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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 21/2011 
Caràcter: Ordinària  
Data: 24 de novembre de 2011 
Horari: de 10’15 a 18’00  hores 
Lloc: saló de sessions  
 
Assistents: 
 
President 
Mateo Isern Estela, batle (PP) 
Regidors/res 
Andres Alcover Ordinas (Independent PSOE) 
Ana Maria Calvo Sastre (PSOE) 
Esperanza Crespi Pibernat (PP) 
Antonio Donaire Sanchez (PSOE) 
Maria Soledad Fernández Barrero (PSM-IV-EN-APIB) 
Sandra Fernandez Herranz (PP) 
Ana Maria Ferriol Font (PP) 
Antonia Fornari Thomas (PP) 
Andres Garau Garau (PP) 
Yolanda Maria Garvi Blazquez (Independent PSOE) 
Fernando Gilet Sancenon (PP) 
Maria Isabel González Carrasco (PSOE) 
José Francisco Hila Vargas (PSOE) 
Rosa Llobera Gili (PP) 
Julio Martínez Galiano (PP) 
Guillermo Navarro Garau (PP) 
Antoni Noguera Ortega (PSM-IV-EN) 
Guadalupe Pulido Román (PSOE) 
Joan Pau Reus Frontera (PP) 
Irene San Gil López-Quesada (PP) 
Begoña Sánchez Muñoz (PSOE) 
Sebastià Sansó Bonet (PP) 
Belen Soto Mateu (PP) 
Gabriel Vallejo Gomila (PP) 
Jesús Valls Flores (PP) 
Antoni Josep Verger Martínez (PSM-IV-EN) 
 
Excusa la seva assistència: 
Virginia Abraham Orte (PSOE) 
Alvaro Luis Gijón Carrasco (PP) 
 
Interventor: Juan Cañelles Vich 
Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver 
Secretària del ple: Nieves Téllez García 
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Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 
1. Presa de possessió de la nova  regidora del PSOE, Sra. Maria Guadalupe Pulido 
Román, per haver estat designada per la Junta Electoral Central, en substitució, per 
renuncia del Sr. Joan Josep Mateos Muntaner 
 
2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels seguiment de preguntes amb resposta 
escrita dels plenaris de 29 de setembre i 27 d’octubre de 2011. 
 
3. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Palma amb motiu del dia Internacional 
contra la violència cap a les dones. 
 
4. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Palma amb motiu del dia internacional 
de la Infància. 

 
5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre 
d’inscripcions del dia 21 d’octubre al 17 de novembre 2011. 
 
6. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21309 de 10 de 
novembre 2011 de nomenament d’Interventor en comissió de serveis i del Decret de 
Batlia núm. 21789, de 17 de novembre 2011 de modificació d’error material. 

 
7. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21395 de 10 de 
novembre 2011 de nomenament de la Comissió per a elaborar la memòria i el projecte 
de reglament del Servei de préstec de Bicicleta Pública de Palma (Bicipalma). 

 
8. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 21758 de 16 de 
novembre 2011 de substitució de vocal suplent a la Comissió Municipal d’Activitats 
Classificades. 
 
9. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21850 de 17 de 
novembre 2011 de nomenament de representants a l’Autoritat de Gestió del Paratge 
Natural de la Serra  de Tramuntana.   
 
10. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21851 de 17 de 
novembre 2011 de nomenament de representants al Parc Nacional de Cabrera. 
 
11. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la relació de membres del Consell de 
Capitalitat de Palma. 
 
12. Proposta d’aprovació de modificació de l’acord plenari de 20 de juny de 2011, 
relatiu a les matèries objectes d’estudi per part de la Comissió de Vigilància de la 
Contractació, Infraestructures i desconcentració Territorial. 
 
13. Proposta d’aprovació de modificació de data del Ple ordinari del mes de desembre 
2011. 
 
23. Proposta d’aprovació de tarifes de l’Empresa Funerària Municipal S.A. 
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25. Proposta d’aprovació de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de 
Capitalitat de Palma de Mallorca. 
 
33. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al Consell Municipal LGTB 
(1139/2011). 
 
38. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’incompliment del Govern del 
PP amb la Llei de Capitalitat (1146/2011). 
 
39. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’empresa Municipal EMAYA 
(1147/2011). 
 
40. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’EMT (1150/2011). 
 
41. SOBRE LA TAULA.- Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a 
salvar els molins de Sa Garriguera i en Gelòs del Jonquet (768/2011) i  alternativa del 
Grup Municipal Popular (112/2011). 
 
42. Esmena d’adició, presentada pel grup municipal PSM-IV-ExM, a la proposició 
relativa a “Salvar els molins de sa Garriguera i en Gelós del Jonquet”.(1143/2011) 

 
43. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la paralització temporal de 
les obres del Palau de Congressos (1140/2011). 
 
44. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a  la lluita contra el canvi 
climàtic (1142/2011). 
 
45. Proposició conjunta dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-ExM relativa a  
retorn dels veïns de Corea als seus habitatges (1148/2011). 
 
46. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al manteniment del servei de Pacs 
al terme municipal de Palma (1153/2011). 
 
47. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la millora d’atenció als clients 
de les empreses de telefonia mòbil i internet (1154/2011). 
 
14. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 2.230 €. 
 
15. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 199’62 €. 
 
16. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 1.291’08 €. 
 
17. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 40.043’06 € 
 
18. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 44.259’96 €. 
 
19. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 73.670’97 €. 



 

- 4 - 

 
20. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 64.922’80 €. 
 
21. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 130’33 €. 
 
22. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 5.600 €. 
 
24. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 4 de suplement de crèdit 
finançada amb l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a depeses generals derivat de 
la liquidació pressupostària de l’exercici 2010 en el pressupost del Patronat Municipal 
d’Escoles d’Infants per a 2011. 
 
26. Proposta d’aprovació de la revisió el quadre de tarifes aplicables als serveis que 
presten els serveis els vehicles de transport urbà amb auto-taxi, any 2012 i successius.  
 
27. Proposta d’aprovació de les tarifes per a 2012 corresponents al servei de Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses prestat per l’empresa MERCAPALMA SA. 
 
28. Proposta d’aprovació de declarar la caducitat del procediment per a l´aprovació del 
projecte de l´Estudi de Detall a la illeta delimitada pel C/ Gremi Teixidors, Gremi 
Sabaters, Gremi Ferrers i Pasaje particular núm. 11, Polígon Son Castelló. PE08/0007.  
 
29. Proposta d’aprovació inicial de  la modificació puntual del PGOU referida al canvi 
d’ús de l’Equipament local EQ4b/AD-P 74-01-P (Centre administratiu Son Malferit) a 
Sistema General d’equipament comunitari de seguretat, SGEC/SE-P 74-02-P (Parc de 
Bombers). PA07/0006.  
 
30. Proposta d’aprovació inicialment la modificació del PGOU de Palma referida al 
canvi d’ús de part del solar esportiu EQ2b/DP-P   37-07-E (Camp de Futbol Miquel 
Nadal) a docent (ampliació del col·legi Mariàn Aguiló) EQ4b//DO-P  37-06-. 
PA11/0006.  
 
31. Proposta d’aprovació d’anul·lar  l’Estudi de Detall per a la reordenació de volums de 
la UA 15 A i UA 15 C del PERI Sa Calatrava, aprovat definitivament per acord plenari 
de dia 29 d’abril de 2004, en compliment de la sentència de data 20-5-11, dictada per la 
Sala del contenciós administratiu, secció quinta, del Tribunal Suprem. PE03/0005.  

 
32. Proposició conjunta dels Grups Municipals PSM-IV-ExM, Partit Popular  i PSIB-
PSOE,  relativa al tiquet turístic (1137/2011). 
 
34. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a  la policia turística (1152/2011) 
 
35. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a Sonar: Turisme i Cultura 
(1159/2011). 
 
36. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la reobertura d’oficines de 
l’IMFOF (1160/2011). 
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37. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als nombrosos incompliments de 
l’equip de govern (1145/2011). 
 
48. SOBRE LA TAULA.- Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals 
Socialista i PSM-IV-ExM, del batle de Palma com a màxim responsable de les àrees 
municipals, perquè expliqui les diferents actuacions que s’han realitzat a la barriada de 
Son Gotleu, arrel dels incidents del passat mes d’agost, i el pla d’actuació que té previst 
desenvolupar l’Ajuntament (717/2011). 
 
49. SOBRE LA TAULA.- Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals 
Socialista i PSM-IV-ExM,del regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea 
d’Urbanisme i Habitatge i en particular totes les relacionades amb la transformació de la 
façana marítima de Palma (1092/2011)  

 
50. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al Pla de 
millora qualitat de l’aire (1144/2011). 
 
51. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al canvi de 
nom de la ciutat (1459/2011). 
 
52. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal PSM-IV-ExM, relativa a Serveis 
Socials (1460/2011). 
 
53. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a la Unitat canina 
(1461/2011). 
 
54. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al Servei de 
Biblioteques (1462/2011). 
 
55. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa als Casals de Joves 
(1463/2011). 
 
56. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a l’Estadi Lluís 
Sitjar (1464/2011). 
 
57. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al Servei d’ITES 
(1465/2011). 
 
58. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a Bicipalma 
(1466/2011). 
 
59. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a la transparència 
pressupostària (1467/2011). 
 
60. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a l’aprovació del 
pressupost municipal (1468/2011). 
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61. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al assessor de 
districte (1469/2011). 
 
62. Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al programa 
Conurban (1470/2011). 
 
 
 
1.  Presa de possessió de la nova  regidora del PSOE, Sra. Maria Guadalupe 

Pulido Román, per haver estat designada per la Junta Electoral Central, en 
substitució, per renuncia del Sr. Joan Josep Mateos Muntaner 

 
 Es proposa: 
 
S’ha expedit, amb data 25 d’octubre de 2011 i amb registre d’entrada  a la Secretaria 
General del Ple número 1114/2011 de 27 d’octubre de 2011, per part de D. Antonio 
Martín Valverde, president de la Junta Electoral Central, la credencial de regidora 
expressiva de que ha estat designat regidora de l’Ajuntament de Palma la Sra. Maria 
Guadalupe Pulido Román, per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel Partit 
Socialista a les eleccions de dia 22 de maig de 2011 en substitució, per renúncia del Sr. 
Joan Josep Mateos Muntaner. La Sra. Pulido haurà de presentar prèviament a la 
Secretaria General del Ple la declaració de béns i interessos d’acord amb la legislació 
vigent i com a requisit previ per prendre possessió del càrrec de regidora, tan aviat com 
sigui possible, per la qual cosa s’inclou a la sessió ordinària del Ple de dia 24 de 
novembre de 2011. 
 
Pren possessió la Sra. Pulido del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de 
Palma. 
 
“Amb el Ple una altra vegada complet desitgem que la Sra. Pulido tingui quatre anys 
pròspers  i realment que ens puguin ajudar a tenir quatre anys amb una labor eficient li 
desitgem tota la sort i li donem la benvinguda en aquest plenari de l’Ajuntament”.  
 
2.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels seguiment de preguntes amb 

resposta escrita dels plenaris de 29 de setembre i 27 d’octubre de 2011. 
 
 Es proposa: 
 
Complint el que disposa l’article 38 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, la Secretaria General del Ple ha realitzar el seguiment de les preguntes amb 
resposta escrita que han presentat els grups municipals en el Ple de dia 29 de setembre 
de 2011 i de 27 d’octubre de 2011, les qual se sotmeten a la consideració de 
l’Ajuntament Ple el donar compte de l’esmentat seguiment: 
 
Únic.- Donar compte del resultat del seguiment de les preguntes amb resposta 
escrita que han presentat els grups municipals en el Ple de dia 29 de setembre de 
2011 i de 27 d’octubre de 2011. 
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El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
3.  Declaració Institucional de l’Ajuntament de Palma amb motiu del dia 

Internacional contra la violència cap a les dones. 
 
Es proposa: 
 
Nacions Unides va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional contra la 
Violència cap a les Dones per a simbolitzar amb aquest dia una data que representi una 
repulsa generalitzada, a tot el món, contra qualsevol forma de violència que pateixen les 
dones. 
 
Els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Palma, conscients que la 
violència contra les dones, en totes les seves manifestacions (violència domestica, 
sexual, tràfic de persones, assetjaments, etc.) és un atemptat contra els drets humans que 
vulnera, entre d’altres, el dret a la dignitat, a la integritat física i psíquica, a la llibertat, 
al ple desenvolupament de la personalitat, volen expressar el seu rebuig i la seva 
condemna contra aquesta lacra social, i la seva solidaritat envers les dones que en són 
víctimes, i mostrar el seu compromís més ferm de continuar avançant i l1uitant per a 
eradicar aquest tipus de violència que encara es presenta arreu del món, al nostre país i a 
la nostra ciutat. 
 
Per aquest motiu, 
 
ACORDEN 

 
1. Condemnar la violència contra les dones i la discriminació en què es basa, i 
mostrar la seva solidaritat envers les víctimes. 
 
2. Instar el Govern de l’Estat, el Govern de les Illes Balears i el Consell de 
Mallorca a complir, en el marc de les seves competències, la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació cap a les dones i la Llei de 
protecció integral contra la violència. 
 
3. Col·laborar amb totes les administracions públiques per a actuar en tots els 
fronts amb la finalitat de prevenir la violència contra les dones, protegir les 
víctimes i castigar el delicte. 
 
4. Reforçar les iniciatives i els programes que ja estan en marxa, encaminats a 
visualitzar aquesta terrible violència i a comprometre la societat, en el seu conjunt, 
per a eradicar-la. 
 
5. Reiterar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Pacte Palma contra la Violència de 
Gènere, aprovat per unanimitat al Ple de l’Ajuntament del 27 d’octubre de 2008. 
 
6. Donar les gràcies públicament als ciutadans i ciutadanes, les associacions i les 
entitats públiques i privades que s’han adherit al compromís Pacte Palma contra 
la Violència de Gènere. 
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S’APROVA per unanimitat. 
 
4.  Declaració Institucional de l’Ajuntament de Palma amb motiu del dia 

internacional de la Infància. 
 
Es proposa: 
 
La Convenció sobre els drets del nin és el primer instrument internacional jurídicament 
vinculant que suposa la confirmació i el desig que es garanteixI el desenvolupament 
íntegre de la infantesa en la seva condició de ciutadans de ple dret i incorpora tota la 
gamma dels drets humans: civils, culturals, econòmics, polítics i socials. 
 
Des de la Convenció sobre els drets del nin, 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 seus drets de ciutadania. 
 
La ratificació gairebé universal de la Convenció reflecteix el compromís mundial amb 
els principis que sostenen els drets de la infantesa. EIs governs signants han confirmat la 
seva intenció de convertir en realitat aquest compromís. 
 
L’Ajuntament de Palma, com a institució més pròxima a la ciutadania, està obligat a 
emprendre accions i polítiques que posin en practica la Convenció dels Drets del nin i la 
nina, a tenir en compte els seus drets en les decisions municipals i a assegurar que totes 
les mesures es prenguin d’acord amb l’interès superior del nin (article 3). 
 
Malgrat que ens aquests darrers anys hi ha hagut importants avenços, encara ens queda 
molt per fer. Aquesta tasca ha de comptar amb la participació no només dels governs 
sinó de tots els membres de la societat, entre els quals els subjectes mateixos de la 
nostra acció: els nins i les nines del nostre municipi. El foment de la participació dels 
nins i les nines farà que les nostres ciutats mirin cap a un futur més sostenible, més 
humà i en el qual es tinguin en compte el drets dels nins a expressar la seva opinió (art. 
12). 
 
Hem de continuar amb la sensibilització envers les polítiques per a la infantesa i hem 
d’orientar les polítiques cap a la promoció i la protecció dels drets de la infantesa i 
continuar treballant perquè les pròximes generacions de nins i nines millorin en la seva 
condició de ciutadans de ple dret i se’ls reconeguin els seus drets i els seus deures. 
 
Per aquest motiu,  
 
ACORDEN 
 
1. Afavorir la igualtat d’oportunitats per a tots els infants, amb independència dels 
seus orígens, circumstàncies socials i entorn familiars o de convivència. 
2. Intervenir en una pluralitat de context socioeducatius (escola, família, lleure...) 
des de la transversalitat de les diferents àrees municipals implicades, entrellaçant 
les accions de manera coordinada. 
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3. Potenciar l’autonomia i la participació dels infants en la vida de la ciutat. 
4. Atendre amb especial esment els infants en situació de risc i de fragilitat i/o 
d’exclusió social. 
5. Reconèixer la tasca realitzada per les entitats i les associacions que es dediquen a 
la infància i fer una menció especial a Unicef, que enguany compleix els cinquanta 
anys d’implantació a Espanya. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
5.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el 

llibre d’inscripcions del dia 21 d’octubre al 17 de novembre 2011. 
 
Es proposa: 
 
Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre de 
resolucions del dia 21 d’octubre al 17 de novembre de 2011. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
6.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21309 de 10 

de novembre 2011 de nomenament d’Interventor en comissió de serveis i del 
Decret de Batlia núm. 21789, de 17 de novembre 2011 de modificació d’error 
material. 

 
Es proposa: 
 
Atesa la jubilació del titular del lloc de feina de INTERVENTOR DE CATEGORIA 
SUPERIOR, de l’Ajuntament de Palma, efectiva des del dia 3 de novembre  de 2011, 
s’han portat a terme els tràmits necessaris per tal de cobrir, de manera provisional, en 
comissió de serveis, l’esmentat lloc de treball, per això, i una vegada efectuats els 
tràmits adients, s’ha de procedir al nomenament del Sr. Juan Canyellas Ballespis, 
funcionari de carrera amb habilitació de caràcter estatal de la Subescala Intervenció 
Tresoreria, categoria superior, per ocupar l’esmentat lloc de treball. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
- Article 32 Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol de provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal 
- Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic. 
 
