 
4. L'Ajuntament de Palma insta la delegació del Govern a que retiri el recurs interposat contra 

el concepte de carrera professional del personal de l'Ajuntament de Palma.” 

 

Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, el punt 1 per unanimitat, els punts 2 i 

3 per 18 vots a favor  (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 abstencions (PP i Sr. 

Gijón) i el punt 4 per 18 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 en 

contra (PP i Sr. Gijón) 

 

FOD 7. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's relativa 

a l'adhesió de Palma al manifest pel compliment del pacte d'Estat en matèria violència de 

gènere 

 
Sr. Molina Suárez (PODEM PALMA): 
 
“Sí, moltes gràcies. Doncs presentem aquesta proposició, precisament per continuar amb aquesta 
exigència que ja tenim des de pràcticament principi de legislatura, en relació en aquest pacte, que 
finalment es va aprovar el 28 de setembre de l’any passat, que ja han passat tots els terminis per 
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complir, per començar a posar en marxa les mesures d’aquest pacte, i que fins ara s’han esgotat aquests 
terminis, i no s’ha fet res. I nosaltres per la importància que té, per esser una violació de drets humans 
central i tan important que es continua vivint a la nostra societat, i que cada vegada augmenta la 
preocupació de la gent, principalment de les dones evidentment a través del moviment feminista, que 
de fet va marcar una nova època, una nova era de mobilització el passar 8 de març, amb 20.000 
persones al carrer a Palma, que ja diu, una vegada més prou, i que no pot tolerar més aquesta situació, 
nosaltres entenem que necessitem aquest marc de modificacions, en la qual ja els partits al Congrés 
s’havien compromès, però que no acaba de posar-se en marxa, i que volem en tot cas que el Govern 
Central, que el Govern del Partit Popular, assumeixi finalment aquest compromís, a veure si podem 
començar definitivament a fer feina de valent amb aquest tema, que és molt seriós però 
malauradament el Govern del Sr. Rajoy no s’ho acaba de prendre en serio. I aquesta és la proposta. 
Gràcies.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Moltes gràcies. Partit Popular. Bé, com la presentem tots junts, respon. No, no és que Ciutadans, 
Ciutadans la presenta amb nosaltres, són vostès que no s’han unit en aquesta proposta. Sr. Sánchez.” 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Sí, gracias. La verdad es que los límites de demagogia y populismo y cinismo, alcanza cotas 
insospechadas. Yo les quiero recordar lo que es el pacto de violencia de género. Es un pacto que 
contiene 214 medidas, en las cuales se denuncia la no puesta en práctica de 4. La 206, la 85, la 208 y la 
61. Cuando solo han transcurrido 6 meses, porque se aprobó en septiembre de 2017, 6 meses de 
ejecución del pacto. Y además, entre los partidos que lo presentan está Podemos, que no votó a favor 
del pacto. MÉS que entiendo que como iban en confluencia, pues tampoco la hubiera votado a favor. Y 
el Partido Socialista, del no es no, que la gran parte de estas medidas requieren desarrollo 
presupuestario, y que va a votar pase lo que pase, o sea aunque digamos todos que sí va a votar que no 
a los presupuestos. Con lo cual, no dejo más que alucinar. 6 meses de ejecución de un pacto, que 
además un pacto que es para 5 años, y ya se está reclamando la implantación de x medidas, si no todas, 
en 6 meses. Miren, actualmente está en modificación ya, 20 artículos de la Ley Orgánica de violencia de 
género, para poder ejecutar esta medida, y solo han pasado 6 meses. Ustedes para hacer cualquier 
modificación de normativa y Ordenanza, y todavía no la han aprobado, han tardado 3 años eh. Tenían 
modificaciones 3 años y todavía no la han aprobado, modificaciones normativas muy importantes en 
este ayuntamiento. Ya exigen que se modifiquen normativa en el Estado, a 6 meses del cumplimiento 
del pacto. Ustedes no hablan de que dos terceras partes de las medidas ya están en ejecución, o 
implantadas. Dos terceras partes. Eso se callan. Ahora, cuatro que no están aquí quieren exigir su 
implantación, cuando además de las 4 que implantan, algunas ya también están implantadas, y algunas 
dependen del presupuesto, que en ningún caso ni Podemos ni Partido Socialista van a votar a favor. A 
mí me gustaría hablar de los 408 millones que en el presupuesto, si se vienen, ya que están tan de 
acuerdo, entiendo que Podemos y Partido Socialista aprobarán, que ese récord histórico en materia de 
prevención de violencia de género que va a aprobar, nunca un Gobierno de la nación. 80 millones más 
que el año pasado, y obviamente 80 millones más que cualquier presupuesto en materia de violencia de 
género. A mí me gustaría que ustedes hablaran de los 8 millones de euros más en campañas de 
información y sensibilización para la prevención de la violencia contra la mujer, o de los 6 millones más 
en desarrollo de programas de asistencia social integral para las comunidades autónomas, o los 6 
millones más para prestar asistencia gratuita a las mujeres, o 38 millones más para aumentar personal 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que atienden a las víctimas de violencia de género. O 
los 4 millones más en ayudas que recibirán mujeres víctimas de violencia, o los 7,5 millones más para 
aumentar presupuesto destinado a renta activa e inserción de mujeres víctimas de violencia. O los 4,5 
millones más de dotación correspondiente a Juzgados de asistencia contra las mujeres. O los 4 millones 
más de implantación de teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género. Eso no dice nada, se 
quejan de 4 medidas en concreto. Que además requieren de la aprobación de los presupuestos, que van 
a votar no. Voten a favor y les creeré, como no van a votar no les creo ni una sola palabra. Por tanto, yo 
creo que lo que podrían hacer es dejarse de demagogia, votar a favor los presupuestos porque todas 
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estas medidas no serán posibles si no se aprueban los presupuestos, y entonces podremos empezar a 
hablar. Y le recuerdo a Podemos, lo que tienen que hacer es no presentar aquí propuestas, lo que tienen 
que hacer es adherirse al pacto, que no están ustedes en el pacto. O sea, no exijan el cumplimiento del 
pacto, del cual no forman parte. Y al Partido Socialista, yo les pediría por favor que vote a favor ya que 
está de acuerdo con todo esto, que vote a favor de los presupuestos, y por tanto ese tercio de medidas 
de las 214 que todavía no están en ejecución o implantación, pues serán posibles. Y les recuerdo, 6 
meses desde su aprobación, 5 años de ejecución del mismo, y 6 meses ya se están quejando. Póngase a 
trabajar del lado del Gobierno de la nación y podrá ser una implantación mucho más rápida. Muchas 
gracias.” 
 