Per tot això, i d’acord amb l’establert a l’article 124.4.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; i tenint en compte la delegació de competències 
als regidors i regidores d’Àrea, aprovada per Decret de Batlia número 11966, de 16 de 
juny de 2011, relatiu a l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de 
Palma, és per la qual cosa que la tècnica que subscriu proposa a la Regidora de l’Àrea 
de Funció Pública i Govern Interior, tingui a bé emetre el següent: 
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DECRET 
 
PRIMER.- Procedir al nomenament en comissió de serveis del Sr. Juan Canyelles 
Vich, DNI. 41.326.4º3-J, funcionari de carrera amb habilitació del caràcter estatal 
de la Subescla Intervenció Tresoreria, categoria superior, per ocupar el lloc de 
treball de INTERVENTOR  DE CATEGORIA SUPERIOR, de l ’Ajuntament de 
Palma, 
 
TERCER.- La data d’efectes del present nomenament serà de dia 3 de novembre 
de 2011. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
El Ple de l’Ajuntament se´n dóna per ASSABENTAT. 
 
ANTECEDENTS DE FET. 
 
Per decrets núm. 21309 de la Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, es 
va procedir al nomenament, en comissió de serveis del Sr. Juan Cañellas Vich com a 
Interventor de Categoria Superior de l’Ajuntament de Palma. 
 
Atès que s’han observat una errada en el DNI de l’interessat, s’ha de procedir a una 
rectificació del mateix 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
Articel 105 de la Llei 30/1992, de  26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que estableix que, les 
Administracions Públiques, podran rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, les errades materials, dde fet o aritmètiques existents als seus actes. 
 
Per tot això, i tenen en compte la delegació de competències als regidors i regidores 
d’Àrea, aprovada per Decret de Batlia número 11966, de 16 de juny de 2011, relatiu a 
l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma, la tècnica que 
subscriu proposa a la Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, tingui a 
bé emetre el següent: 
 
DECRET 
 
PRIMER.- Procedir a esmenar el decret núm. 21306 de la Regidora de l’Àrea de 
Funció Pública i Govern Interior en el que s’anomenava al Sr. Juan Cañellas Vich 
com a Interventor de Categoria Superior de l’Ajuntament de Palma, en el sentit de 
corregir el número de DNI, quedant amb la següent redacció DNI 42.996.566-K. 
 
SEGON.- Notificar el present decret a la persona interessada. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
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7.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21395 de 10 
de novembre 2011 de nomenament de la Comissió per a elaborar la memòria 
i el projecte de reglament del Servei de préstec de Bicicleta Pública de Palma 
(Bicipalma). 

 
Es proposa: 
 
El Ayuntamiento de Palma durante los años 2010-2011 ha llevado a cabo las obras 
correspondientes al proyecto de Instalación de un sistema de Bicicleta Pública, 
realizadas en el marco del Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local. 
En fecha 23 de marzo de 2011 se aprueba por Junta de Gobierno la encomienda de 
Gestión, explotación, coordinación, seguimiento y control del Servicio de Bicicleta 
Pública, en período de pruebas y por un plazo de seis meses, a la Sociedad Municipal de 
Aparcamientos de Palma, S.A. (SMAP).  
Día 28 de marzo de 2011, entra en funcionamiento en pruebas el Servicio de préstamo 
de bicicletas en pruebas. 
Se prorroga por un período de seis meses más por acuerdo de Junta de Gobierno de 14 
de septiembre de 2011 la encomienda de gestión a la Sociedad Municipal de 
Aparcamientos, finalizando esta el día 27 de marzo de 2012. 
Siendo interés municipal el poder continuar con la actividad del Servicio de préstamo de 
Bicicleta Pública, en pro de incentivar el uso de la bicicleta por las calles de nuestra 
ciudad y con ello contribuir a mejorar la movilidad y su repercusión medioambiental, es 
por lo que en cumplimiento del art. 152 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre, 
municipal y de régimen local de las Islas Baleares, sobre la Creación de los Servicios 
Públicos, así como el art. 174 de la misma Ley sobre los requisitos para el ejercicio de 
actividades económicas, el funcionario que suscribe es del parecer que, al objeto de 
iniciar los trámites para llevar a cabo la Constitución de la Actividad Económica del 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETA PÚBLICA DE PALMA (BICIPALMA) 
de conformidad a lo establecido en el art. 97 del Real Decreto Legislativo 781/86, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local y demás normativa concordante de aplicación, por la Alcaldía-
Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Palma, podría dictarse el siguiente: 
 
DECRETO 
 
1.- Designar una comisión de Estudio para la constitución de la Actividad 
Económica que tendría por objeto la actividad de Servicio de Préstamo de 
Bicicleta Pública de Palma (Bicipalma), la cual estará integrada por los siguientes 
miembros: 
 
D. Miguel Antich Verdera, Jefe de Los Servicios Jurídicos Municipales, o letrado 
municipal en quien delegue. 
Dª Marina Mascaró Sánchez, TAEM Empresariales, Jefe del Servicio de 
Auditorias del Departamento de Intervención, o funcionario en quien delegue. 
  
D. Miguel Femenia Reus, Ingeniero de Caminos, Jefe del Departamento de 
Movilidad 
D. Jesús Moreno Rodríguez, I.T.O.P., Jefe del Servicio de Ordenación del Tráfico. 
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D. Fernando Rodríguez Jiménez, I.T.O.P. Jefe del Servicio de Regulación del 
tráfico. 
D ª. Sebastiana Ferrando Ballester, Técnica de Gestión, Jefe de Sección de 
Circulación.  
Actuará de Secretario de la Comisión el Secretario adjunto del Ayuntamiento o 
funcionario en quien delegue. 
 
2.- Dar cuenta de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
8.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 21758 de 16 

de novembre 2011 de substitució de vocal suplent a la Comissió Municipal 
d’Activitats Classificades. 

 
Es proposa: 
 
En virtut de la Delegació atorgada pel Consell Insular de Mallorca a l’Ajuntament de 
Palma de la potestat executiva de l’emissió d’informes i qualificacions prèvies a 
l’atorgament de la llicència municipal d’instal·lació d’activitats i parcs acuàtics, el dia 4 
de desembre de 2000, delegació acceptada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada 
el dia 22 de febrer de 2001, mitjançant Decret de 4 d’abril de 2001, es nomenaren els 
membres de la Comissió Municipal d’Activitats Classificades. 
 
Donat que la Llei 16/2006 de 17 d’octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades 
d’activitat de les Illes Balears no contempla la classificació de les activitats i preveu, en 
la tramitació de les llicències un “Dictamen integrat de la activitat” que en el cas de 
Palma és competencia municipal, es considera oportú la creacó d’un Comitè Tècnic 
com a òrgan competent per a emetre el referit dictamen. 
 
Així mateix hi ha expedients en el Departament d’Activitats que es tramiten segons el 
que disposa la Llei 8/1995 de 30 de març i que per tant han de ser sotmeses a 
classificació, el que suposa la subsistència per un període de temps de la Comissió 
Municipal d’Activitats Classificades. 
 
Amb motiu de la formació del nou consistori i mitjançant Decret núm. 12064 de 21 de 
juny de 2011, foren nomenats nous membres de les dites Comissions. 
 
Per altra banda, de conformitat amb el que disposen els arts. 4 i 18.6 del Reglament de 
la Gerència d’Urbanisme i l’art. 74 de la Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, en 
relació a la qualificació  prevista a la Llei 8/1995 de 30 de març d’atribució de 
competències dels consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs acuàtics, 
i en caràcter general al disposat a l’article 124 de la Lei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases de règim local, a petició de l’oficial cap de Bombers es procedeix a fer un 
canvi de vocal suplent del SCIS a les Comissions d’Activitats Classificades  i del 
Comitè Tècnic Integrat d’Activitats. 
 
Per tot l’exposat, es dicta el següent: 
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DECRET 
 
1er.- DESIGNAR com a vocal suplent del Sr. Alexandre Bergas Ribas, a la 
Comissió Municipal d’Activitats Classificades i al Comitè Tècnic Integrat 
d’Activitats, al Sr. Luis M. Ortega Ballester en substitució del Sr. Gaspar Homar 
Orell. 
 
2on.- D’aquest Decret es donarà compte al Ple Municipal. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
9.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21850 de 17 

de novembre 2011 de nomenament de representants a l’Autoritat de Gestió 
del Paratge Natural de la Serra  de Tramuntana.   

 
Es proposa: 
 
Mitjançant la corresponent provisió  es van nomenar els següents representants 
municipals a  l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, atès 
que el municipi de Palma esta inclòs dins el seu àmbit territorial: 
 
 Sra. Begoña Sanchez Muñoz, Regidora delegada de l’area de Salut i Medi Ambient i 
com a suplent :.-  Sra. Isabel Pascual Quetglas Directora General de Medi Ambient  
 
Vist l’escrit trames pel Govern Balear (Espais de Natura Balear), relatiu a l’actualització 
de la composició de les autoritats de gestió, Juntes rectores i Patronats d’espais naturals 
protegits  interessant les dades dels representants  municipals. 
 
Atès el canvi dels membres de la Corporació amb motiu de les passades  eleccions 
municipals  
 
A tal efecte per part de la Batlia,  fent us de les facultats delegades i que la normativa en 
vigor li atorga  
 
DISPOSA: 
 
1.- Revocar els nomenaments de la Sra. Begoña Sanchez Muñoz, Regidora 
delegada de l’area de Salut i Medi Ambient com a representant municipal a 
l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i del suplent 
Sra. Isabel Pascual Quetglas Directora General de Medi Ambient . 
   
2.- Designar el següents representants municipals  de  l’Autoritat de Gestió del 
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana  
 
Sr. Andreu Garau Garau Regidor de l’Area de Medi Ambient, Sanitat i Consum 
Suplent :Sra. Rosa Llobera Gili Regidora de l’Area Delegada de Sanitat i Consum. 
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3.- Comunicar el present acord a la Direcció d’Espais de Natura Balear i donar-ne 
compte al Ple de l’Ajuntament.   
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
10.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  21851 de 17 

de novembre 2011 de nomenament de representants al Parc Nacional de 
Cabrera. 

 
Es proposa: 
 
Mitjançant Decret de la Batlia núm. 7727 de data 19 de maig de 2010 es va anomenar 
els següents  representants municipals al Patronat del Parc Nacional de Cabrera: 
 
Sra. Begoña Sanchez Muñoz, Regidora delegada de l’area de Salut i Medi Ambient i 
com a suplent :.-  Sra. Isabel Pascual Quetglas Directora General de Medi Ambient i el 
Sr. Abraham Calero Marimon TAE Superior Medi Ambiental. 
 
Vist l’escrit trames pel Govern Balear (Espais de Natura Balear), relatiu a l’actualització 
de la composició de les autoritats de gestió, Juntes rectores i Patronats d’espais naturals 
protegits  interessant les dades dels representants  municipals. 
 
Atès el canvi dels membres de la Corporació amb motiu de les passades  eleccions 
municipals  
 
A tal efecte per part de la Batlia,  fent us de les facultats delegades i que la normativa en 
vigor li atorga  
 
DISPOSA: 
 
1.- Revocar  els nomenaments de la Sra. Begoña Sanchez Muñoz, Regidora 
delegada de l’area de Salut i Medi Ambient com a representant municipal al 
Patronat del Parc Nacional de Cabrera i dels suplents Sra. Isabel Pascual Quetglas 
Directora General de Medi Ambient  i el Sr. Abrham Calero Marimon TAE 
Superior Medi Ambiental 
  
2.- Designar els següents representants  municipals  al Patronat del Parc Nacional 
de Cabrera: 
 
Sr. Andreu Garau Garau Regidor de l’Area de Medi Ambient, Sanitat i Consum 
Suplent :Sra. Rosa Llobera Gili Regidora de l’Area Delegada de Sanitat i Consum. 
 
3.- Comunicar el present acord a la Direcció d’Espais de Natura Balear i donar-ne 
compte al Ple de l’Ajuntament.   
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT 
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11.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la relació de membres del Consell de 
Capitalitat de Palma. 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb l’article 4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del 
Consell de Capitalitat de Palma, es dona compte al Ple de l’Ajuntament de la relació 
dels membres integrants  al mateix:  
 
President: 
Batle de Palma 
Molt Hble. Sr. Mateo Isern Estela 
 
Vicepresident primer: 
President de la Comunitat Autònoma 
Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzá Díaz 
 
Vicepresidenta segona: 
Presidenta del Consell de Mallorca 
Hble. Sra. Maria Salom Coll 
 
Titulars de conselleries autonòmiques: 
José Ignacio Aguiló Fuster, vicepresident, Economia de Promoció Empresarial i 
d’Ocupació 
Carlos Juan Delgado Truyols, conseller de Turisme i Esports 
Simón Gornés Hachero, conseller d’Administracions Públiques  
 
Titulars de conselleries insulars (Consell Insular de Mallorca): 
Resolució de dia 26 de juliol de 2011 
- Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 
Suplent: Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i Territori 
- Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública 
Suplent: Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi Ambient 
- Catalina Cirer Adrover, consellera executiva de Benestar Social 
Suplent: Bernadí Coll Martorell, conseller executiu de Cooperació Local 
 
Titulars de  regidories (Ajuntament de Palma): 
- Regidor de l’Àrea de Coordinació Municipal i Turisme 
Il·lm. Sr. Alvaro L. Gijón Carrasco (decret núm. 12331 de 27 de juny de 2011) 
- Regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació 
Il·m. Sr. Julio Martínez Galiano (decret núm. 12331 de 27 de juny de 2011) 
- Regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge 
Il·lm. Sr. Jesús Rafael Valls Flores (decret núm. 12331 de 27 de juny de 2011) 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT 
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12.  Proposta d’aprovació de modificació de l’acord plenari de 20 de juny de 
2011, relatiu a les matèries objectes d’estudi per part de la Comissió de 
Vigilància de la Contractació, Infraestructures i desconcentració Territorial. 

 
Es proposa: 
 
Per acord de Ple de l’Ajuntament de dia 20 de juny de 2011 es va aprovar la creació i 
composició de les Comissions del Ple, atès que dia 18 d’octubre de 2011 va tenir 
entrada en aquesta Secretaria General del Ple amb registre núm. 789/2011, escrit signat 
per la portaveu del Grup Municipal Socialista sol·licitant que els assumptes 
corresponents a l’Àrea delegada de Mobilitat s’atribueixin a la Comissió de Vigilància 
de la Contractació, Infraestructures i Desconcentració Territorial, amb l’objecte de 
poder tractar els temes amb més profunditat, tota vegada que el regidor responsable de 
l’Area n’es membre i per alleujar l’ordre del dia a la  Comissió de Serveis a la 
Ciutadania  per la qual cosa proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent: 
 
ACORD 
 
1.- Modificar en conseqüència l’acord adoptat al respecte pel Ple en sessió de dia 
20 de juny 2011 i incloure els assumptes de l’Àrea delegada de Mobilitat dins la 
Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i Desconcentració 
Territorial. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
13.  Proposta d’aprovació de modificació de data del Ple ordinari del mes de 

desembre 2011. 
 
Es proposa: 
 
Per acord de Ple de l’Ajuntament de dia 20 de juny de 2011 es va establir el règim de 
sessions del Ple i es va fixar una sessió ordinària cada mes, que té lloc el darrer dijous o 
el dimecres anterior si fos festiu. 
 
Amb motiu de les festes de Nadal proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent  
 
ACORD 
 
Que el Ple ordinari del mes de desembre 2011 es dugui a terme el dijous dia 22 de 
desembre. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
23.  Proposta d’aprovació de tarifes de l’Empresa Funerària Municipal S.A. 
 