Sr. Bauzá Simó (C’s): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Sr. Sánchez, yo no me puedo dar por aludido con lo que usted estaba diciendo, 
porque yo soy uno de los que ha pactado el presupuesto con usted. Y le voy a decir que los 350 millones 
contra la pobreza infantil, los 130 millones para atención a la dependencia, los 80 millones para el tema 
de violencia de género, el plan de choque de 46 millones del choque de la administración de justicia en 
violencia de género, en 7 millones adicionales hasta 107 millones para la mejora de la administración de 
justicia. Pues ahí estamos nosotros. Lo que pasa es que hay cuestiones que cuando se plantean, cuando 
se plantean, uno no tiene que analizarlo lo que es el tema sino ver lo que le plantean y donde se aplica, 
y es en el ayuntamiento de Palma. Son dineros que tienen que venir para los programas que nosotros 
hacemos en este ayuntamiento. Es decir, no cabe el negarse a ver en el tema de violencia de género, un 
tema tan importante para nuestro ayuntamiento, el tener y tener estas reticencias respecto a eso. 
Nosotros no hemos tenido reticencias, como tampoco hemos tenido reticencias en negociar con ustedes 
los Presupuestos Generales del Estado. Y yo lo que sí pido aquí a los demás partidos que sí firman con 
nosotros este documento, y nosotros participamos, es que también se avengan a negociar determinadas 
partidas, porque son determinadas partidas que ayudan al conjunto de la población. Es decir, hagan 
estrategia política en determinadas cosas, y una de ellas es la violencia de género. Vean que nosotros 
somos capaces de firmar un acuerdo con ustedes aquí, y al mismo tiempo hacemos lo que ustedes no 
hacen, y es negociar en Madrid el Presupuesto General del Estado para que sea posible que estas 
cantidades vengan al Ayuntamiento de Palma. Muchas gracias.” 
 