PUNT 23 
 
Te la paraula la Sra. San Gil: 
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“Muchas gracias, según se aprobó en el último Consejo de Administración de la 
Empresa Funeraria Municipal de fecha 3 de noviembre, hemos acordado un aumento de 
las tarifas de la empresa municipal con un promedio del 2% en servicios funerarios y 
del 3 en cementerios, hemos de destacar que las tarifas no se habían subido desde el año 
2009, por lo que si calculamos la subida del IPC interanual desde septiembre de 2009 a 
septiembre de 2011 nos saldría un aumento del 5’1, pero hemos decidido únicamente 
aplicar el IPC interanual del año 2011 con un 3’1, son 4 los motivos que nos han 
llevado a justificar este aumento de tarifas de la Empresa Funeraria Municipal, en 
primer lugar el inicio de la amortización de prestamos a partir del ejercicio 2012 ya que 
tenemos unos prestamos contratados con 2 entidades bancarias que a partir de agosto 
2011 y enero 2012 vamos a comenzar a amortizar, hasta ahora hemos estado pagando 
únicamente intereses y a partir de ahora estamos pagando amortización de capital, ello 
va a suponer que a partir del año que viene tendremos que hacer frente más o menos a 
una cantidad de un millón ciento catorce mil euros en concepto de pago de capital, en 
segundo lugar los costes de la partida de sueldos y salarios del personal van a sufrir un 
incremento bastante elevado dado que según el convenio colectivo el artículo 6 
establece que para el año 2012 se prevé un aumento de los sueldos del IPC más un 
punto en el año 2011 ha sido únicamente IPC más 0’5 lo cual va a suponer un 
incremento presupuestario de 229.000 euros, en tercer lugar señalar que los costes por el 
aumento de IPC que nos van a aplicar los proveedores van a suponer para nosotros 
también un importante incremento de gastos presupuestarios, se prevé más o menos una 
estimación de 928.000 euros que tendremos que hacer frente por el aumento de precios 
por parte de los proveedores y finalmente señalar que el incremento del IVA que hemos 
tenido que soportar con la subida del 16 al 18, lo hemos tenido que soportar a costa de 
los proveedores y nosotros hemos únicamente  repercutido la diferencia entre el 7 y el 
8%  con lo cual aquí vemos que hay un diferencial de dos puntos, de un punto para la 
Empresa Funeraria Municipal, en cuanto a las novedades de tarifación ya lo hemos 
explicado con gran detalle en el Consejo de Administración y hemos hecho distribución 
de los detalles de la tarifa pero queremos señalar 3 cosas importantes, en primer lugar 
hemos establecido unos paquetes integrales básicos para inhumación y exhumación lo 
cual permite a los ciudadanos tener a su alcance unos productos más económicos, más 
rentables que no sean tan costosos ya que incluyen menos servicios pero permiten un 
producto más accesible, con ello damos una salida económica al ciudadano y por otro 
lado muy importante primamos la contratación de la integridad de los servicios por el 
Empresa Funeraria Municipal frente a la gente que contrata servicios de forma parcial, 
hemos hecho también un estudio comparativo muy exhaustivo con ciudades medias de 
un nivel medio en el resto de la península como Granada o Bilbao así como con las 
funerarias de otras ciudades de la isla como Manacor o Soller y realmente en todos los 
casos nuestros precios son mucho más competitivos y muy inferiores, señalar 
únicamente ya que el objetivo ha sido mantener el equilibrio presupuestario de la 
empresa, garantizar la viabilidad ya que la empresa no se encuentra en una situación 
económica demasiado favorable. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Gracies Batle, aquí es planteja una pujada de tarifes amb una sèrie de serveis com son 
els funeraris que afecten al comú a la generalitat de la població, independentment de la 
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seva capacitat de renda, independentment de la seva capacitat de renda, 
independentment de la seva situació personal per les vicissituds  de la crisi, la gent avui 
en dia en general ha minvat els seus ingressos i aquestes tarifes afecten a tothom i a més 
a tothom per igual perquè evidentment aquesta situació dels serveis que cobreixen la 
Funerària evidentment son serveis que tots per desgracia ens veiem afectats a afrontar 
en qualque moment, per tant  amb una empresa, amb un superàvit, amb uns beneficis de 
600.000 euros, com tancarà segurament enguany tal com es va dir en el Consell 
d’administració a pregunta que vaig formular allà mateix la veritat es que per el nostre 
grup per PSM-IV-ExM lo desitjable, la millor situació, l’aposta política que s’haurà 
d’haver fet es congelar les tarifes i no incrementar aquesta depressió que exercim 
damunt els ciutadans incrementant les tarifes de serveis funeraris, es per això que des 
del nostre grup per un tema conceptual, per un tema filosòfic de que en aquest moment 
en que tothom te minvada d’ingressos i en una empresa que te 600.000 euros de 
superàvit lo que pertocava ara des de la Gerència de l’empresa i des de la direcció de 
l’empresa era proposar una congelació de tarifes per tant no podem estar d’acord amb 
aquesta pujada i votarem en contra”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gracies Sr. Batle, nosaltres discrepem  amb el tant per cent d’increment dels Serveis 
Funeraris, vostès diuen que es un 2% però es un 2% perquè hi ha una única tarifa que 
baixa un 18% que es la de recollida de cadàvers judicial, només per aquesta baixada de 
18% d’una tarifa no vol dir que la resta de tarifes que es la que habitualment s’ofereixen 
en els clients realment finalment el que es repercuteix es un 3% nosaltres lo que ja 
varem dir en el Consell d’Administració i tornem a repetir ara es que  les tarifes de 
l’Empresa Funerària es pugen un 3% tant en serveis funeraris com en els serveis de 
cementiri, es vera lo que ha dit el Sr. Verger i ho varem també comentar gràcies a 
l’anterior gestió l’Empresa Funerària Municipal acabarà amb uns 600.000 euros de 
benefici i desprès vostès son esclaus una mica de les seves paraules i de les seves 
promeses, vostès varen fer un contracte amb els ciutadans de Palma dient que no 
pujarien els impostos i mantindrien els serveis, per ventura ja saben que des del mes 
passat aquest programa electoral ho incompleixen, es vera la Funerària te un fort 
endeutament perquè quedi constància per els qui no ho sàpiguen dir que vostès a les 
anteriors legislatures del partit Popular ens varen deixar 18 milions d’euros de deute de 
fort endeutament que ara encara s’ha d’anar pagant, nosaltres el varem reduir a 13’5 
milions d’euros gràcies al pla de sanejament que varem posar en pràctica, tot en gros 3 
mil milions de pessetes es lo que vostès ens varen deixar, des de l’any 2001 aquesta 
empresa esta en situació de fons propis negatius lo que vol dir que esta en fallida, vostès 
des de l’any 2011 no varen fer cap pla de sanejament i no sabem també quin 
mecanismes de control varen poder fallar per poder dur en aquesta situació 
d’endeutament tan fort de l’empresa funerària municipal, però be, ens honora que  
vostès no surten ni una coma d’aquest pla econòmic i d’aquest pla de sanejament dut a 
terme per l’anterior legislatura però pensem que en aquest moment en situació de crisis 
no es una situació adient per augmentar aquestes tarifes degut a que els beneficis que es 
preveuen son bons i son necessaris per mantenir l’estabilitat financera i econòmica de 
l’Empresa Funerària Municipal, per tant el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula la Sra. San Gil: 
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“Gracias Sr. Alcalde, yo quiero contestar a ambos intervinientes que como ustedes 
saben, que no dudo que no lo sepan no es lo mismo la contabilidad pública donde hay 
ingreso y hay gasto que la contabilidad mercantil que la contabilidad de empresa, el 
superávit no es beneficio, esto esta muy claro o sea la cuenta una cosa es el balance y 
otra cosa es que haya Tesorería, tenemos tesorería efectivamente es una empresa que 
tiene Tesorería en caja pero esto no significa que sea una empresa saneada y que es una 
empresa que tenga beneficio, es una empresa que según el último informe de …..Young 
esta es una empresa que esta en situación de causa de disolución por la situación en la 
que esta, luego decir que el aumento de tarifas es un aumento lo hemos calculado el 
aumento del 3% lo hemos calculado  pero hay que señalar que la repercusión para el 
ciudadano no va a ser la misma, dado que hemos establecido unos paquetes integrales 
básicos que seguramente van a tener una gran acogida y va a permitir al ciudadano ver 
que al revés que va a haber una disminución porque va a conseguir un producto con 
menos coste y va a poder atender o satisfacer las necesidades que el tiene, también 
señalar que de más o menos un 60% de las tarifas que nosotros ingresamos las pagan las 
empresas aseguradoras con lo cual también el ciudadano no se verá perjudicado y 
señalar también que nos hemos visto ante la situación de una caída de tipos de interés 
previsiblemente pueden subir los tipos de interés y esto nos puede perjudicar y 
podremos tener unos efectos muy negativos en la contabilidad de la empresa y señalar 
finalmente que las tarifas de la Empresa Funeraria no son tarifas, no tienen el carácter 
impositivo, el carácter tributario, son precios de mercado, son precios libres y son 
precios que están sujetos al mercado libre y por tanto no tienen la naturaleza de 
impositiva. Muchas gracias”. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Per part de l’Empresa Funeraria Municipal, EFMSA s’han presentat les tarifes 
corresponents a l’any 2012, aprovades pel Consell d’Administració de data 3 de 
novembre de 2011. 
 
Esmentades tarifes han estat informades favorablement per l’economista municipal. 
 
Pel que s’ha exposat, la cap de departament que subscriu es del parer que de 
conformitata amb el que estableix l’articel 123 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora 
de les Bases de Règim Local, segons l’adició efectuada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre de mesures  per a la modernització del  Govern Local i altre noramtiva 
concordant d’aplicació, per l’Excm. Ajuntament Ple, es podria adoptar el següent 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar, prèvia aprovació per Junta General, les tarifes de l’empresa 
Funeraria Municipal  EFMSA, per a l’any 2012, després d’aprovades pel Consell 
d’Administració de data 3 de novembre de 2011, les quals s’adjunten  en document 
apart i formen part del present  acord. 
 
2.- Publicar al BOIB esmentat acord juntament amb les tarifes, per a general 
coneixement iper a la seva aplicació a partir de l’1 de gener de 2012. 
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S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
  
  

                                TARIFES ANY 2012  

                                                ( preus sense I.V.A.)  

SERVEIS FUNERARIS  

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI   

          ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA I COORDIANCIÓ DEL SERVEI.  

          ◊ GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTS I PERMISOS.  

          ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESSITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA   

         CONTRACTACIÓ DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS     

          ◊ GESTIÓ DE SOL·LICITUD D' ESQUELES, RECORDATORIS ADORNAMENTS FLORALS.  

          ◊ RECOLLIDA AMB FURGÓ FUNERÀRI AMB SUDARI I TRANSPORT FINS EL TANATORI I   

          O TANATORI II (LLIURE ELECCIÓ) DES DE QUALSEVOL LOCALITAT DE L'ILLA  
          ◊ ARRANJAMENT, CONDICIONAMENT I COL·LOCACIÓ DEL CADAVER DINS EL TAÜT                   
(INCLOU  TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI).  

          ◊ SUBMINISTRAMENT D'UN TAÜT SEGONS MODEL ESCOLLIT.  

TAÜTS:  

MOD. PÀRVUL BÀSIC 365,38 € 

MOD. PÀRVUL LUXE 605,35 € 

MOD. BÀSIC 583,83 € 

MOD. BÀSIC ESPECIAL 1.028,90 € 

MOD. ESPECIAL MALLORQUÍ 1.322,67 € 

MOD. CAIXA A 1.322,67 € 

MOD. CAIXA B 1.322,67 € 

MOD. CAIXA C 1.322,67 € 

MOD. CAIXA D 1.166,16 € 

MOD. CAIXA E 1.527,93 € 

MOD. CAIXA F 2.135,68 € 

MOD. CAIXA G 3.622,11 € 

MOD. TRASLLAT QUADRADA. 2.134,04 € 

MOD. TRASLLAT PÀRVUL 1.263,14 € 

MOD. TRASLLAT OVALADA 2.537,42 € 
 
SERVEIS  ESPECIALS  

EL SERVEI INCLOU:  

        ◊   RECOLLIDA I TRANSPORT AL TANATORI I O II.   

        ◊   CAIXA ESPECIAL PER EL SERVEI DETERMINAT  

RECOLLIDA MEMBRE 105,55 € 

RECOLLIDA FETUS 105,55 € 

RECOLLIDA CADAVER 122,38 € 



 

- 21 - 

RECOLLIDA JUDICIAL 285,00 € 

ENFERETRAMENT 120,00 € 

CONDICIONAMENT BASIC 200,00 € 

SERVEI TRANSPORT  

FURGO AUXILIAR FUNERÀRIA  81,51 € 

COTXE FÚNEBRE INTERIOR  30,58 € 

COTXE FÚNEBRE EXTERIOR  120,26 € 
  

KILOMETRATGES:   
  

SERV.- (menys 20 KM) (Esporles, Marratxí, Puigpunyent, 81,51 € 

Sta. Eugenia, Sta. María, Valldemossa).  

SERV. DE 20 a 24 KM. (Alaró, Algaida, Calvià, Consell). 97,73 € 

SERV. DE 25 a 29 KM.(Andratx, Banyalbufar, Deià, Inca, 117,77 € 

Lloseta, Llucmajor, Montuïri, Pina, Sencelles).  

SERV. DE 30 a 34 KM) (Costitx, Lloret, Manacor,  139,17 € 

S'Arracó, Sineu, Sóller).  

SERV. DE 35 a 39 KM. (Campanet, Campos,  156,74 € 

Porreres, San Joan).  

SERV. DE 40 a 44 KM. (Llubí, Sa Pobla, Vilafranca) 177,73 € 

SERV. DE 45 a 49 KM. (Ariany, Muro, Petra, Ses Salines) 196,82 € 

SERV. DE 50 a 54 KM. (Alcúdia, Alqueria, Felanitx, 218,43 € 

Manacor, Pollença, Sta. Margarita, Santanyí)  

SERV. DE 55 a 59 KM.   (C'an Picafort) 238,04 € 

SERV. DE 60 a 64 KM.   (Canonge, Sant Llorenç) 256,73 € 

SERV. DE 65 a 69 KM.   (Son Servera) 276,99 € 

SERV. DE 70 A 74 KM.   (Artà) 297,93 € 

SERV. DE 75 a 79 KM.   (Capdepera) 318,43 € 
 
SERVEIS SUPLETORIS   

CUSTODIA DE CADÀVERS. 26,89 € 

En depòsit o càmara frigorífica, per dia o fracció.  

CUSTODIA CENDRES (A PARTIR DE LES 1es 48H) 2,00 € 

Per dia o fracció.  

VELATORI - 1 TORN 180,73 € 

VELATORI 24 H. 362,42 € 

VELATORI MAGNO 1 TORN (TANTORI II) 351,00 € 

VELATORI MAGNO 24 HORES (TANTORI II) 700,00 € 

CAPELLA CENTRAL CEMENTIRI PER CEREMONIES 200,00 € 

RESERVA NO EXECUTADA 75,00 € 
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SALA CERIMÒNIES 117,21 € 

SERVEI RELIGIÓS 21,34 € 

LLIBRE FIRMES "CARTONE" 22,00 € 

LLIBRE FIRMES RÚSTICA 9,00 € 

SALA TANATOPRÀXIA 159,65 € 

TANATOESTÈTICA 72,88 € 

TANATOPLASTIA  200,00 € 

CONSERVACIO TRANSITORIA AMB MILLORA ESTETICA 150,00 € 

EXTRACCIÓ DE MARCAPASSOS 100,00 € 

MATERIAL DE PROTECCIÓ (E.P.I.S.) 20,60 € 

LÍQUIDS ESPECÍFICS TANATOPRÀXIA 20,60 € 

MORTALLA 12,36 € 

MORTALLA VERGE DEL CARME O SANT JOSEP 90,00 € 

KIT ACONDICIONAMENT ADULT 90,00 € 

KIT ACONDICIONAMENT PARVUL 40,00 € 

BOSSA BIODEGRADACIO 150 GRS.  24,06 € 

GESTIO DE RESIDUS 30,00 € 

ROSSARI 3,60 € 

CRIST DE MA 3,60 € 

ROSA VERMELLA 3,60 € 

TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES  

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS (PALMA) 129,44 € 

TRAMITACIÓ DOCUMENTS (FORA DEL TERME) 171,39 € 

TRAMITACIÓ DOCUMENTS NO UE 171,39 € 

APERTURA D'EXPEDIENT (SERVEIS sense tramitació EFM) 66,95 € 

TRAMITACIÓ DOCUMENTAL (Viduïtat, Orfandat,….) 72,10 € 

TRAMITACIÓ ADDICIONAL 90,00 € 

TRAMITACIÓ DE COBERTURA D'ASSEGURANCES 11,00 € 

SERVEIS TRASLLATS   

CAIXA D'EMBALATGE 405,70 € 

SERVEI TRAMITACIÓ INTERNACIONAL S/P 

          ◊ Assistència personalitzada (idiomes en qualsevol lloc de l'illa) i   

            entrega de cendres a domicili.  
   

          ◊ Organització d'events i actes.  

  

AJUDANT METGE EMBALSSAMADOR 60,00 € 
  

SERVEIS D'INCINERACIÓ   

SERV. INCINERACIÓ CADÀVER 394,54 € 



 

- 23 - 

SERV. INCINERACIÓ RESTES 229,76 € 

SERV. INCINERACIÓ FETUS  173,40 € 

SERV. INCINERACIÓ MEMBRES 130,05 € 

URNES   

MODEL 1 82,88 € 

MODEL 2 90,98 € 

MODEL 3 113,40 € 

MODEL 4 123,60 € 

MODEL 5 169,98 € 

MODEL 6 176,13 € 

MODEL 7 219,04 € 

MODEL 8 290,61 € 

MODEL 9 404,94 € 

URNA PETITA 27,36 € 

URNES ESPECIALS S/P 

BOSSA PORTA-URNES 15,22 € 

BOSSA PORTA-MINI URNES 7,00 € 

PLACA JARDI CENDRES SON VALENTI 23,00 € 

RELIQUIARIS S/P 

SERVEIS  INTEGRALS  

(NOU)  

SERVEI  INTEGRAL  INCINERACIO MEMBRE O FETUS EN ELS CEMENTERIS 
GESTIONATS PER EFM   
         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  
         ◊ TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIO O APERTURA D'EXPEDIENT    
         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI DES DE QUALSEVOL CENTRE HOSPITALARI DEL 
TERME MUNICIPAL DE     PALMA  
         ◊ TRASLLAT FINS EL TANATORI I  O TANATORI II.  
         ◊ COL·LOCACIÓ DINS CAIXA DEL MEMBRE O FETUS   
         ◊ CAIXA  
         ◊ INCINERACIO  
         ◊ BOSSA PORTAURNES  
         ◊ URNA PETITA  
         ◊ CUSTODIA O CÀMERA FINS A SIS DIES.  
         ◊ COTXE FÚNEBRE INTERIOR  
         ◊ FURGO AUXILIAR CEMENTERIS  
         ◊ APERTURA I INHUMACIÓ EN QUALSEVOL UNITAT D'ENTERRAMENT EN 
CEMENTERIS   
           GESTIONATS POR L'EFM.  
En cas de no disposar d'unitat d'enterrament propi, s'ofereix d'inhumació al memorial Son Valentí 393,00 € 

(NOU)  

SERVEI  INTEGRAL  INHUMACIÓ MEMBRE O FETUS EN ELS CEMENTERIS GESTI ONATS 
PER EFM   
         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
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         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  
         ◊ TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIO O APERTURA D'EXPEDIENT    
         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI DES DE QUALSEVOL CENTRE HOSPITALARI DEL 
TERME MUNICIPAL DE PALMA  
         ◊ TRASLLAT FINS EL TANATORI I  O TANATORI II.  
         ◊ COL·LOCACIÓ DINS CAIXA DEL MEMBRE O FETUS   
         ◊ CAIXA  
         ◊ CUSTODIA O CÀMERA FINS A SIS DIES.  
         ◊ COTXE FÚNEBRE INTERIOR   
         ◊ FURGO AUXILIAR CEMENTERIS  
         ◊ APERTURA I INHUMACIÓ EN QUALSEVOL UNITAT D'ENTERRAMENT EN 
CEMENTERIS   
           GESTIONATS PER L'EFM.  

         ◊ GESTIO DE RESIDUS 
         295,00 
€ 

(NOU)  

SERVEI  INTEGRAL BASIC INHUMACIÓ  EN ELS CEMENTERIS GESTIONATS PER EFM   

  
         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  

         ◊ TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (PARTIDES DE DEFUNCIÓ, LLICÈNCIES D'INHUMACIÓ EN EL LLOC 
DE DEFUNCIÓ, PERMISOS SANITARIS, ETC.).  
         ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS.   
         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI I SUDARI DINTRE DEL TERME DE PALMA I 
MARRATXI  
         ◊ TRASLLAT FINS EL TANATORI I  O TANATORI II .  
         ◊ SALA DE TANATOPRAXIA  

         ◊ ARRANJAMENT,  CONDICIONAMENT I ATAUTAMENT DEL CADAVER ( INCLOU TREBALLS I 
MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI). 
         ◊ CAIXA MODEL 11 BASIC.  
         ◊ CRIST DE MA O ROSSARI O ROSA VERMELLA.  
         ◊ CUSTODIA O CÀMERA FINS A TRES DIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE EXTERIOR.  

         ◊ BOSSA BIODEGRADACIÓ.  
         ◊ SALA CERIMÒNIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE INTERIOR  

         ◊ FURGO AUXILIAR CEMENTERIS  
         ◊ APERTURA I INHUMACIÓ EN QUALSEVOL UNITAT D'ENTERRAMENT EN 
CEMENTERIS GESTIONATS POR L'EFM.  

         ◊ CORONA A O PALMETA Nº 2  
         ◊  FINS 10 ESQUELES TAMANY A4 SENSE FOTOGRAFIA O FINS A 20 ESQUELES TAMANY A5 SENSE 
FOTOGRAFIA (A RECOLLIR EN EL TANATORI) 

         ◊ GESTIO DE RESIDUS 1.290,00 € 
* QUEDEN EXCLOSES LES TAXES SANITÀRIES, CERTIFICATS MÈDICS I SERVEI 
RELIGIOS.   
*  EN CAS DE PROCEDIR DE SERVEI JUDICIAL   QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES QUE 
PERTOQUIN  
*  EN CAS DE REALITZAR LA RECOLLIDA A UN ALTRE TERME MUNICIPAL ES 
FACTURARA EL KILOMETRATGE  
 
 
(NOU)  

SERVEI  INTEGRAL BASIC INCINERACIO  EN ELS CEMENTERIS GESTIONATS P ER EFM   
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         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  

         ◊ TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (PARTIDES DE DEFUNCIÓ, LLICÈNCIES D'INHUMACIÓ EN EL LLOC 
DE DEFUNCIÓ, PERMISOS SANITARIS, ETC.).  
         ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS.   
         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI I SUDARI DINTRE DEL TERME DE PALMA I 
MARRATXI  
         ◊ TRASLLAT FINS EL TANATORI I  O TANATORI II (LLIURE ELECCIÓ).  
         ◊ SALA DE TANATOPRAXIA  

         ◊ ARRANJAMENT,  CONDICIONAMENT I ATAUTAMENT DEL CADAVER ( INCLOU TREBALLS I 
MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI). 
         ◊ CAIXA MODEL 11D BASIC.  
         ◊ CRIST DE MA O ROSSARI O ROSA VERMELLA.  
         ◊ CUSTODIA O CÀMERA FINS A TRES DIES.  
         ◊ URNA MODEL I O II (SEGONS CATALEG DE EFM).  
         ◊ BOSSA PORTAURNES  

         ◊ COTXE FÚNEBRE EXTERIOR.  
         ◊ SALA CERIMÒNIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE INTERIOR  

         ◊ FURGO AUXILIAR CEMENTERIS  
         ◊ APERTURA I INHUMACIÓ EN QUALSEVOL UNITAT D'ENTERRAMENT EN 
CEMENTERIS GESTIONATS POR L'EFM.  

         ◊ CORONA A O PALMETA Nº 2  
         ◊  FINS 10 ESQUELES TAMANY A4 SENSE FOTOGRAFIA O FINS A 20 ESQUELES 
TAMANY A5 SENSE FOTOGRAFIA  

         ◊ GESTIO DE RESIDUS 1.450,00 € 
* QUEDEN EXCLOSES LES TAXES SANITÀRIES, CERTIFICATS MÈDICS I SERVEI 
RELIGIOS.   
*  EN CAS DE PROCEDIR DE SERVEI JUDICIAL   QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES QUE 
PERTOQUIN  
*  EN CAS DE REALITZAR LA RECOLLIDA A UN ALTRE TERME MUNICIPAL ES 
FACTURARA EL KILOMETRATGE  

  

SERVEI  INTEGRAL  INHUMACIÓ  EN ELS CEMENTERIS GESTIONATS PER EFM   

         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  

         ◊ TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (PARTIDES DE DEFUNCIÓ, LLICÈNCIES D'INHUMACIÓ EN EL LLOC 
DE DEFUNCIÓ, PERMISOS SANITARIS, ETC.).  
         ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS.   

         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI I SUDARI DES DE QUALSEVOL LLOC DE L'ILLA.  

         ◊ TRASLLAT FINS EL TANATORI I  O TANATORI II.  
         ◊ ARRANJAMENT,  CONDICIONAMENT I ATAUTAMENT DEL CADAVER ( INCLOU TREBALLS I 
MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI). 
         ◊ 6 MODELS DE CAIXA A ESCOLLIR ( BÀSIC, BÀSIC ESPECIAL, MALLORQUÍ, MODELS 
A,B I C).  

         ◊ CUSTODIA O CÀMERA FINS A TRES DIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE EXTERIOR.  

         ◊ VELATORI 1 TORN (7h.o fracció) A PALMA O 24 HORES (o fracció) EN EL TANATORI II  

         ◊ SERVEI  DE TANATOESTÈTICA BASICA.   

         ◊ CRIST DE MA O ROSSARI O ROSA VERMELLA.  

         ◊ SALA CERIMÒNIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE INTERIOR   

         ◊ FURGO AUXILIAR CEMENTERIS  
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         ◊ BOSSA BIODEGRADACIÓ  
         ◊ APERTURA I INHUMACIÓ EN QUALSEVOL UNITAT D'ENTERRAMENT EN 
CEMENTERIS GESTIONATS POR L'EFM.  

         ◊ CORONA A/B O PALMETA Nº 3  
         ◊ FINS 100 RECORDATORIS AMB I SENSE FOTOGRAFIA I FINS 50 ESQUELES SENSE 
FOTOGRAFIA  

         ◊ COTXE ACOMPANYAMENT 4 PLACES FINS 2 HORES.  
     2.208,67 
€ 

         ◊ GESTIÓ DE RESIDUS       
* QUEDEN EXCLOSES LES TAXES SANITÀRIES, CERTIFICATS MÈDICS I SERVEI 
RELIGIOS.   
*  EN CAS DE PROCEDIR DE SERVEI JUDICIAL   QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES QUE 
PERTOQUIN  
  

SERVEI  INTEGRAL  CONDUCCIÓ A QUALSEVOL LOCALITAT DE L'ILLA   

         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  

         ◊ TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (PARTIDES DE DEFUNCIÓ, LLICÈNCIES D'INHUMACIÓ EN EL LLOC 
DE DEFUNCIÓ, PERMISOS SANITARIS, ETC.).  
         ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS.   

         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI I SUDARI DES DE QUALSEVOL LLOC DE L'ILLA.  

         ◊ TRASLLAT FINS EL TANATORI I  O TANATORI II.  
         ◊ ARRANJAMENT,  CONDICIONAMENT I ATAUTAMENT DEL CADAVER ( INCLOU TREBALLS I 
MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI). 
         ◊ 6 MODELS DE CAIXA PER ESCOLLIR ( BÀSIC, BÀSIC ESPECIAL, MALLORQUÍ, MODELS 
A,B I C).  

         ◊ CUSTODIA O CÀMARA FINS TRES DIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE EXTERIOR.  

         ◊ VELATORI 1 TORN (7h.o fracció) A PALMA O 24 HORES (o fracció) EN EL TANATORI II  

         ◊ SERVEI  DE TANATOESTÈTICA BÀSIC.   

         ◊ CRIST DE MA O ROSSARI O ROSA VERMELLA.  

         ◊ SALA CERIMONIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE FINS CEMENTERI DE DESTI.  

         ◊ CORONA A/B O PALMETA Nº 3  
         ◊ FINS 100 RECORDATORIS AMB I SENSE FOTOGRAFIA I FINS 50 ESQUELA SENSE 
FOTOGRAFIA  

         ◊ COTXE ACOMPANYAMENT 4 PLACES FINS 2 HORES.   

         ◊ GESTIÓ DE RESIDUS 
      2.060,00 
€ 

* QUEDEN EXCLOSES LES TAXES SANITÀRIES, CERTIFICATS MÈDICS I SERVEI  
RELIGIOS.   
*  EN CAS DE PROCEDIR DE SERVEI JUDICIAL QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES QUE 
PERTOQUIN  

   

SERVEI INTEGRAL INCINERACIÓ  

         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  

         ◊ TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (PARTIDES DE DEFUNCIÓ, LLICÈNCIES D'INHUMACIÓ EN EL LLOC 
DE DEFUNCIÓ, PERMISOS SANITARIS, ETC.).  
         ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS.   

         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI I SUDARI DES DE QUALSEVOL LLOC DE L'ILLA.  

         ◊ TRANSPORT FINS EL TANATORI I O TANATORI II ( LLIURE ELECCIÓ).    
         ◊ ARRANJAMENT,  CONDICIONAMENT I ATAUTAMENT DEL CADAVER ( INCLOU TREBALLS I 
MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI). 
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         ◊ 3 MODELS DE CAIXA PER TRIAR( BÀSIC, BÀSIC ESPECIAL I MODEL D).   

         ◊ CUSTODIA O CÀMERA FINS TRES DIES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE EXTERIOR.  

         ◊ VELATORI 1 TORN A PALMA (7 H) O  24 HORES EN TANATORI II.  

         ◊ SERVEI  DE TANATOESTÈTICA BÀSIC.   

         ◊ CRIST DE MA O ROSSARI O ROSA VERMELLA.  

         ◊ SALA CERIMONIES.  

         ◊ INCINERACIÓ   

         ◊  7  MODELS D'URNES PER TRIAR( MODELS 1 AL 7).  

         ◊  BOSSA PORTAURNES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE INTERIOR  
         ◊ APERTURA I INHUMACIÓ DE CENDRES EN QUALSEVOL UNITAT D'ENTERRAMENT EN 
CEMENTIRIS GESTIONATS PER L' EFM  
         ◊ SI NO SE DISPOSA D'UNITAT SE OFEREIX INHUMACIÓ EN EL  MEMORIAL DE 
CENDRES DE SON VALENTI     

           AMB ROTULACIÓ DE PLACA I DRETS PER A  LA COL·LOCACIÓ,  PER 10 ANYS.  

         ◊ CORONA A/B O PALMETA Nº 3  

         ◊ FINS 100 RECORDATORIS AMB I SENSE FOTO I FINS 50 ESQUELES SENSE FOTO  

         ◊ COTXE ACOMPANYAMENT 4 PLACES FINS 2 HORES.   

         ◊ GESTIÓ DE RESIDUS 
      2.208,67 
€ 

* QUEDEN EXCLOSES LES TAXES SANITÀRIES, CERTIFICATS MÈDICS I SERVEI 
RELIGIOS.   
*  EN CAS DE PROCEDIR DE SERVEI JUDICIAL   QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES QUE 
PERTOQUIN  

  
SERVEI INTEGRAL D'INCINERACIÓ I ADJUDICACIÓ COLUMBARI CEMEN TIRI DE 
PALMA   

         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  

         ◊ TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (PARTIDES DE DEFUNCIÓ, LLICÈNCIES D'INHUMACIÓ EN EL LLOC 
DE DEFUNCIÓ, PERMISOS SANITARIS, ETC.).  
         ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS.   

         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI I SUDARI DES DE QUALSEVOL LLOC DE L'ILLA.  

         ◊ TRASLLAT FINS EL TANATORI I O TANATORI II ( LLIURE ELECCIÓ).    
         ◊ ARRANJAMENT,  CONDICIONAMENT I ATAUTAMENT DEL CADAVER ( INCLOU TREBALLS I 
MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI). 

         ◊ 3 MODELS DE CAIXA PER ESCOLLIR ( BÀSIC, BÀSIC ESPECIAL I MODEL D).   

         ◊ CUSTODIA O CÀMERA (FINS 3 DIES)  

         ◊ COTXE FÚNEBRE EXTERIOR  

         ◊ VELATORI 1 TORN A PALMA (7 H) O  24 HORES EN TANATORI II.  

         ◊ SERVEI  DE TANATOESTÈTICA BÀSIC.   

         ◊ CRIST DE MA O ROSSARI O ROSA VERMELLA.  

         ◊ SALA CERIMONIES.  

         ◊ INCINERACIÓ   

         ◊  7  MODELS D'URNES PER TRIAR( MODELS 1 AL 7).  

         ◊  BOSSA PORTAURNES.  

         ◊ COTXE FÚNEBRE INTERIOR  

         ◊ APERTURA I INHUMACIÓ DE CENDRES.  
         ◊ ADJUDICACIÓ D'UN COLUMBARI A AL CEMENTIRI DE PALMA.(CAPACITAT PER A  2 
URNES)  

         ◊ TARIFA EXPEDICIÓ TÍTOL  

         ◊ ROTULACIÓ PLACA  
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         ◊ CORONA A/B O PALMETA Nº 3  
         ◊ FINS 100 RECORDATORIS AMB I SENSE FOTOGRAFIA I FINS 50 ESQUELES SENSE 
FOTOGRAFIA  

         ◊ COTXE ACOMPANYAMENT 4 PLACES FINS 2 HORES.   

         ◊ GESTIO DE RESIDUS 3.138,64 € 
* QUEDEN EXCLOSES LES TAXES SANITÀRIES, CERTIFICATS MÈDICS I SERVEI 
RELIGIOS.   
*  EN CAS DE PROCEDIR DE SERVEI JUDICIAL   QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES QUE 
PERTOQUIN  

  

SERVEI TRASLLAT INTEGRAL   

         ◊ ATENCIÓ TELEFÓNICA.  
         ◊ COORDINACIÓ DEL SERVEI PER L'EFMSA PER A REALITZAR TOTS ELS TRÀMITS 
NECESSARIS.  

         ◊ TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (PARTIDES DE DEFUNCIÓ, LLICÈNCIES D'INHUMACIÓ EN EL LLOC 
DE DEFUNCIÓ, PERMISOS SANITARIS, ETC.).  
         ◊ ASSESSORAMENT SEGONS NECESITATS I DESITJOS DE LA FAMILIA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
DE TOTS ELS SERVEIS SOL·LICITATS.   

         ◊ RECOLLIDA AMB FURGO FUNERARI I SUDARI DES DE QUALSEVOL LLOC DE L'ILLA.  

         ◊ LOCALITZACIONS I GESTIONS AMB FUNERARIES DE DESTÍ.  
         ◊ ARRANJAMENT,  CONDICIONAMENT I ATAUTAMENT DEL CADAVER ( INCLOU TREBALLS I 
MATERIALS NECESSARIS PER AQUEST SERVEI). 

         ◊ CUSTODIA O CÀMARA FINS A TRES DIES.  
         ◊ CONTRACTACIÓ DE VOLS NACIONALS I INTERNACIONALS, FINS AEROPORT DE 
DESTÍ.  

         ◊ LIQUIDS ESPECIFICS TANATOPRAXIA.  

         ◊ EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS.  

         ◊ AJUDANT MEDIC.  

         ◊ SALA  TANATOPRÀXIA  

         ◊ FORRO DE ZINC  

         ◊ MIRILLA  

         ◊ SOLDADURA  

         ◊ PERSONAL ESPECIALITZAT  

         ◊ MORTALLA  

         ◊ SERVEI TANATOESTÈTICA BÀSICA  

         ◊ FILTRE I FUNDA ESPECIAL TRASLLAT.   
         ◊ TAÜT DE FUSTA MASSISSA SEGONS NORMATIVA VIGENT, 2 MODELS A ESCOLLIR  

         ◊ TRASLLAT DEL TAÜT A L'AEROPORT DE PALMA.  

         ◊ GESTIÓ DE RESIDUS    2.192,31 € 
* QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES DELS METGES PER EMBALSAMAMENT DEL 
CADAVER, LES TAXES SANITÀRIES  

   I CERTIFICAT MEDICS.   
* QUEDEN EXCLOSOS TAMBÉ LES DESPESES DEL TRANSPORT DEL DIFUNT, ELS DE 
L'AGENT DE DUANES   
    I LES DESPESES CONSULARS  
*  EN CAS DE PROCEDIR DE SERVEI JUDICIAL   QUEDEN EXCLOSES LES DESPESES QUE 
PERTOQUIN  

  

  

SERVEIS DE CEMENTERIS  

  

TARIFES  DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ   
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DE CEMENTERIS PER PLAÇA.   