Sr. Molina Suárez (PODEM PALMA): 
 
“Yo no sé, no sé exactamente Sr. Sánchez que es lo que, que es lo que estaba defendiendo. Lo que se 
denuncia, y eso lo sabe usted, es el incumplimiento, porque los plazos los puso el mismo pacto. El 
mismo pacto pone plazos para el cumplimiento de algunas medidas. Esos plazos ya han caducado, ya 
han caducado, no son, no son esos 5 años que usted dice de implementación de las medidas, sino de 
unas medidas muy concretas, que tenían 6 meses para ejecutarse, y que ya se ha agotado ese tiempo, 
se ha agotado ese tiempo y se podían ejecutar. Algunas no pasan por los presupuestos, algunas pasan 
por presentar proyectos de modificaciones de ley, a los cuales se ha comprometido el pacto, y no se han 
presentado. Y otros efectivamente pasan por presupuestos, y no caemos en esa trampa del chantaje 
que ustedes quieren hacer, de si se les aprueban los presupuestos, tendremos 120 millones que además 
ni siquiera se han incluido en el proyecto de presupuestos, los 80 millones para las comunidades 
autónomas y los 20 millones que aquí reclamamos para los ayuntamientos, que es una inversión pírrica, 
que no llega para absolutamente nada. Aún así las reclamamos, porque cada céntimo que se sume a 
este objetivo será bien invertido y bien necesario. Y esos 120 millones, ni siquiera los han incluido en su 
proyecto de Presupuestos Generales que han presentado y que van a aprobar. De manera que el pacto 
que ya era pírrico y por eso no nos sumamos, queda en papel mojado. Queda en papel mojado, ya que 
no hay las modificaciones de ley que se incluyen en el pacto, no se dedica dinero, más allá de los 80 
millones de la propia Administración General del Estado, que ahora a saber si lo ejecutan, teniendo en 
cuenta como han dejado los últimos presupuestos, en muchas partidas importantísimas para la gente 
sin ejecutar. Yo creo que, hagan un movimiento serio en este tema, como dicen, no hace falta ni hacer 
partidismo en este tema, pero lo que hace falta es hacer políticas, presenten los proyectos de ley para 
modificar esas leyes tan importantes para la intervención también de las comunidades autónomas y los 
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ayuntamientos. Y si hace falta, hagan una modificación de crédito, para que esos recursos lleguen a 
donde tienen que llegar, y podamos actuar. Muchas gracias.” 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Simplemente que no he fijado posición de voto, votaremos a favor del primer punto y votaremos en 
contra del 2 y el 3.” 

 
Es proposa: 
 
“1. REAFIRMAR EL COMPROMÍS de l’Ajuntament de Palma enfront de la violència masclista i es 
compromet a complir les mesures establertes en el Pacte d’Estat en matèria de prevenció, 
detecció i atenció integral davant les diferents manifestacions de la violència masclista. 
 
No obstant això, l’Ajuntament de Palma manifesta que per complir amb les seves obligacions 
en aquesta matèria requerim d’un marc competencial clar i d’un finançament estable que 
garanteixi els serveis necessaris de prevenció i atenció integral en els nostres municipis. 
 
En termes competencials, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local (LRSAL) suposa en l’actualitat un greu impediment per al compliment 
del Pacte per part dels ajuntaments, a més d’una contradicció amb el nostre marc 
competencial d’obligacions establertes pels marcs internacionals i europeus ratificats per 
Espanya, així com per la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la Violència de 
Gènere. 
 
D’altra banda, pel que fa als municipis, com a institucions públiques més properes a la 
ciutadania, la normativa específica i el Pacte d’Estat ens atribueixen el deure de prestar una 
atenció a dones i menors víctimes de la violència masclista sota els estàndards de 
disponibilitat, accessibilitat i qualitat. No obstant això, aquest repte resulta actualment difícil 
de complir per la majoria de municipis per no tenir una estructura professional estable que 
sostingui els programes i serveis d’atenció adequats. 
 
2. DENUNCIAR que més de sis mesos després de la seva aprovació, els compromisos que han 
de garantir el compliment del Pacte d’Estat no s’han complert: 

• El Congrés dels Diputats no ha creat la Comissió de Seguiment del Pacte 
d’Estat prevista en la mesura 208. 

• El Govern central no ha presentat els projectes de llei per escometre les modificacions 
legislatives que estableix el Pacte d’Estat, entre les quals figura la reforma de la Llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local recollida en la 
mesura 61. 

• El Govern central no ha inclòs en el projecte de pressupostos generals de l’Estat de 
2018 el compromís econòmic reflectit en el Pacte d’Estat. La mesura 206 preveu la 
creació de partides de 100 i 20 milions d’euros destinades a millorar l’actuació de les 
administracions autonòmica i local, respectivament. 

 
3. EXIGIR:  
 
Al Congrés dels Diputats: 

• La creació immediata de la Comissió parlamentària de Seguiment del Pacte d’Estat 
reflectida en la mesura 208. 



 

- 180 - 

Al Govern central: 

• Transferir el crèdit de 20 milions anuals previstos per 2018, compromès en la mesura 
206.A, la finalitat és garantir el compliment del Pacte per part dels municipis a través de la 
prestació de serveis de detecció i atenció integral. 