A).- CAPELLA  -FINS 20 m2 20,93 € 

       CAPELLA  -FINS 50 m2 22,63 € 

       CAPELLA  -FINS 100 m2 24,97 € 

       CAPELLA  -FINS 200 m2 27,08 € 

       CAPELLA  -MES DE  200 m2 31,08 € 

B).- CRIPTA 15,64 € 

C).- SEPULTURA 12,69 € 

D).- NÍNXOL 10,56 € 

E).- COLUMBARI 5,50 € 

F).- GESTIÓ DE COBRAMENT - FITXA PER REBUT 0,26 € 

SERVEIS ESPECIALS PER A  RESTES   

CAIXA SENSE ZINC FINS 0,60 CM. 88,29 € 

CAIXA AMB ZINC FINS 0,60 CM. 222,18 € 

CAIXA SENSE ZINC DES DE 0,60 FINS 1,20 CM 177,53 € 

CAIXA AMB ZINC DES DE 0,60 FINS 1,20 CM. 305,63 € 

CAIXA ESPECIAL SENSE ZINC FINS 1,80 CM. 266,78 € 

CAIXA ESPECIAL AMB ZINC FINS 1,80 CM. 389,09 € 

FUNDA TRASLLAT CAIXA RESTES FINS 0,60CM 47,11 € 

  

SERVEIS D'INHUMACIONS   

A).- EN NÍNXOL 141,40 € 

B).- EN SEPULTURA  171,37 € 

C).- DE FETUS, MEMBRES , RESTES O CENDRES 45,00 € 

  

APERTURA UD.ENTERRAMENT   

A).-  DE NÍNXOL 34,73 € 

B).-  DE SEPULTURA 58,60 € 

C).- DE COLUMBARI O MEMORIAL 18,54 € 

D).- APERTURA D'UNITAT D'ENTERRAMENT  

(Verificació de l'estat de l' unitat en cas de inhumació, exhumació,monda,etc) 
50% DEL 
PVP 

  

SERVEIS D'EXHUMACIONS   

A).- DE RESTES. 166,45 € 

B).- DE CADÀVERS  361,89 € 

C).- DE CENDRES 45,00 € 

  

SERVEIS DE MONDES   
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(neteja d'unitats d'enterrament)  

A).- SEPULTURES O CRIPTES, PER UNITAT D'ENTERRAMENT. 388,89 € 

B).- NINXOLS PER PLAÇA 166,46 € 

C).- NINXOLS 3 O MÉS PLACES 388,89 € 
  

SERVEIS ESPECIALS DE CEMENTERIS.  

OTORGAMENT DRET TEMPORAL (lloguer).   

A).-De plaça d'enterrament a Palma o Sant Jordi per un termini 434,24 € 

de cinc anys.  

B).-De plaça de COLUMBARI per un termini d'un any 82,40 € 

C).-De plaça de COLUMBARI per un termini de cinc anys 364,22 € 

D).-De plaça de COLUMBARI S. Cristóbal per un any 133,90 € 

E).-De plaça de COLUMBARI S. Cristóbal per cinc anys 607,91 € 
  

En el moment de contractar aquest servei haurà d'abonar-se l'exhumació de restes o cendres segons  

 l', objecte del lloguer.  

SERVEIS DE TRANSPORT   

Furgó auxiliar CEMENTERIS 83,96 € 

No aplicar  a Cementeris Municipals de Palma ni Tanatori II.  

  

Desplaçaments de personal d'enterraments a cementiris de  

Establiments, Sant Jordi, La Vileta i Gènova 50,30 € 

Desplaçaments de personal d'enterraments a cementiris de  

Puigpunyent, Galilea 70,60 € 

Desplaçaments de personal d'enterraments a cementiris de  

més de 25 Km de distància 105,90 € 

AUTORIZACÓ D'OBRES I ALTRES TREBALLS.   

Col·locació o inscripció de lloses, làpides i plaques de  12,36 € 

marbre, pedra, metall, etc.  

Tramitació de llicència d'obra menor o menor simple 72,10 € 

Gravat, Inscripció o petit ornament 12,00 € 

Col·locació de làpida completa 22,96 € 

Neteja d'unitat d'enterrament 22,96 € 

Col·locació de creus, sipos i petites reparacions 32,00 € 

Revestiment de marbre o granit 88,23 € 

De Filmacions 80,00 € 

EXPEDICIÓ NOUS TÍTOLS, CESSIONS,   

TRASPASSOS, DUPLICATS, ETC.   

A).- Nous títols, per transmissió de drets funeraris. 48,20 € 
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B).- Canvis de títols de drets funeraris perpetus 129,78 € 

C).-Tramitació de DOCUMENTS 129,78 € 

D).-Tramitació expedients de reversió d'UNITAT. 72,10 € 

E).-Drets de col·locació placa en memorial per deu anys. 30,90 € 

F).-Certificat de data d'inhumació a Palma. 11,40 € 

G).-Recerca d'informació manual del Cementiri de Palma, cada 5 anys. 11,48 € 

H).-Sol·licitud del certificat literal de defunció a Palma   

per a expedients de canvi de titularitat. 21,30 € 

I).-Sol·licitud de certificats de defunció addicionals per a un mateix expedient 6,00 € 

J).- Sol·licitud de certificats de naixement a Palma  

per a expedients de canvi de titularitat. 21,30 € 

k).- Sol·licitud de certificats addicional de naixement per a un mateix expedient 6,00 € 

L).- Sol·licitud de certificat d'últimes voluntats 24,90 € 

M).- Sol·licitud de certificat addicional d'últimes voluntats 9,60 € 

N).- Sol·licitud de certificat de defunció + últimes voluntats 39,17 € 

O).- Sol·licitud de certificat addicional de defunció + últimes voluntats per a un mateix exp 15,60 € 

ALTRES   

TREBALLS d'ornamentació, reparació o neteja exterior  

d'unitats d'enterrament i reposició de lloses i làpides.  

Adjudicació d'unitats d'enterrament revertides  

MANTENIMENT, OBRES I ORNAMENTACIÓ.   

a).- Col·locació de Tapa, Lateral o peça 36,52 € 

b).- Pintat de l' inscripció existent 81,01 € 

c).- Neteja de cripta/sepultura amb flor (2 vegades l'any) 143,26 € 

d).- Neteja de Nínxol amb flor (2 vegades l'any) 95,26 € 

e).- Retocar fotografia o afegir bust 19,99 € 

ADMINISTRATIVES   

Fotocopia DIN A4 una cara 0,15 € 

Publicació d'expedient s/p 

Notificació per correu 0,65 € 

Notificació d'avis de recepció 1,60 € 
L'EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A., PODRÀ REALITZAR DESCOMPTES DE FINS UN 
10% EN  ELS  IMPORTS DELS  SERVEIS A  PERSONES O ENTITATS  A   LES QUE ELS  HI  HAGI  
PRESTAT UN MÍNIM DE 50 SERVEIS.  

ELS SUPLITS (TAXES SANITÀRIES, CERTIFICATS METGES, DESPESES DE TRANSPORT AÉRI,   
DESPESES CONSULARS,  TAXES MUNICIPALS,  DESPESES DE DUANES, DESPESES D'ALTRES 
FUNERÀRIES I DESPESES DE METGE EMBALSAMADOR) NO SERÀN OBJECTE DE 
DESCOMPTE.  

 
25.  Proposta d’aprovació de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, 

de Capitalitat de Palma de Mallorca. 
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Intervé el representant de Unió d’Associacions de Mallorca: 
 