• Presentar els projectes de llei necessaris per emprendre les reformes legislatives previstes 
en el Pacte d’Estat reflectides en les mesures 85 i 86.3. com a condició per al 
desenvolupament efectiu i en termini de totes les mesures compreses en el Pacte d’Estat i 
per dissenyar un marc normatiu coherent amb el Conveni d’Istanbul. 

• Modificar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL) tal com es contempla en la mesura 61, incloent com a 
competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la igualtat entre dones i homes i la 
prevenció i atenció integral davant la violència masclista. 

• Adoptar les mesures legislatives i d’altra índole que garanteixin l’estabilitat i qualificació de 
les plantilles que presten serveis d’atenció a la violència masclista en l’àmbit municipal i 
permetin comptar amb professionals especialitzades i contractades en igualtat de 
condicions pel que fa al personal funcionari. 

• L’establiment d’un acord sobre estàndards mínims per a l’atenció integral municipal a les 
víctimes de les diferents manifestacions de la violència masclista, que comporti un estudi 
de costos per població de cara a la seva efectiva implantació, per tal de garantir una 
resposta adequada a totes les víctimes de violència masclista amb independència del seu 
lloc de residència.” 

 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat,el punt 1 per unanimitat,  els punts 2 i 
3  per 18 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 contra (PP i Sr. 
Gijón) 
 
FOD 8. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE; MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa a la 
no extradició a Suïssa d'Hervè Falciani 
 
Sra. Martín Perdiz (PODEM PALMA):  
 
“Como Equipo de Gobierno presentamos esta proposición, relativa a la no extradición del ciudadano 
Hervè Falciani. Pasa con demasiada frecuencia, que aquellas personas que denuncian la corrupción o el 
fraude, son perseguidas o se sienten amenazadas. Es necesario proteger a estas personas, porque sin 
ellas y sin ellos no existiría la posibilidad de un mundo mejor. Concretamente recogemos en este 
documento, que solicitamos la denegación de la extradición a Suiza de este ciudadano, en especial 
atención a su colaboración con la Administración Tributaria Española, y además solicitamos que se 
impulsen toda una serie de medidas, para luchar contra el fraude fiscal, y para incrementar la protección 
de los denunciantes del fraude y de la corrupción, como puedan ser las siguientes: aumentar los 
recursos destinados a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado, 
para combatir el fraude, evasión y elusiones fiscales, así como el blanqueo de capitales de las grandes 
empresas y fortunas. Conseguir la armonización fiscal y eliminar el secreto bancario, la amnistía fiscal o 
las sociedades pantalla, facilitando la ejecución de medidas sancionadoras, si fuese el caso. Y por último 
regular la protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y de 
corrupción, incluyendo canales de denuncia confidencial o anónima, que eviten la existencia de 
cualquier tipo de represalia. Gracias.” 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Sí gràcies Sr. Batle. Bueno, nosotros vamos a votar de forma diferente la primera parte de la 
proposición y la segunda. En la primera nos vamos a abstener, porque aquí volvemos a estar en un tema 
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recurrente, y es que desde un ayuntamiento, se pretenda interferir en las actuaciones judiciales y en la 
independencia de los Jueces y Tribunales. La situación del Sr. Falciani a día de hoy, es que está en 
libertad, pero está en libertad pendiente de que los Jueces resuelvan su extradición, en base a una 
normativa europea. Pedir aquí que se deniegue la extradición a Suiza, esto es una evidente interferencia 
en el trabajo de los Jueces, y nosotros no vamos a votar a favor, porque nosotros creemos en la 
separación de poderes, y creemos en la independencia judicial. Nos gustaría que el Equipo de Gobierno 
hiciera lo mismo y que respetaran dentro de lo que es un Estado de derecho, la separación de poderes. 
En cuanto al segundo punto, vamos a votar a favor, porque nuestro grupo municipal. Bueno nuestro 
grupo municipal, nuestro partido considera que es un deber y una obligación de todos los poderes 
públicos, luchar con todas las medidas posibles, contra el fraude fiscal. De hecho recientemente hemos 
presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en el que pedimos revisar la lista 
de los paraísos fiscales, al efecto de incluir en la misma aquellos estados que no cooperan de forma 
efectiva con la administración tributaria española, que se controle y se informe, que las entidades 
financieras informen sobre las operaciones que sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales. Pedimos 
también en el Congreso, hacer público y gratuito el acceso al Registro Mercantil, para permitir conocer 
cuales son los dueños reales de una empresa, mediante la inscripción o la presentación en el Registro, 
de los acuerdos de Junta, a fin de que pueda constar quienes son los socios cada año de una sociedad. 
Actualmente esto es imposible, sabemos quienes son los socios que constituyen la sociedad, pero no 
podemos saber cuales han sido las transmisiones posteriores. En fin, son toda una serie de medidas, que 
van encaminadas a lo que ustedes están proponiendo en la parte segunda de su proposición. Y por 
tanto, esto vamos, no tenemos ningún inconveniente en aprobar la segunda parte. Pero ya le digo, la 
primera nos vamos a abstener.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Molt bé, moltes gràcies. Sr. Sánchez. És el regidor de les urgències en el Partit Popular.” 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Sí, gracias Sr. Alcalde. Sí, me gustaría no llevarlo por urgencia, sino tener tiempo para hacer mayor 
análisis, pero este Equipo de Gobierno se ve que tiene muchas urgencias. Bien, bueno.” 
 
Sr. Batle (MÉS per Palma): 
 
“Tenim urgències i emergències.” 
 
Sr. Sánchez Cifre (PP): 
 
“Sí, de manera más sucinta, de manera lo más sucinta posible. El primer punto votaremos en contra. Si 
alguien realmente cree en la separación de poderes, es bastante lamentable presentar una moción así, a 
la cual nos tiene muy acostumbrado este Equipo de Gobierno, que quiere que se trate de manera 
diferente, según que personas sean unas u otras, y eso se llama discriminación y no abogar por un 
principio de igualdad. Y sobretodo, saltarse el principio de separación de poderes. Y en el segundo punto 
nos vamos a abstener, obviamente porque si ha habido algún gobierno que estos últimos años ha 
impulsado la lucha contra el fraude fiscal, que más dinero se ha encontrado, ha sido el gobierno del 
Partido Popular. Y vista estas medidas, ya están muchas implantadas, y muchas en toma de 
consideración, pues el segundo punto nos vamos a abstener, porque ya está ocurriendo esto. Muchas 
gracias.” 
 
Sra. Martín Perdiz (PODEM PALMA):  
 
“También se podían haber abstenido el Partido Popular, a la hora de formular la amnistía fiscal, pero ese 
día tuvieron la bendita idea de ponerla en marcha. Bueno, agradecer los diferentes votos, por nuestra 
parte considerar que personas como Hervè Falciani por supuesto, ayudan a tener una sociedad mejor, y 
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que deberían estar protegidas todas aquellas personas que ayudan a que el fraude, que la corrupción 
salgan a la luz, y que se puedan ser perseguidas de manera judicial. Gracias.” 

 
Es proposa: 
 
“L’Ajuntament de Palma demana al Govern de les Illes Balears a instar al Govern d'Espanya 
per: 
1. Manifestar la seva preocupació per la situació del ciutadà Hervé Falciani, col·laborador amb 
les autoritats espanyoles en la lluita contra el frau i l'evasió fiscal, greu problema al qual 
actualment ens enfrontem, i expressant una postura contrària a la seva extradició per part 
d'aquesta corporació local, sol·licitant que, arribat el cas, denegui l'extradició a Suïssa d'Hervé 
Daniel Marcel Falciani, en especial atenció a la seva lloable col·laboració amb l'administració 
tributària espanyola. 

 
2. Impulsar una sèrie de mesures per lluitar contra el frau fiscal i per incrementar la protecció 
als denunciants de frau i corrupció, entre les quals han de figurar les següents: 

 
a) Augment dels recursos destinats a l'Agència Tributària i a la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, a curt i mitjà termini, per combatre el frau, evasió i elusions fiscals i 
el blanqueig de capitals de les grans empreses i fortunes. 
b) Impuls de la coordinació en el si de la Unió Europea per aconseguir l'harmonització fiscal i 
eliminar el secret bancari, l'amnistia fiscal o les "societats pantalla", facilitant l'execució de 
mesures sancionadores si escau. 
c) Regular la protecció efectiva de totes les persones denunciants de delictes de frau fiscal i 
corrupció, incloent canals de denúncia confidencial i/o anònima, que evitin l'existència de 
qualsevol tipus de represàlia.” 
 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, el punt 1 per 14 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra ( PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C’s) i el 
punt 2 per 18 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 abstencions (PP 
i Sr. Gijón)  
 
FOD 9. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa al 
producte PANEUROPEU de pensions individuals 
 