“Molt Honorable Sr. Batle, senyores i senyors regidors, la Unió d’Associacions de 
Mallorca referent a aquest punt exposa el següent, només les ciutats desgraciades 
canvien de nom, sotmeses al designi dels vencedors, Palma arrossega aquesta xacra, 
Medina, Ciutat de Mallorca, Palma de bell nou, Palma de Mallorca per caprici per 
comoditat dels funcionaris de Madrid a l’hora d’enviar cartes, Palma un altre cop i ara 
que torna a comandar el criteri centralista Cort recupera el nom de segell  i l’adreça 
allèn de los mares de la ciutat perduda i confusa en créixer palmeres i la gent parla una 
cosa rara semblant el polac, ha de ser molt desgraciada una ciutat per no poder 
conservar el nom que li lligaren els seus pares fundadors, a alguns els hi agrada una 
Palma més espúria que no estimi la seva essència òrfena d’orgull i autoestima, alguns 
volen una Palma de Mallorca disfressada i vinculada aliena a si mateixa de bienvenido 
Mister Marshall de capell rar i sabates de topos sense caràcter propi amb la personalitat 
venuda al primer que passi per l’aeroport camí del tablado i la discoteca que així ens 
venguin i ens vegin a Madrid  es compren, que sigui Cort que ho imposi es mal 
d’entendre, ara com altres èpoques de canvi de nomenclatura vivim temps de 
victoriosos i derrotats, de postguerra electoral desprès d’una ferotge legislatura passada  
ha passat en altres moments, ....i palma l’encisadora i desitjada Palma paga amb ofenses 
el seu nom bimil·lenari, la manca de coratge dels seus fills, el coneixement de les 
actuals autoritats de Cort sobre el nom de la ciutat que governen es similar al de la casa 
real quan Cristina i Urdangarin anunciaren les noces, la Zarzuela informa que el Rei els 
anomenava Ducs de Mallorca, un disbarat, perquè Mallorca ha estat un regne, dues 
hores desprès precisà que eren Ducs de Palma de Mallorca, una altre disbarat perquè 
aquest nom just l’empren els estrangers, el PP ha tornat impulsar a Cort el canvi de nom 
de Palma fundada per Cecili Metel el 123 abans de Crist, passarà a ser Palma de 
Mallorca, una designació burocràtica imposada a mitjans segle 19 perquè el serveis de 
correus de l’estat la confonien amb les Palmas de Gran Canaria i Palma del Rio, aquesta 
denominació postissa adquirí una gran projecció durant el franquisme, repeteixo durant 
el franquisme que oferia al mon una imatge folklòrica i alineada d’una ciutat 
bimil·lenari amb l’objectiu de treure el turisme de sol i platja, pareix que l’actual opció 
de rebatiment impulsada pel PP entre de ple a aquest intent de retorn al folklorisme i 
desnaturalització d’una urbs carregada d’història i de personalitat aleshores d’ara lo que 
vol el PP fa rialles, Palma es Palma igual que Londres i Berlín fundades molt desprès 
mantenen el seu nom i categoria en el transcurs dels sègles sense que ningú en canvií el 
topònim per capritxos polítics conjunturals, amb les actuals hores incertes mou el 
sarcasme el fet que es torni a jugar amb el nom de la capital de les Balears, ni es seriós 
ni es científic ni respecta la dignitat dels palmesans, res mes i moltes gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle, avui el Govern dona compliment a un acord de ple que 
demana tornar a tenir les competències en matèria urbanística com contemplava la 
primera versió de la Llei de Capitalitat, la Llei 23 del 2006, l’Ajuntament de Palma en 
aquest consistori sempre va mantenir un posicionament unitari per reclamar una carta de 
Capitalitat, aquest posicionament unitari es va plasmar amb un acord de Ple del dia 31 
de desembre de 2001 tots els partits polítics reclamàvem que Palma havia de tenir una 
consideració diferent com a capital de la nostra comunitat se la havia de tractar com una 
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gran institució, aquests punts de coincidència a nivell municipal es varen modificar per 
interessos no municipals, ara proposem en el Ple municipal en aquest consistori desprès 
si s’aprova proposarem al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears 
tornar a tenir aquestes competències, aconseguir això va ser aconseguir una fita 
històrica dins el municipalisme, aconseguida per tots i ara que trobem que no hi ha 
interessos de partit que ara toca pensar amb els ciutadans de palma, per això duem al 
plenari aquesta proposta, el Govern pensa que amb aquestes competències millorarem lo 
que es l’eficàcia de l’administració municipal o de l’administració en general que serem 
més eficients i que millorarem la burocràcia per això aquesta proposta es una proposta 
de política econòmica, es una proposta per donar resposta a la crisi econòmica, es una 
proposta per donar resposta a la crisi d’ocupació que patim els ciutadans i ciutadanes de 
Palma, es millorar amb aquesta proposta les possibilitats d’inversió, es millorar amb 
aquesta proposta les possibilitats de creació de riquesa, no pot ser que en el nostre 
municipi la tramitació urbanística suposi un obstacle per la creació de llocs de feina, la 
lluita urbanística entre institucions, en aquest cas entre el Consell Insular i l’Ajuntament 
s’han empleat  políticament al llarg de la nostra democràcia, amb aquesta proposta 
superem el passat i anem cap a un futur millor aprofitant que duien aquesta proposta de 
modificació de la Llei de Capitalitat hem afegit també un debat en el foro que toca, en el 
fòro on s’ha de debatre, els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat mitjançant el seus 
representants polítics que som els grups municipals son els que han de decidir el nom de 
la nostra ciutat, l’any 2008 hi va haver un atemptat a l’autonomia municipal, 
institucions no municipals ens imposaren un nom al nostre Ajuntament, avui per això 
parlem també no només d’urbanisme, no només de política econòmica sinó també del 
nom oficial de la nostra ciutat, del nom que volem que ens coneguin els nostres 
visitants, el nom que ens ha d’identificar a diferents terrenys, ens ha d’identificar en el 
terreny administratiu, ens ha d’identificar en el terreny turístic, ens ha d’identificar en el 
terreny comercial, ens ha d’identificar en el terreny social, ens ha d’identificar en el 
terreny econòmic, ens ha d’identificar en el terreny tecnològic, ens ha d’identificar en el 
terreny històric, ens ha d’identificar en el terreny cultural, ens ha d’identificar en el 
terreny jurídic, ens ha d’identificar en el terreny geogràfic, ens ha d’identificar en el 
terreny de la comunicació, ens ha d’identificar a internet i també ens ha d’identificar en 
el terreny lingüístic, hi ha arguments a favor de Palma i també hi ha arguments a favor 
de Palma de Mallorca, triar tant Palma com Palma de Mallorca son igual de possibles, 
son igual de defensables, son igual de respectables, tenim arguments fonamentats per 
triar Palma, tenim arguments fonamentats per triar Palma de Mallorca, però sobretot lo 
que tenim avui es el foro on s’ha de decidir el nom oficial que es el Ple municipal 
mitjançant els representants dels ciutadans i ciutadanes de pal,a l’Equip de Govern fa la 
següent proposta, proposa tornar el nom que prevaleix des dels anys 30 que es el nom 
oficial des del 1883 per això l’equip de Govern proposa el nom de Palma de Mallorca 
perquè creiem que ens identifica millor i evita confusions amb altres municipis amb 
denominació similar i això fa que sigui la millor opció en el terreny administratiu, que 
sigui la millor opció en el terreny geogràfic, que sigui la millor opció en el terreny 
turístic, que sigui la millor opció en el terreny comercial, que sigui la millor opció en el 
terreny econòmic, que sigui la millor opció en el terreny de les noves tecnologies, que 
sigui la millor opció en el terreny cultural, que sigui la millor opció en el terreny jurídic, 
que sigui la millor opció en el terreny de la comunicació, que sigui la millor opció en el 
terreny social, que sigui la millor opció per tradició, que sigui la millor opció per 
història i també per els seus efectes a internet, pareix que hi ha una polèmica només en 
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el terreny lingüístic, aquest Govern creu que les avantatges del nom de Palma de 
Mallorca superen els possibles arguments lingüístics a favor del nom de Palma. Moltes 
gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Començarem per el tema urbanístic, la veritat es que aquesta atribució total de les 
competències a l’Ajuntament de Palma ens preocupa per un parell de qüestions, primer 
per la història que acumula aquesta illa i acumula aquesta ciutat en matèria urbanística, 
jo crec que retirar un filtre que es que les normatives i els tràmits amb algunes instàncies 
hagin de passar per la instància revisadora del Consell Insular pensem que en principi 
pot ser positiu, tot i que estem oberts a aquest debat de l’agilitat, en aquest debat de per 
ventura alguns tràmits si que poden romandre dins l’Ajuntament de Palma, això en 
aquest debat estem oberts, ara be el Consell Insular es gran d’una visió de conjunt, 
d’una visió de conjunt de l’illa, infraestructures que puguem fer a Palma afecten al 
conjunt de l’illa, decisions que es prenguin a Palma per aquesta condició de capital del 
país te una capacitat d’influir molt fortament en el municipis no només limítrofs, a tota 
Mallorca i aquesta visió es lògic i es normal que el Consell Insular tingui capacitat de 
garantir-la i per tant una atribució total de competències de l’Ajuntament de Palma 
prescindint de cap instància revisadora d’això a nivell supramunicipal la veritat es que 
així com esta formulat amb la proposta que vostès presenten no ho podem compartir, 
per tant la veritat es que estem disposats a parlar-ne, però així com esta formulat no ho 
podem compartir, en quant al tema de la denominació de la ciutat, anem a veure Sr. 
Martínez, per mot que vostè emfatitzi i digui per no se aquestes emfatitzacions que ha 
fet que jo no sabia si s’havia rallat el disc o no sabia que havia passat però anem a 
veure, es un tema absolutament resolt a nivell científic, per descomptat, a nivell tècnic 
es un tema resolt Palma es Palma es que no hi ha cap discussió a cap nivell, es un tema 
legalment també resolt, l’estatut d’autonomia diu que la ciutat es Palma per cert la Llei 
de Règim de Bases de Règim Local lo que diu es que vostès s’estan botant el 
procediment també, perquè lo que diu es que es competència del Consell de Govern 
mitjançant una Llei i previ informe d’una institució especialitzada amb aquestes 
qüestions que aquí lògicament hauria de ser la Universitat això es lo que diu i això esta 
resolt des de l’any 89 , vostès l’any 2006 generen un problema amb la Llei de 
Capitalitat, s’ho boten tot, es boten la Llei de Bases de Règim Local, es boten la 
denominació de l’Estatut d’Autonomia, s’ho boten tot i a la Llei de Capitalitat posen 
Palma de Mallorca, fan aquesta gran troballa de que la ciutat a partir d’ara es dirà Palma 
de Mallorca perquè des de Madrid, des de la burocràcia estatal se’ns atribueix aquest 
nom i això ens hem d’adaptar a aquesta forma de ......aquest problema es resol el 2008 
quan es modifica la Llei de Capitalitat i s’arregla aquesta qüestió que vostès varen 
generar el problema i ara ens trobem que una vegada que esta tot arreglat que esta resolt 
el tema científicament, que esta resolt el tema legalment absolutament establert  cap 
problema ni un, cap demanda ciutadana, aquí això no li preocupa a ningú perquè a més 
desprès amb els usos si fa falta diferenciar Mallorca igual que Cordova, hi ha una ciutat 
que es diu Còrdova a Espanya i una altra que es diu a Argentina, evidentment si fa falta 
distingir la gent diu Cordova d’Argentina però i aquí ja amb els usos també quan fa falta 
es distingeix Palma de Mallorca, això no demana en cap cas que nosaltres canviem el 
nostre topònim tradicional que estigui d’acord amb la nostra tradició i amb la 
idiosincràsia pròpia d’aquesta illa, cultural, i lingüística això no obsta que els usos es 
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puguin canviar, per tant això no interessa a ningú, però vostès s’encaperroten en tornar 
generar un problema, ja el varen generar el 2006, va poder ser arreglat el 2008 i ara s’ho 
tornen botar tot, es tornen botar la Llei, la Llei de Bases de Règim Local, tots els 
procediments establerts que se’ls boten i ens trobem dins una tessitura d’haver d’estar 
discutint això ara mateix quan es un tema absolutament resolt, on no hi ha cap discussió 
per molt d’ènfasi que posi el Sr. Martínez en defensar lo contrari per tant la nostra 
oposició radical i rotunda en aquest canvi de denominació per totes aquestes raons”. 
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracies Sr. Batle, yo creo que hoy tenemos uno de los debates posiblemente más 
importantes que se produzcan en el Pleno en esta legislatura que es todo el tema 
urbanístico referido a la Ley de Capitalidad, parece que ha quedado un poco difuso, 
incluso para con los medios de comunicación y con la importancia que tiene 
precisamente por mezclarlo con un tema como es el cambio de nombre que de verdad 
Sr. Martínez, usted que es un hombre de verbo fácil usted cree que a la gente de 
interesa, usted cree que hace 5 días los ciudadanos que se pronunciaron tan 
masivamente nos dijeron que nos preocupásemos de cambiar o no el nombre de la 
ciudad  o que nos pusiéramos y en este caso se pusieran ustedes dándole una inmensa 
mayoría a trabajar en los problemas que le interesa a la gente, yo no voy a entrar en el 
tema del nombre porque realmente creo que esto es lo que piensa el común de los 
palmesanos o palmesanos de Mallorca o como queramos llamarle, pero si muy 
importante el tema de la introducción de estos cambios en la normativa urbanística, mire 
yo comparto plenamente el discurso de la eficacia, comparto plenamente el discurso de 
la activación económica, de la agilización administrativa cuando tuvimos la 
responsabilidad de gobernar emprendimos y lideramos este cambio por esto se 
introdujeron las licencias express, las licencias on line, poder tener un tema como un 
negocio abierto prácticamente al instante y efectivamente la gestión no shace ser 
conocedores que no tiene sentido que una ciudad como Palma con una Gerencia de 
Urbanismo con los recursos que tiene de personal excelentes a todos los niveles, pues 
tenga que ser de alguna manera tutelada por una administración que seguramente cuenta 
con menos recursos desde el punto de vista de la pura legalidad, creo que somos una 
ciudad con una mayoría de edad, que este es un paso importante pero precisamente por 
su importancia sería yo ceo que muy agradecido que hubiéramos tenido un margen para 
hablarlo para trabajar conjuntamente las distintas propuestas y para ver también en 
aquellas cosas en las que de alguna manera no podemos compartir, si a la agilización si 
a la autonomía de Palma como le digo pero no estamos volviendo a la Ley de 
capitalidad de hace 4 años, aquí se ha aprovechado esta propuesta para modificar en un 
punto yo creo que considerable el tema de la Ley de Capitalidad, se ha modificado 
considerablemente el artículo 73, se suprime una comisión paritaria que existía para 
pedir esta tutela que pedimos al Consell, no desde el punto de vista de la legalidad pero 
si de la oportunidad en el sentido de que Palma que es una ciudad con una repercusión 
sobre el territorio muy grande, una gran macrocefalea con respecto al resto de 
municipios y del territorio, alguien nos de una opinión independiente en aquellas cosas 
en las que podemos o no equivocarnos en el sentido de cómo van a afectar nuestras 
decisiones como municipio al resto del territorio yo creo que esto se pervierte un poco 
en este artículo 73, lo hemos estado hablando desde estos momentos en que hemos 
tenido oportunidad de conocer con detalle este articulado, a mi personalmente y a mi 
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grupo municipal nos gustaría que este acuerdo saliera de la forma más unánime posible 
por eso yo les he pedido que nos emplazarnos a tener un margen para poder hablar de 
aquí al Pleno de diciembre y poder incorporar alguno de estos matices   que entendemos 
que son importantes porque yo creo que tenemos que beneficiarnos como municipio 
pero que tenemos que ser también lo suficientemente solidarios para no perjudicar a 
ninguno de los edificios colindantes confrontantes y del resto del territorio y 
necesitamos y yo creo que es bueno aparte de tener la autonomía, tener la opinión 
externa, cualificada independiente de aquella gente que nos pueda advertir o proponer 
cosas que mejoren sin duda el planeamiento, creo que será muy positivo para Palma el 
poder trabajar con autonomía pero creo también infinitamente positivo que no podemos 
negarnos a que de alguna manera podamos tener esta opinión independiente y el artículo 
73 se pervierte en el momento cuando decimos hagan ustedes un informe les exijamos 
que nosotros mismos estemos presentes en este informe, creo que si la voz que 
queremos es independiente de alguna manera no podemos, queda muy feo que los que 
queremos ser tutelados, no tutelados, tener opiniones diferenciadas de alguna manera 
exijamos que seamos nosotros los que demos esta opinión diferenciada, yo creo que es 
un tema importante a debatir y me gustaría que tuviéramos el margen de maniobra para 
poder hacerlo y me hubiera encantado que estas cosas que hemos tenido que ir 
adivinando con las diferencias de la Ley hubiéramos podido tener conversaciones 
previas incluso en un entorno como el Consejo de gerencia, no obstante el sentido de 
nuestro voto será la abstención y nos gustaría que se recogiera nuestra propuesta para 
que pudiéramos introducir estas modificaciones si les parecen convenientes y que 
realmente saliéramos reforzados, respecto al tema del nombre por ser un debate creo 
que en estos momento injustificable votaríamos en contra”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies Sr. Batle, començaré contestant al Sr. Verger, nosaltres hi estem a favor dels 
filtres, nosaltres mantenim a la proposta que hi hagi un informe del Consell Insular i 
creiem que lo principal es el tema del criteri de l’oportunitat que això ho compartim tant 
el grup Socialista com el PP com vostès, que creiem que si que es important que hi hagi 
aquest filtre i nosaltres el mantenim, compartimos esta visión que tiene usted de que es 
una propuesta Sra. Garví de que es un propuesta muy importante de verdad que será una 
de las propuestas más importantes a debatir en este Pleno para Palma, creo que hoy es 
un buen día, estamos recuperando la unanimidad en el tema de la capitalidad al menos a 
nivel municipal por tanto tenemos esta ocasión y nosotros aunque tengamos 17 
regidores lo que queremos es que la capitalidad salga consensuada al 100% como 
consiguieron otros consistorios como consiguieron anteriores representantes de los 
diferentes grupos municipales por esto lo hemos estado hablando fuera de micrófono, 
decirle públicamente que si que nos vamos a sentar con ustedes, que vamos a mirar de 
mejorar el texto, que vamos a mirar de poder utilizar sus conocimientos en temas 
urbanísticos como ex regidora de Urbanismo, yo ya lo dije en un Pleno que por cierto  
algunos regidores se reían de que teníamos que hacer gestión del conocimiento que era 
algo que nosotros les criticábamos el primer año sobre ciertas propuestas que nosotros 
les decíamos oigan que nosotros ya llevamos tiempo gobernando y sabemos que por 
aquí solo pierde el Ayuntamiento por tanto si se tiene que recibir y yo creo que es la 
aportación que tiene que hacer la oposición, ustedes tienen experiencia a la hora de 
gobernar, muchas más experiencia que muchos de los otros miembros del actual 
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gobierno por tanto estaremos ahí, que serán bien recibidas las aportaciones que ustedes 
quieran hacer, opinamos lo mismo, tiene que haber un informe independiente por parte 
de una Institución que mire el criterio de oportunidad, esto es así, dejar esta propuesta 
para el próximo mes. Mire yo creo que es importante ir ganando tiempo porque todos 
estos temas de modificaciones de leyes el poder tener un registro de entrada antes que 
cualquier otra propuesta que pueda hacer cualquier grupo parlamentario que puede 
hacer incluso el gobierno autonómico pues creemos que es bueno y por eso nos gustaría 
mantener la propuesta que tenemos hoy pero sin significar ello que no vayamos a ser 
flexibles y que no se pueda modificar, bueno quiero acabar, he volgut deixar lo del tema 
del nom Sr. Verger vostè pràcticament lo que defensa es que en segons quins temes 
quan els hi convé vostès defensen un govern de tecnòcrates quan els hi convé, i desprès 
defensen una democràcia real ja i clar a mi hem te un poc despistat es a dir jo defenso el 
govern dels ciutadans i vostè parla de que ens botem vots o etapes, la que es varen botar 
va ser el 2008 m’ho reconeixerà que el Ple municipal no va debatre el nom de la ciutat, 
simplement des de institucions no municipals, no l’Ajuntament de Palma ens varen 
imposar aquest nom, hem crida l’atenció que vostè es compari amb Cordova 
d’Argentina, no, es compari amb Ciutadella de Menorca, que va canviar el nom, jo a 
Ciutadella de Menorca no li dic Ciutadella de Menorca, me’n vaig a Ciutadella, me’n 
vaig a comprar formatge a Ciutadella, no li dic me’n vaig a comprar formatge a 
Ciutadella de Menorca, però allà tenen també el nom oficial Ciutadella de Menorca per 
algo serà, no només en el terreny lingüístic hi ha molts de temes jo no dic Palma de 
Mallorca jo dic Palma, me’n vaig a Palma, jo dic Palma tots els 29 diem Palma, tot el 
públic que esta aquí diu Palma, ara hem de valorar quan parlem del nom oficial de la 
ciutat jo li he anunciat tota una sèrie de  terrenys on es important saber si donem o no 
donem resposta amb el nom que estàvem proposant en aquest plenari, per això nosaltres 
creiem que la millor opció es el nom del Palma de Mallorca. Moltes gràcies Sr. Batle”. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
IRENE SAN GIL LOPEZ-QUESADA REGIDORA SECRETÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE PALMA. 
 
CERTIFIC: 
 
PRIMER.-  Que a la Junta de Govern, en sessió celebrada el 16 de novembre de dos mil 
onze, en el punt U-7 va adoptar l’acord següent: 
 
“Elevar a Ple, previ informe de la Comissió corresponent, la proposició relativa a la 
proposta de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma 
de Mallorca”. 
 
SEGON.- Que el contingut de la proposició que la Junta de Govern eleva a Ple és el 
següent:  
 
“Exposició de Motius 
 
Palma, mereix un tractament especial i específic pel seu servei al territori Mallorquí 
molt superior al d’altres ciutats i pobles de Mallorca, així mateix tant per la seva 
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infraestructura administrativa com per la seva experiència en el seu propi territori la fan 
mereixedora d’aquest tractament sense que això desequilibri la resta del territori. 
 
La llei de capitalitat per a Palma té, a més, una sòlida base en la Carta Europea de 
l’Autonomia Local, feta en Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, que considera les 
entitats locals com un dels principals fonaments en un règim democràtic. 
 
L’autonomia municipal estarà reconeguda en la Constitució i la legislació interna de 
cada estat. Igualment, les entitats locals tindran llibertat plena en tota matèria que no 
estigui exclosa de la seva competència o atribuïda a altra autoritat. 
 
Així mateix, la Llei de capitalitat s’inspira en els principis constitucionals de 
descentralització, desconcentració i coordinació de la Administració amb fi de servir els 
interessos generals de la ciutadania així com facilitar la participació ciutadana en la 
gestió dels assumptes locals i la seva millora, sense perjudici de la unitat de govern i 
gestió del municipi. 
El Grup Municipal Popular, d’acord amb els articles 79 del Reglament Orgànic del Ple 
de l’Ajuntament de Palma presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 
 
1. Atesa la Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 23/2006, de 20 de 
desembre, de capitalitat de Palma per la que l’Ajuntament de Palma té iniciativa para 
proposar la modificació del règim especial que li atorga aquesta Llei, el Ple de 
l’Ajuntament de Palma acorda remetre al Govern de les Illes Balears, la proposta de 
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma que se 
adjunta com annex. 
 
ANNEX 
 
Llei ***/2011, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat 
de Palma de Mallorca. 
 

Exposició de motius 
 
Palma, per la seva condició de capital de la comunitat autònoma de les Illes Balears i 
per el seu caràcter solidari amb la resta de pobles de les illes i en especial de Mallorca, 
ha hagut d’afrontar en el seu terme municipal multitud de serveis de caràcter 
supramunicipal. 
 
És obvi, atesos els serveis que ofereix Palma, que el seu servei al territori Mallorquí és 
superior al d’altres ciutats i pobles de Mallorca, raó per la qual mereix un tractament 
especial i específic. Tant per la seva infraestructura administrativa com per la seva 
experiència en el seu propi territori la fan mereixedora d’aquest tractament sense que 
això desequilibri la resta del territori. 
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Palma és la suma de moltes ciutats: és la ciutat del Port, la ciutat de l’aeroport, la ciutat 
dels fems, la ciutat carcerària, la ciutat universitària, la ciutat turística, la ciutat 
industrial i residencial . 
 
En l’actualitat, Palma és més que la capital. La ciutat ha devingut el bressol del 
municipalisme a les Balears ja que històricament va ser la primera ciutat de les Illes que 
es va constituir en municipi. Palma, entesa així com bressol i origen de l’essència del 
arxipèlag, la imatge de les nostres illes arreu del món i d’una terra cada dia més oberta 
que, alhora que conserva entranyables racons del seu passat medieval, no renuncia al 
progrés per no perdre el rumb del futur. 
 
Des de fa anys, diversos estaments socials i partits polítics han reclamat l’ aprovació pel 
Govern de la Comunitat Autònoma i el Parlament de les Illes Balears d’una llei de 
capitalitat, veient satisfetes aquestes legítimes aspiracions inicialment l’any 2006 quan 
s’aprova la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma modificada posteriorment per la Llei 
8/2008, de 5 de juny de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat 
de Palma de Mallorca. 
 
L’inici del nou segle pareix el moment adequat per demanar l’aprovació d’un règim 
especial d’acord amb la singularitat de la nostra ciutat, capital turística del Mediterrani, 
que sense demanar privilegis signifiqui un règim jurídic que li permeti un 
desenvolupament harmònic i concorde amb les demandes de la ciutadania i dels milions 
de visitants que anualment passen per ella, així com al principi d’eficàcia, jerarquia, 
descentralització, desconcentració, delegació i coordinació entre els organismes 
administratius i d’autonomia. 
 
Palma vol estar oberta a la resta de pobles i ciutats de les Illes Balears en general. La 
vocació de capitalitat de Palma no es pot plasmar en un aïllament construït sobre 
suposades superioritats, sinó al contrari i per això vol compartir la prestació de 
determinats serveis que cobreixen les necessitats dels seus residents. Igualment, Palma 
s’obri a la resta de pobles i ciutats, no només d’Espanya sinó d’Europa i de la resta del 
món per cercar llaços de solidaritat i de desenvolupament comú. Perquè el nou segle 
reclama dits valors que per descomptat no es poden exercir sense assumir els que son 
propis per projectar-los tots plegats cap a noves metes de futur. 
 
La llei de capitalitat per a Palma té, a més, una sòlida base en la Carta Europea de 
l’Autonomia Local, feta en Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, que considera les 
entitats locals com un dels principals fonaments en un règim democràtic. 
 
L’autonomia municipal estarà reconeguda en la Constitució i la legislació interna de 
cada estat. Igualment, les entitats locals tindran llibertat plena en tota matèria que no 
estigui exclosa de la seva competència o atribuïda a altra autoritat. 
 
Haurà de ser competència de les autoritats més pròximes a la ciutadania l’exercici de les 
competències públiques. Totes aquestes intencions i les recomanacions estan recollides 
a la Carta Europea de l’Autonomia Local. La Constitució Espanyola de 1978 recull de 
manera expressa el dret a l’autonomia municipal, que tindrà que ser respectada per tots 
el òrgans que integren l’Administració Pública. 
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Així mateix, la Llei de capitalitat s’inspira en els principis constitucionals de 
descentralització, desconcentració i coordinació de la Administració amb fi de servir els 
interessos generals de la ciutadania així com facilitar la participació ciutadana en la 
gestió dels assumptes locals i la seva millora, sense perjudici de la unitat de govern i 
gestió del municipi. 
 