Es retira de l’ordre del dia 
 
FOD 10. Moció del Grup C's relativa al solar municipal del Camp Redó i manteniment de tota 
la barriada 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Sí, gràcies Sr. Batle. Bueno, recientemente hemos visto como se han llevado a cabo unas actuaciones 
por parte del ayuntamiento, para dotar de luz los pasajes de la barriada de Camp Redó. Hemos visto 
como se han cortado los árboles que suponían un peligro, hemos visto también como pasaban máquinas 
de Emaya limpiando las calles. Y todo esto es muy loable, y es de agradecer al Equipo de Gobierno que 
por fin haya llevado a cabo todas estas actuaciones, que los vecinos de Corea llevaban meses y meses 
pidiendo. La pregunta que nosotros nos planteamos es ¿Por qué han tardado 17 meses en hacerlo? 
Porque el informe de la Policía Local, se hizo el mes pasado, pero podía haberse hecho hace 17 meses, y 
no hubiera estado una barriada a oscuras durante 17 meses, y no hubiera estado una barriada con unos 
árboles a punto de caer y suponiendo un riesgo para todos los vecinos, durante 17 meses. Luego, nos 
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llama la atención que el grupo de Podemos por ejemplo, ponga un Twitter diciendo, hemos devuelto la 
luz a Corea. Pero caray, es que eran ustedes los que la habían quitado. Y han tardado 17 meses en 
ponerla. Quiero decir, no es para quitar cohetes, han estado 17 meses, con un tema que es increíble, el 
tema de la titularidad de los pasos. A parte de esto, el tema de los árboles, otro tanto de lo mismo, 
también el Partido Socialista también poniendo twitts. Pero es que este tema no es para tirar cohetes, 
este tema es una desgracia, que haya gente que haya estado a oscuras, y en riesgo de que se le caiga un 
árbol encima. No ya 17 meses, porque esto viene de la legislatura anterior. Pero es que no lo han 
solucionado, no se pueden colgar medallas. Esto nos lleva al tema de fondo de esta proposición, que es 
el tema del solar. Se pidió una subvención dentro de la iniciativa Urban, se concedieron unos fondos 
Feder, se derriba un edificio, se adecenta un local, se ponen unos bancos de mares corrido, se pone un 
arbolado. Desaparece el arbolado, el solar se deteriora y a partir de aquí comenzamos a incumplir lo que 
era la obligación adquirida, cuando se solicitaron los Fondos Feder, que era no solo demoler y 
adecentar, sino después mantener durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora ha recibido una carta el 
ayuntamiento, exigiendo una explicación, porque quizás haya que devolver los fondos, parte de los 
fondos como consecuencia del incumplimiento por parte de este ayuntamiento, en el mantenimiento 
del solar. Yo creo que esto es preocupante. Sabemos que el ayuntamiento ha respondido, claro, 
cargando la culpa, que en parte la tiene, a los actos de vandalismo que se producen en este solar, pero 
nosotros lo que consideramos es que aquí se ha de llevar una actuación, para evitar que esto pueda 
suceder. Es más, una actuación para convertir ese solar en un solar decente, en una zona donde los 
niños puedan pasear, que no sea un riesgo, que no haya hogueras, que tengan su arbolado, que tengan 
sus bancos. Aunque sea vallándolo, pero con una valla de verdad. Es decir, si tenemos unos problemas 
de vandalismo, lo que no podemos hacer, es como ha dicho mi compañero Pep Lluís, poner una valla de 
corral de gallinas, que a la primera que los niños se cuelgan la tumban, que es lo que ha pasado más o 
menos eh. Claro, lo que no podemos hacer es poner una valla que sea fácil de tumbar, se ha de poner 
algo más resistente, algo más consistente, y se ha de vallar. Se ha de vallar precisamente para evitar que 
pueda haber actos de vandalismo en el interior de este solar. Como también ha dicho Pep Lluís, nuestro 
grupo municipal lo lleva diciendo desde el principio de la legislatura, que lo que hay que hacer es 
olvidarse de los grandes planes urbanísticos, olvidarse de los grandes proyectos e ir haciendo poco a 
poco esa barriada habitable. Y estas medidas que proponemos aquí, es decir, volver a colocar el 
arbolado que se colocó cuando se derribó el bloque 13, volver a mantener el solar de una forma 
adecuada, tal como exigía, como exige la Unión Europea con los Fondos Feder, pues son actuaciones 
que no tienen un coste excesivo, y que se pueden llevar a cabo, y que darían vida a esta barriada, 
permitirían hacer una, tener una convivencia digna y en condiciones, y creemos nosotros que es 
elemental. No sé cuales son los planes del Equipo de Gobierno respecto a esto, no sé si piensan llevar a 
cabo alguna actuación de este tipo. No sé si piensan reponer lo vallado, poner un vallado en 
condiciones, no sé si piensan aumentar la presencia policial, para evitar que en esta barriada y en este 
solar en concreto, se sigan produciendo los excesos que se vienen produciendo actualmente. No sé si se 
piensan replantar el arbolado. Son cuestiones que nos gustaría que nos explicara, y son cuestiones que 
van implícitas en nuestra proposición, porque al fin y al cabo esto es lo que nosotros solicitamos.” 
 
Sr. Romero (PODEM PALMA): 
 
“Bueno, gracias. Respecto al solar, como bien sabe, estas últimas semanas se ha intentado dos veces 
cerrar el solar. No es verdad lo que usted dice que ahí se pone un tipo de vallado débil. Se pone el 
mismo vallado que se pone en todos los solares municipales, que hay en todos los barrios, y los cuales 
no sufren ningún tipo de daño durante su vida útil. Hemos puesto vallados que están hace 10 años e 
intactos. La segunda vez que lo instalamos, hemos pedido más tiempo, 24 horas presencia policial, para 
que fraguara bien el hormigón, porque la primera vez ni siquiera esperaron que endurezca el hormigón. 
Se hizo una soleta de hormigón más gruesa, para evitar que lo rompieran, y los palos han sido doblados, 
y son bastante duros como para ser doblados. Por tanto no se puede decir que ahí se ha puesto un 
cerramiento débil. Todo lo contrario, se ha puesto un buen cerramiento, mejor que el que se pone en 
cualquiera de otras barriadas y solar municipal, que es el tipo de cerramiento que se pone. Otro tipo de 
cerramiento a poner será una cosa de hormigón, con lo cual no queremos poner, porque lo que no 
queremos es, queremos que la gente disfrute del solar, no que, cerrarlo. La idea de cerrarlo es a petición 
de la Defensora de la Ciudadanía, para cumplir la normativa municipal, y para posteriormente ahí hacer 
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una intervención, que realmente permita al barrio disfrutar de ese espacio, que puede ser. Todavía no 
está decidido que tipo de intervención, porque se tiene que además consensuar con los vecinos, cosa 
que haremos, pero estamos en ello. Respecto al resto de preguntas, arbolado, alumbrado público 
definitivo, aceras, etcétera. Tenemos un proyecto ya preparado, y está en proceso de para licitarse, que 
es arreglar todas las aceras públicas y por tanto todos los alcorques para la reposición del arbolado que 
está en aceras públicas. Y luego desde el Área de Urbanismo están estudiando distintas medidas 
también para actuar en los pasajes privados, en la zona privada de uso público. Estamos trabajando 
como no se había trabajado hasta ahora. Es decir, cuando hablamos de un arbolado que estaba podrido, 
no estamos hablando de que estos dos últimos años creció el árbol y se pudrió, estamos hablando de 
una dejadez de años, y por primera vez este Equipo de Gobierno, se está prestando una atención 
especial a esta barriada, y ya estamos haciendo cosas que durante años no se ha hecho. Lo del solar 
municipal está en marcha, intentaremos ver de que manera podemos, hasta que se solucione 
definitivamente o se ponga, o se dé un uso definitivo al solar, de que manera podemos evitar actos 
vandálicos, y brindar más seguridad. Esta semana también se puso más iluminación en el solar 
municipal, para así dar más seguridad. Además de las farolas que se han puesto en las zonas privadas. Y 
con eso creemos que vamos progresando. Falta mucho por hacer, repito, hay años de dejadez aquí. Pero 
este Equipo de Gobierno está por la labor de dejar un barrio en buenas condiciones. Gracias.” 
 
Sra. Bosch Acarreta (PP): 
 
“Sí. Bueno, recordar que el Partido Popular en el 2017 ya presentó una propuesta instando al equipo 
municipal, a llevar a cabo las medidas pertinentes necesarias para acabar con el vandalismo en este 
solar. También recordar que fue una votación unánime todo el Pleno a favor, que como tantas otras 
pues no ha significado absolutamente nada para los palmesanos, pero que evidentemente por 
coherencia votaremos a favor, defendiendo Camp Redó una vez más. Muchas gracias.” 
 