El ple de l’Ajuntament de Palma va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals 
el dia 31 d’octubre de 2001, impulsar l’aprovació per el Parlament de les Illes Balears 
d’un projecte de Carta municipal, que havia estat consensuada per tots els portaveus 
dels grups municipals reunits en la comissió especial creada a l’efecte l’any 1999. 
 
Reiterada la voluntat de dur endavant la seva tramitació per el Plenari de la Corporació 
municipal el dia 22 de març de 2002, es va fer mitjançant l’actualització en la Llei de 
capitalitat l’any 2006. 
 
Novament s’aconsegueix així una norma especial, la Llei de capitalitat de Palma que 
impulsarà el desenvolupament del municipi amb un esperit de  solidaritat amb els altres 
pobles de les illes. 
 
D’altra banda, el retorn de les competències per l’aprovació definitiva del planejament 
general així com altres instruments al municipi de Palma, es planteja com favorable al 
principi d’autonomia local i a la consecució d’una segona descentralització, es considera 
convenient i recomanable a través de l’informe del Consell Insular de Mallorca una 
lectura d’estricta legalitat i de clara incidència en els factors d’ordenació supramunicipal 
continguts en el Pla Territorial. 
 
L’article 75.10 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer determina i justifica 
plenament que el municipi de Palma ha de disposar de una llei de capitalitat especial 
establerta per el Parlament de les Illes Balears. L’Ajuntament de Palma tindrà iniciativa 
per proposar la modificació d’aquest règim especial i, d’acord amb les lleis i el 
Reglament del Parlament, participarà en l’elaboració dels projectes de llei que 
incideixen en aquest règim especial i ha de ser consultat en la tramitació parlamentària 
d’altres iniciatives legislatives sobre el seu règim especial. 
 
D’altre part, el ple de l’Ajuntament de Palma va acordar recuperar el topònim del 
municipi amb la denominació tradicional de Palma de Mallorca, en lloc de Palma, que 
va ser  modificada sense el preceptiu acord plenari que estableix la legislació aplicable. 
 
Article 1. Derogació de l’article 1.1 de la Llei 8/2008 de modificació de la Llei de 
capitalitat de Palma. 
 
Es substituirà en tot el text de la llei 23/2006 de 20 de desembre la denominació de 
Palma per Palma de Mallorca. 
 
Article 2. Incorporació dels articles 72 i 73 a la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de 
capitalitat de Palma. 
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S’incorporen a la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, els articles 
72 i 73, que varen ser derogats per l’article 1.2 de la Llei 8/2008, de 5 de juny, i que 
queden amb la següent redacció: 
 
«Article 72. 

 
1. El Pla general d’ordenació urbana de Palma, en els termes que regula la legislació 
urbanística, és l’ instrument rector de l’activitat urbanística de l’Ajuntament de Palma 
mitjançant el qual ha de materialitzar els principis constitucionals d’utilització del sòl 
d’acord amb l’ interès general i la participació de la comunitat a les plusvàlues que 
generi l’acció urbanística del municipi.  

 
2. La competència per a l’aprovació definitiva del Pla general d’ordenació urbana i dels 
altres instruments de planejament urbanístic correspon al municipi de Palma.  

 
El ple del seu ajuntament és l’òrgan competent per a l’adopció dels corresponents 
acords d’aprovació inicial i definitiva del pla general d’ordenació urbana i del catàleg de 
protecció, així com també per a la seva revisió, modificació i adaptació als instruments 
d’ordenació territorial.  

 
Pel que fa a l’aprovació, revisió, modificació i, si escau, l’adaptació als instruments 
d’ordenació territorial de la resta dels instruments de planejament urbanístic distints del 
pla general i del catàleg de protecció els òrgans competents seran els establerts per les 
normes d’organització municipals, tret que per la legislació estatal i autonòmica sobre 
règim local o aquesta llei existeixi una atribució a un òrgan específic. 

 
3. En el procediment d’aprovació del pla general d’ordenació urbana i del catàleg de 
protecció, en el de la seva revisió, modificació o adaptació als instruments d’ordenació 
territorial, s’ha de conferir un tràmit d’audiència específica al Consell Insular de 
Mallorca, que s’articularà mitjançant un informe no vinculant que s’haurà d’emetre en 
un termini de dos mesos i en els termes prevists a l’article següent; a més dels altres 
tràmits d’audiència o informe a altres Administracions públiques que siguin legalment 
procedents en el procediment. 

 
4. L’Ajuntament de Palma ha de donar trasllat al Govern de les Illes Balears i al Consell 
Insular de Mallorca de les resolucions o acords d’aprovació definitiva dels instruments 
de planejament als què es refereix l’apartat 2 anterior, dins el termini de quinze dies des 
de la seva adopció, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de l’ instrument 
que hagi estat objecte de l’ esmentada aprovació definitiva.  

 
Article 73  

 
1. El tràmit d’audiència i informe del Consell Insular de Mallorca a què es refereix el 
punt 3 de l’article 72, es realitzarà una vegada s’hagi produït l’acord municipal 
d’aprovació inicial. A aquest efecte l’Ajuntament de Palma remetrà un exemplar 
complet de la documentació que hagi estat objecte de l’ esmentada aprovació inicial per 
part del Ple.  
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2. L’informe del Consell Insular de Mallorca s’emetrà per part de l’òrgan que 
determinin les seves normes d’organització, i s’ha de cenyir a les consideracions 
oportunes per motius d'interès supramunicipal i de legalitat. 

 
3. En tot cas, i en els termes que regulin les normes d’organització del Consell Insular 
de Mallorca, l’Ajuntament de Palma ha de tenir representació en els òrgans insulars 
encarregats de l’emissió de l’informe a què es refereix el punt 3 de l’article 72.» 
 
Article 3. Modificació de l’article 75 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de 
capitalitat de Palma. 
 
Es modifica l’article 75 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma 
queda redactat de la forma següent: 
 
«Article 75  

 
1. Correspon a l’Ajuntament de Palma la declaració d’urgent ocupació dels béns i dels 
drets afectats en els supòsits d’expropiació per raons urbanístiques d’iniciativa 
municipal previstes a la legislació urbanística o d’expropiació forçosa i recollides a les 
determinacions dels plans.  

 
2. En el cas que opti per aplicar el sistema de taxació conjunta previst a la legislació 
urbanística, correspon a l’Ajuntament de Palma l'aprovació definitiva del projecte 
d'expropiació; que implica així mateix la declaració d'urgència de l'ocupació dels béns o 
drets afectats. El pagament o el dipòsit de l' import de la valoració establerta pel 
projecte de taxació conjunta habilita per a procedir a ocupar la finca, sense perjudici de 
la valoració pel Jurat Provincial d’Expropiació, si s'escau, i de la tramitació dels 
recursos que procedeixin respecte al preu just.» 
 

Article 4. Modificació de la disposició addicional única de la Llei 8/2008, de 5 de juny, 
de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 

El punt 3 de la disposició addicional única de la Llei 8/2008, de 5 de juny, de 
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, queda 
redactat en els termes següents: 

 
«3. A l’àmbit territorial de les Illes Balears, la competència per a l’aprovació 
definitiva de l’ instrument de planejament urbanístic general del municipi de 
Palma així com del planejament derivat correspon al seu ajuntament, en els termes 
prevists a la seva Llei de Capitalitat i a la legislació de règim local. Pel que fa als 
instruments de planejament urbanístic general dels municipis de més de cinquanta 
mil habitants correspon a l’òrgan que determinin les normes d’organització del 
consell insular corresponent.» 
 
Article 5. Introducció d’una nova disposició addicional a la Llei 23/2006, de 20 de 
desembre, de capitalitat de Palma. 
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S’introdueix una nova disposició addicional a la Llei 23/2006, de 20 de desembre, 
de capitalitat de Palma, amb el següent contingut: 

Disposició addicional quarta 

Als instruments de planejament urbanístic als què es refereix l’article 72 d’aquesta 
Llei no els és aplicable en el seu procediment d’elaboració el tràmit d’aprovació 
provisional previst a la legislació urbanística. 

Disposició transitòria única. 

Els expedients de planejament urbanístic que, en el moment d’entrada en vigor de 
la present Llei, es trobessin en fase d’aprovació definitiva davant el Consell Insular 
de Mallorca, seran objecte d’informe en els termes referits en els articles 72 i 73 de 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, d’acord amb la redacció 
conferida per part de l’article 1 d’aquesta Llei.  

Una vegada emès l’ esmentat informe, l’expedient serà retornat a l’Ajuntament de 
Palma per tal que adopti la resolució que correspongui en tràmit d’aprovació 
definitiva. A aquest efecte, el Consell Insular de Mallorca, juntament amb 
l’informe a què es refereix el paràgraf anterior, trametrà igualment i als efectes 
d’economia processal la resta d’informes que s’haguessin emès per part dels 
organismes amb competències sectorials afectades. 

Disposició derogatòria 

Queda derogada la disposició transitòria única de la Llei 8/2008, de 5 de juny, de 
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 

Disposició final primera 

L’exercici de les competències municipals en matèria d’aprovació definitiva del 
planejament urbanístic al què es refereix l’article 72 Llei 23/2006, de 20 de 
desembre, de capitalitat de Palma, d’acord amb la redacció conferida per part de 
l’article 1 d’aquesta Llei, té plena efectivitat des de la data de l’entrada en vigor de 
la present Llei; sense cap necessitat d’adequació prèvia de normes d’organització o 
funcionament municipal. En tot cas, s’apliquen les reserves d’atribucions en favor 
dels òrgans municipals que estableixi aquesta llei o la legislació estatal i 
autonòmica de règim local. 

Disposició final segona. 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears.” 

 
S’APROVA. Es fa votació separada d’acord amb el dictamen de la Comissió: 
El primer apartat del Text proposat sobre derogació de l’article 1 de la Llei 8/2008, 
relatiu a la denominació oficial S’APPROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 vots en 
contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
L’apartat segon  text proposat relatiu a la competència de l’àmbit urbanístic 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
 
Parla el Sr. Batle: 
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“M’han demanat que faci públic l’ordre de intervencions perquè la gent que ha 
d’intervenir pugui saber quan li correspon ara correspon al punt 33 que participarà Ben 
amics, llavors el punt 38 FEPAE. Punt 39 Unió d’Associacions de Mallorca, Comité 
d’Emaya. Punt 40 Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Comité d’Empresa de 
la EMT i Associació de Veïns Amics de Son Roca. Punt 41 Federació d’Associació de 
Veïns de Palma, Associació de Veïns Es Raval de Santa Catalina. Punt 43 Unió 
d’Associacions de Mallorca. Punt 44 Associació d’Amics de la Tercera edat Bona Gent. 
Punt 45 Federació d’Associació de Veïns de Palma i FEPAE i Punt 46 Federació 
d’Associació de Veïns de Palma i 47 la Defensa de consumidors i usuaris i aquí acabem 
les intervencions, aquest serà l’ordre que seguirem, ho dic perquè l agent pugui fer els 
seus comptes”. 
 
 
33.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al Consell Municipal 

LGTB (1139/2011). 
 
Intervé la representant d l’Associació  Ben Amics: 
 
“Señor Alcalde, señoras y señores. Esperamos que nos escuchen y presten atención a 
nuestra voz, porque el tema a tratar es de gran importancia para esta sociedad que 
construimos, ustedes desde las instituciones y nosotros y nosotras, entidades sociales, 
desde la calle. Desde Ben Amics, asociación de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales queremos defender esta propuesta para la creación de un Consell Municipal 
LGTB con el objetivo de luchar contra la discriminación hacia este colectivo y defender 
su inclusión en todos los ámbitos, ya sea, educación, salud o laboral. La sociedad 
avanza hacia la tolerancia y el respeto a la diversidad, pero también es indiscutible que 
no con la velocidad que desearíamos y no en todos los ámbitos, el sexismo y el 
machismo están muy presentes y gozan de buena salud. Este Ayuntamiento debe velar 
por la igualdad real de todos los ciudadanos y ciudadanas que residen en el municipio, 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es su 
responsabilidad. Según un estudio del CIS el 77,4 % de los jóvenes españoles ha 
escuchado insultos hacia nuestro colectivo y el 18 % ha presenciado agresiones físicas. 
Palma no es ajena a esta realidad, las personas LGTB de esta ciudad padecemos una 
discriminación por nuestra orientación sexual o identidad de género como en cualquier 
otro lugar. La cuestión es si está en nuestra mano poner en marcha mecanismos o 
acciones que protejan a nuestro colectivo y que hagan ver a esta parte de la sociedad, 
intolerante, que aquí no hay cabida para ciertos comportamientos o actitudes, que este 
Ayuntamiento está del lado de la igualdad de todas las personas y entre ellas el 
colectivo LGTB. No estamos aquí solo para hablar de generalidades o dar datos, 
estamos aquí para mostrarles la realidad de las personas LGTB, su día a día y las 
barreras con la que se encuentran en esta ciudad. Quiero hablar de esa mujer despedida 
dos días después de que sus compañeros se enterasen de que era transexual, cuando 
meses antes había sido ascendida reconociendo su labor en su puesto de trabajo. O de 
una pareja de mujeres que amparadas en su legítimo derecho a iniciar el proceso de 
reproducción asistida dentro de la seguridad social y con la esperanza y la ilusión de 
ampliar su familia se enfrentan a un médico que les dice que ya tienen bastante con las 
parejas normales para que ahora vengan también las lesbianas. O ese chico que no solo 
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fue agredido físicamente, sino que su agresor decidió que su perro, entrenado para 
atacar, debía morderle causándole graves heridas por el hecho de ser gay. También 
mencionaré a ese chico de 15 años que simplemente es como es pero para su clase tiene 
mucha pluma, y por este hecho es insultado y despreciado. Que además llega a su casa y 
por miedo al rechazo de su propia familia prefiere callarse y guardárselo para si mismo. 
Podría seguir relatando casos y casos reales de personas de esta ciudad que son víctimas 
de lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia. Pero precisamente este Consell 
permitiría darle voz a esta realidad, velar por sus derechos y defender nuestra libertad 
que es en el fondo la libertad de todos y todas. Lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales sufrimos cada día la incomprensión y el rechazo, fruto del desconocimiento, 
la intolerancia y los prejuicios, que desde el Ayuntamiento y con la ayuda de este 
Consell podríamos denunciar y frenar. Sería una herramienta vital para salir de la 
estigmatización, denunciando todos estos hechos y visibilizando la realidad de nuestro 
colectivo. El Consell municipal de dones i per la igualtat de Palma, tiene un espacio que 
se ha ganado, que ha defendido durante años, con sus particularidades suficientes para 
tener su espacio. No es un cajón de sastre donde entra todo, igualdad es un término 
aplicado a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El colectivo LGTB 
también tiene sus peculiaridades, necesidades  y objetivos como para trazar acciones 
concretas. Es necesario crear un espacio propio, de otra forma resta importancia y 
diluye las cuestiones de cada colectivo. Por todo esto debemos seguir avanzando por el 
reconocimiento de los derecho del colectivo LGTB y debemos hacerlo de la mano, las 
entidades que llevamos años trabajando y este Ayuntamiento, dejar solas a las entidades 
es cargarlas de una responsabilidad que debe ser compartida. La creación de este 
Consell sería un paso más hacia este reconocimiento. Hoy volvemos a recordar en este 
pleno tal y como hicimos hace un mes que la igualdad o es completa o no lo es”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Veritablement desprès d’aquesta exposició sobren les paraules, els exemples que ha 
posat Ben Amics son reflexa de que encara el col·lectiu no te la igualtat plena dins el 
ciutadania i també aquesta proposta per la nostra coalició es cabdal i es molt important i 
per aquesta importància no volíem que es perdés dins aquest plenari amb una votació 
negativa de part dels altres grups i la impossibilitat de no poder arribar ara per ara a un 
acord fa que deixem damunt la taula aquest punt i sobretot el deixem damunt la taula 
per poder seguir parlant molt important no només parlar amb els grups del plenari sinó 
també amb les entitats que representen i que fa molts d’anys que lluiten per la dignitat 
de persones de Palma i sobretot la importància que l’Ajuntament de Palma, un 
Ajuntament d’una gran ciutat que es la capital del país tingui un area específica per 
poder treballar i per poder promocionar polítiques efectives per la igualtat del col·lectiu, 
jo simplement al partit Popular li demano passes endavant, tots junt perquè aquest es un 
aspecte que veritablement beneficia a la ciutat perquè les polítiques d’igualtat que 
acaben amb èxit fan una ciutat més humana, més propera i sobretot  més habitable, en 
resum deixem el punt damunt la taula com ja havíem parlat amb la Sra. Ferriol i 
sobretot amb l’esperit de construcció, amb l’esperit de poder el mes de desembre 
d’aprovar una proposta que veritablement sigui una proposta de tots els grups, que sigui 
una proposta de les entitats i sobretot que sigui una proposta que faci de Palma una 
ciutat més igualitària i més humana. Gracies”. 
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Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Tot i les conquestes notables que en els darrers anys s'han aconseguit en el camp de la 
legislació pública en matèria de diversitat afectiva i sexual, la lluita pacífica i 
democràtica per la consecució de la igualtat real i el reconeixement social del col·lectiu 
LGTB no ha acabat. Arreu del món, queda un camí molt llarg per recórrer per a la 
consecució del veritable canvi social, sense el qual la igualtat efectiva de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals (LGTB) continuarà sent una utopia.  
 