Sr. Ribas Dietrich (C’s): 
 
“Sí, gràcies. Sra. Bosch, es que no es solo su proposición del 2017, es que llevamos 100 proposiciones, de 
tal forma que yo ya no sé ni cuales son suyas ni cuales son nuestras, porque hay tantas, porque hemos 
estado 17 años, 17 meses, ahora ya se me iban en años, porque es que han sido tantas veces y tantos 
Plenos, que uno ya parece que ha pasado una eternidad, discutiendo sobre lo mismo, sobre si las 
farolas, los árboles y la suciedad en el Camp Redó. Y seguimos igual, más o menos, se ha mejorado, y es 
de agradecer, se han puesto las farolas provisionales, y se han cortado los árboles, lo cual supone un 
gran avance, y hay que estar agradecidos, y es cierto. Esto no es una crítica que se pueda echarse. El 
tiempo transcurrido sí, no que lo hayan hecho. El vallado, que es el mismo que en los demás solares 
municipales, pues habrá que poner uno más resistente. Nosotros ya ve, estamos de acuerdo con lo que 
dice la Defensora de la Ciudadanía, este solar se ha de vallar, y se ha de adecentar, para que pueda ser 
una zona de disfrute de los vecinos del barrio. Y es lo que proponemos en nuestra proposición. Si más o 
menos usted, yo veo que más o menos usted está diciendo que lo van a hacer, que poco a poco lo irán 
haciendo. Es lo que he creído entender, que tienen un proyecto para hacerlo, bueno, pues en este caso 
yo no veo que haya inconveniente en aprobar la proposición que presentamos, porque al fin y al cabo, 
creo que todos estamos de acuerdo en que esta zona se tiene que arreglar. Quizás el problema sea la 
forma de hacerlo. Pero bueno, ya aquí la propuesta es vallar el solar y dotarlo de elementos propios de 
una zona verde, que es lo que debería ser, pese a que sea de uso residencial. Pero vamos, debería tener, 
debería tener los elementos de una zona verde, para que los vecinos lo puedan disfrutar.” 
 
Sr. Romero (PODEM PALMA): 
 
“No, sí, estamos de acuerdo, queremos que el barrio. Le digo, tenemos un proyecto para rehabilitar 
todas las zonas públicas, empezando por las aceras, que es lo que más degradado está. Mejorar el 
alumbrado también, y en cuanto al solar, no está claro el uso que se le quiere dar por parte de los 
vecinos, no quiero decir que se va a hacer allí un parque, o se va a hacer otra cosa. Tengo que hablar con 
ellos porque no queremos que pase como el cerramiento. Respecto al cerramiento, le repito, el 
cerramiento no es una cuestión de que sea blindado o no. No vamos a poner un cerramiento blindado 
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ahí. Creo que lo que corresponde es lo que usted está pidiendo en el fondo, que es, sin cerramiento, 
porque tampoco pondremos un parque cerrado ahí, sino que se haga algo, se le dé un uso a la zona 
verde. Lo del cerramiento ya se intentó, si lo ponemos esta semana, volverá a caer, por más que 
pongamos de hormigón el cerramiento genera más problemas. Lo que hay que trabajar es para darle un 
uso al solar. Un solar donde, que en su momento se demolió por parte del Partido Popular, y no se le dio 
ningún uso, se lo dejó así. Y por tanto, bueno, ya está, simplemente eso. Gracias.” 

 
Es proposa: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento de Palma se compromete a adoptar las medidas necesarias para 
vallar el solar que antiguamente ocupaba el Bloque XIII del Camp Redó, dotarlo de los 
elementos propios de una zona verde, así como a mantenerlo adecuadamente, con el fin de 
que dicho solar pueda convertirse en una zona de recreo para los vecinos, y cumplir con el 
proyecto de la Iniciativa Urban.” 
 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat  
 
FOD 11.  Aprovar la modificació de crèdit núm. 7, de crèdit extraordinari finançat amb baixa 
de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
Sr. García Campos (PSIB-PSOE): 
 
“A petición de Urbanismo, hacemos una pequeña modificación de crédito para la dotación de la Jefatura 
de sección de vivienda, para cubrir la plaza en la Oficina antidesahucios.” 

 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 7 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
A) AUGMENT DE DESPESES    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. def. 
08 15270 12000 OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 0,00 9.981,72
 9.981,72 
   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  9.981,72  
       
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dism. C. def. 
09 92000 12101 ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 1.906.711,52 9.981,72
 1.896.729,80 
   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  9.981,72  
 

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució. 
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4. Aprovar la dotació del lloc de treball següent, i actualitzar la plantilla vigent de l’Ajuntament, 
amb efectes des del dia següent a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit:  
- Cap de secció d’Habitatge F22150114 
 
5. Donar compte de l’acord adoptat a l’Àrea interessada, a l’Àrea de Funció Pública i Govern 
Interior i al Registre de Personal i Informàtica, als efectes que corresponguin." 
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
 
Complimentat l’objecte de la convocatòria el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 

 
El secretari adjunt i general del ple actal, 
Miquel Ballester Oliver 
 