La promoció de la igualtat de drets, de les llibertats i del reconeixement social del 
col·lectiu LGTB (gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals) és una assignatura a millorar 
a la ciutat de Palma. L’Ajuntament, com a institució més pròxima a la ciutadania, ha de 
jugar un paper capital en la normalització de la ciutadania LGTB i ha de ser un referent 
positiu d’integració i lluita contra l’anomenada “LGTBfòbia”. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
* Constituir el Consell Municipal LGTB, que ha d’esdevenir un òrgan consultiu i 
de participació sectorial, amb l’objectiu de vetllar perquè des de l’Ajuntament es 
duguin a terme polítiques de promoció de la igualtat real, les llibertats i el 
reconeixement social del col·lectiu. Amb una periodicitat de convocatòria del 
Consell bimensual des de la seva creació, en la seva composició hi formaran part la 
regidoria responsable de l’àrea d’igualtat i els grups polítics que conformen Cort. 
També formaran part d’aquest òrgan els representants de cadascuna de les 
associacions de LGTB inscrites al RMEC, els representants d'associacions 
d'empresaris, sindicats, institucions, universitat o altres sectors d'especial interès 
que, per la seva trajectòria personal i/o professional, destaquin pels seus 
coneixements sobre els assumptes d'interès d'aquest consell. 
 
El Consell Municipal LGTB tindrà els següents objectius: 

 
* Analitzar la situació en què es troba la ciutat respecte al col·lectiu, les actuacions 
que s'hi duen a terme i proposar iniciatives relacionades amb les anàlisis derivades 
de les realitats detectades. 

 
* Elaborar i posar en marxa un Pla Municipal contra la discriminació per 
orientació sexual i identitat de gènere que desenvolupi l’atenció a les persones 
LGTB des de la seva diversitat i promogui la seva inclusió en diferents àmbits 
(salut, educació, lleure, comerç, etcètera). 

 
* Impulsar la coordinació entre les institucions implicades i la coordinació i 
col·laboració entre les entitats, les associacions ciutadanes, els sectors professionals 
i representants municipals. 
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Esdevenir l'òrgan de consulta i deliberació en els processos d'elaboració 
d'ordenances municipals que afectin els gais, les lesbianes i els homes i dones 
transsexuals. 
 
QUEDA sobre la taula. 
 
38.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’incompliment del 

Govern del PP amb la Llei de Capitalitat (1146/2011). 
 
Intervé el representant de FEPAE: 
 
“La crisis económica ha evidenciado la pésima gestión de las administraciones públicas 
en general. Nuestra comunidad no ha sido una excepción y los ayuntamientos tendrán 
una legislatura difícil por la merma de ingresos y recursos que complicará la prestación 
de servicios a los ciudadanos. La reforma de la financiación local y un nuevo enfoque 
de la política municipal que reconozca la identidad y el valor de la ciudad que acabe con 
el modelo del gasto público despilfarrador e irresponsable se hace necesaria y urgente, 
pero mientras, Palma dispone de la ley de capitalidad que le otorga el establecimiento 
de un régimen financiero específico que le viene dado por su condición de capital. En 
este sentido, el consistorio ya ha manifestado su deseo por que se desarrolle en su 
totalidad la ley de capitalidad, una ley que se vio afectada en la anterior legislatura por 
una modificación que recortó sus fondos y sus competencias en materia urbanística. 
Creemos que Cort ha de apostar ya por un mejor municipalismo que le permita una 
gestión autónoma y descentralizada para ser una administración pública fundamental 
para salir de la crisis. La ciudad  y su ayuntamiento han de ser los primeros 
dinamizadores de la actividad económica y social, los impulsores del desarrollo y de la 
planificación estratégica de la ciudad que dé respuesta a las demandas y necesidades de 
sus ciudadanos. Para ello, deberá blindar la financiación necesaria y no renunciar a 
ningún instrumento que, como la ley de capitalidad, le otorga un régimen específico, 
más autonomía y descentralización, algo que le faltó, como ya dijimos en su momento, 
en el pasado gobierno municipal. Lo contrario permitiría un gobierno municipal débil e 
inestable y con su acción paralizada. Y eso no nos lo podemos permitir por lo que 
entendemos que en este momento es imprescindible apoyarse el blindaje de la 
financiación económica de este ayuntamiento con medidas e iniciativas económicas que 
alivien y mejoren la maltrecha situación municipal, y para ello se precisan todas las 
competencias irrenunciables de la ley de capitalidad, instando a este consistorio su 
recuperación”. 
 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Aquesta es una proposició que varem presentar el grup Socialista perquè molt ens 
temem que hi hagi la intenció per part del Govern Balear de no complir amb una 
obligació legal que te que es la de invertir fins a 30 milions d’euros al municipi de 
Palma, es cert que d’aquests 30 n’hi ha 4 i mig del Fons de Cooperació Local que 
sembla que arribaran igual que arriben a la resta de municipis, n’hi ha un que hi ha un 
plurianual que ja varem deixar firmat nostres per a la construcció de la reforma del 
poliesportiu Son Moix, però en queden 24 i mig que cada any haurien d’arribar a la 
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nostra ciutat per invertir, aquesta norma legal no es gratuïta nosaltres pensem que o vull 
recordar que nosaltres paguem per exemple més de 12 milions d’euros del canon de 
sanejament que va a altres poblacions, nosaltres tenim serveis com policia, bombers, 
l’EMT, Emaya mateix  que donen serveis a  altres poblacions i que mai estan 
compensades, aquesta Llei de Capitalitat venia a compensar precisament aquestes 
despeses que l’Ajuntament tenia i que no li compensaven, ja varem sol·licitar un plenari 
extraordinari per la Llei de l’any 2011 que ens varem quedar sorpresos quan nosaltres li 
donem tant importància que varem sol·licitar un plenari extraordinari quan el Sr. 
Martínez va anunciar que era normal que el Govern no ens pagues la Llei de Capitalitat 
a una Comissió de Comptes, a nosaltres això ens va preocupar i per això el varem .....el 
resulta d’aquell va ser alentidor, així ho posa aquí perquè realment es vera que no es va 
aprovar exactament la nostra proposició de instar jurídicament o prendre accions 
judicials contra el Govern però si que al manco era instar a prendre les mesures 
econòmiques i jurídiques perquè es compensessin aquestes inversions que han de venir 
aquí tot i això nosaltres de la lectura de l’avantprojecte del pressupost veiem que el 
Govern Balear no ha previst ni un euro per compensar la Llei de Capitalitat de l’any 
2012, nosaltres sempre hem dit que l’Ajuntament s’ha d’adaptar a les possibilitats del 
Govern i si la de l’any 2012 s’ha de transferir en dos o tres anys nosaltres no només no 
hem de posar cap pega sinó que ens hem d’adaptar i no hem de dir absolutament res tant 
el Govern com l’oposició i jo hem comprometo de que si la solució es una altra a no fer 
una guerra sempre i quan acabin arribant  a la ciutat de Palma 24’5 milions d’euros 
d’inversió perquè hi te dret legal i lo que no podem fer de cap manera es burlar la Llei i 
molt manco el Govern perquè ara per exemple s’ha aprovat un pla contra frau fiscal, un 
pla que també vull recordar que eren mesures fetes totes, totes estaven fetes des de 
l’anterior legislatura o anteriors i ara se li ha posat el nom de Pla i s’ha presentat com si 
fos una cosa novedosa, amb quina cara demanem als ciutadans que paguin un tribut pels 
qual estan obligats per la Llei en canvi perdonem una obligació legal de transferència a 
l’Ajuntament de Palma de la Llei de Capitalitat amb quina cara demanem als ciutadans 
que paguin els seus impostos, els ciutadans han de pagar els impostos només faltaria, 
tenen una obligació legal, exactament la mateixa que te el Govern de les Illes Balears 
per pagar la Llei de Capitalitat aquests 24’5 milions d’euros, per això es per lo que 
nosaltres proposem aquesta proposició perquè també molt ens temem que l’any 2013 
haguem de reproduir aquest debat, jo ja li avanço per si desprès hem de discutir 
l’alternativa nosaltres compensar els 24’5 milions d’euros d’inversió, en tres milions 
anuals de lloguer d’un edifici perquè això es capítol II, el manteniment a nosaltres apart 
de il·legal no ens sembla be, ens podria semblar be si això compenses una anualitat de 
Llei de Capitalitat si aquesta es la decisió del Consell de Capitalitat nosaltres no 
tindríem massa que dir fins i tot li posaré un altre solució damunt la taula que a lo millor 
podria ser valida per l’Ajuntament i també per el Govern, plantegin la compensació del 
deute que vostès varen crear per l’Ajuntament amb els solars de l’IBAVI, plantegin al 
manco solucionarà per un any el deute de Llei de Capitalitat, li plantejo com a solució 
perquè nosaltres aquí també estem per aportar solucions i perquè puguin ser vàlides 
però mai per incomplir la LLei que es lo que esta passant, si vostès els hi diuen 
nosaltres tenim un deute que el varen deixar vostès Sr. Isern, no vostè però si el govern 
del Partit Popular, amb l’IBAVI del voltant de 21 o 2 milions d’euros, ho hauria de 
comprovar, estic parlant de memòria ho hauria de comprovar, si en aquest 21 o 22 
milions d’euros se li afegeixen els tres milions del parc de bombers a pesar que siguin 
manteniment això jo entenc que si es cerca una solució també estic d’acord que es pugui 
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arribar a trobar per tant no vagi per dit, això ho podria compensar una anualitat, es 
possible que el Govern estigui d’acord perquè el Govern del Partit Popular ahir mateix 
va votar en contra d’exigir a l’Ajuntament de Palma  el pagament d’aquests solars, per 
tant a lo millor això els hi poso damunt la taula ho compensin desprès tindran el 
problema de quadrar el pressupost, això no li ve de nou, ara no tinguin la temptació 
perquè això ja ens coneixem de dir que no poden quadrar el pressupost de l’any 2012 
perquè la culpa es nostra, no, la culpa serà perquè la Llei de capitalitat no la ens 
transfereixen per lo que l’Ajuntament de Palma vol, si diuen això nosaltres no farem cap 
guerra ara no diguin que es per culpa nostra perquè la Llei de Capitalitat nosaltres els hi 
posem una solució damunt la taula, però les inversions de la Llei de Capitalitat a 
l’anterior legislatura les decidia aquest consistori i sobretot no digui als habitants de 
Camp Redó per exemple que no hi ha finançament perquè aquell bloc estava 
perfectament finançat per la Llei de Capitalitat i aprovat per el Consell de Capitalitat”. 
Gracies. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies Sr. Batle, nosaltres plantegem una proposta per la compensació de la 
Capitalitat li he de dir que entre les que varem estar estudiant es la que ha dit vostè, jo 
no se perquè li consta això li podria dir totes les que varem mirar que no suposaven 
moviments de Tresoreria que es lo que jo vaig dir a aquella comissió que no hi havia ni 
un milió  de euros públics aquesta va ser la meva per inversió aquesta va ser la meva 
frase, nosaltres amb la proposta de que sigui el parc de bombers varem trobar que era de 
les que varem estudiar la millor perquè allibera recursos municipals, perquè sinó 
nosaltres hauríem de consignar 3 milions d’euros a l’any 2012 i per tant permet reduir lo 
que es el dèficit pressupostari que això es un dels temes molt importants que te aquest 
govern que fer front, desprès ens permet no haver d’augmentar l’actual deute que tenim 
amb la comunitat autònoma que es de més o son de prop de 40 milions d’euros, deute 
que te la Comunitat Autònoma amb l’Ajuntament de Palma, i coneixent la situació de 
Tresoreria que te el Govern i coneixent el deute que te amb  proveïdors, nosaltres lo que 
no podem fer es generar més tensions de Tresoreria a l’Ajuntament de Palma, perquè 
desprès tenim complicacions per pagar la nomina, i per tant nosaltres volem garantir el 
pagament de la nomina de tots els empleats municipals, pensin que si no les garantim 
nosaltres no cobrem, tots, els 29 per tant les hem de garantir, també li he de dir que 
permet no incrementar la deute municipal amb proveïdors que també es un dels 
objectius d’aquest equip de govern i escolti tots ens hem d’ajudar i nosaltres també hem 
d’ajudar a la Comunitat Autònoma  a reduir el dèficit que te perquè reduint el dèficit de 
la Comunitat Autònoma ajudem a la Comunitat Autònoma a baixar lo que es la 
necessitat de recorre a finançaments bancaris perquè creiem que els bancs no han de 
donar doblers a les administracions, li han de donar doblers als empresaris, li han de 
donar doblers als autònoms i les petites empreses que es lo que esta ofegant la nostra 
economia i per tant creiem que es de sentit comú, aquesta proposta dona resposta a la 
crisi econòmic ai per això nosaltres ho trobem més interessant que haver d’estar 
demanant més doblers a la Comunitat Autònoma per fer inversions per part de 
l’Ajuntament, miri respecte a això de dur o no dur en els tribunals a la Comunitat 
Autònoma jo si li vull recordar algo de la passada legislatura, nosaltres varem dur una 
proposta aquí perquè ens havien modificat la Llei sense haver-nos donat tràmit 
d’audiència i aquella modificació de la Llei que varem fer el Parlament de les Illes 
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Balears lo que feia era una limitació al fons de lliure designació per part de 
l’Ajuntament per això era una proposta que es podia dur en els Tribunals, al llarg de la 
passada legislatura el Grup municipal Popular va dur una proposta per mirar de recollir 
que passava si no ens pagava quan tocava el Govern perquè això no esta ara regulat, un 
calendari de Tresoreria, un calendari i miri vostè a les actes lo que hem va dir, jo no li 
diré res Sr. Alcover però miro vostè lo que hem va dir, a l’any 2007 vostès ja no ho 
reclamaren els 25’5 milions d’euros, només ens varen entregar 16 milions d’euros, però 
nosaltres no el varem criticar per no arribar als 15’5 milions d’euros, vostè deia que 
l’anterior equip de govern autonòmic havia agafat part dels fons de capitalitat per fer 
inversions decidides per elles, però no decidides en el Consell de Capitalitat com diu la 
normativa, doncs miri nosaltres no ho varem criticar, es que no ho varem criticar en cap 
moment no varem començar a dir vostè deixa el 25’5 milions d’euros que hem de dur 
als jutjats, no, aquí sempre que varem dir de dur als tribunals al Govern Autonòmic o al 
Parlament de les Illes Balears era perquè havien modificat la Llei sense que ens 
diguessin res a nosaltres i no diré que tampoc els varem dir res a vostès com membres 
de l’equip de govern, per tant nosaltres la proposta que duim es acordar sol·licitar al 
Govern de les Illes Balears com a compensació dels costos de capitalitat el pagament 
del lloguer del nou parc de bombers”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Anem a veure es que jo veig el Sr. Martínez i l’equip de govern molt tranquil amb això 
però es que estem parlant d’incomplir, s’està incomplint una Llei, es una qüestió molt 
greu, escoltin no podem estar davant un incompliment legal en aquesta cas la Llei de 
Capitalitat en quant a la part d’inversions i quedar-nos tant tranquils i dir bono es que te 
problemes el Govern home clar que te problemes el Govern a nivell de Tresoreria i de 
capacitat econòmica i pressupostària, però be, renegociin , clarifiquin les inversions si fa 
falta es canvia la Llei, però lo que no pot ser segur es estar incomplint una Llei de 
manera flagrant i quedar-nos tant tranquils, això en cap cas, de que estem parlant amb 
les inversions de la Llei de Capitalitat?, perquè clar això no es una qüestió purament 
tècnica de si la Llei de Capitalitat per amunt o per avall, estem parlant de Corea, estem 
parlant del bloc 12 en concret i el pressupost també per esbucar el bloc 13 que ja ha 
estat expropiat i per anar avançant amb uns processos que son positius a la zona de les 
vivendes socials del Camp Redó, estem parlant d’això i això es lo que estem deixant de 
banda, anem a veure estem parlant de la rehabilitació de Son Moix, estem parlant 
d’instal·lacions esportives de Bellver, de biblioteques de sales d’assaig, evidentment 
tothom es conscient dels problemes pressupostaris que tenen totes les administracions i 
el Govern en aquest cas es evident que els te, ara lo que no pot ser es que ens quedem 
tant tranquils i assumim que això aquestes quanties incomplirem una llei i aquestes 
quanties no es pagaran, això si de cas s’ha de renegociar o s’han de periodificar, 
nosaltres també estem oberts a parlar-ne a veure que es més prioritari i que no i per 
descomptat que hi ha algunes qüestions que per nosaltres son absolutament prioritàries, 
tenir una gent marejada des de fa mesos en el bloc 12 o ofegant a la constructora perquè 
no se li estan abonant aquestes quanties d’obres que estan executant això es molt greu o 
això ha de ser prioritari, vostè lo que no pot ser es que ens diguin que la Llei de 
Capitalitat ara simplement quedarà amb arreglar el bodris aquest del Parc de Bombers, 
això fruit per cert d’una excel·lent gestió extraordinària del Partit  Popular a  la 
legislatura del Sr. Matas, ara per arreglar aquest bodris, aquests 3 milions, aquesta llosa 
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econòmica damunt les esquenes dels ciutadans, damunt les esquenes de les arques 
públiques o sigui ara renunciarem a tot per arreglar aquest bodris que va generar  per 
cert el partit Popular a l’infausta època de Jaume Matas, idò no, ido no perquè estem 
deixant de banda per exemple la rehabilitació del bloc de Corea on hi ha unes persones 
que estan esperant a tornar i mentre tant estem ofegant a la constructora cercant que 
aquestes persones no puguin tornar, anem a arreglar això i moltes altres inversions que 
estan dins la Llei de Capitalitat i anem a parlar-ne, si s’han de periodificar nosaltres 
estem oberts a periodificar a renegociar però lo que no pot ser es que quedem tan 
tranquils davant un incompliment legal, no es que no pot i nosaltres no volem generar 
tensions de Tresoreria, no, no, anem a afrontar el tema anem a renegociar-ho a 
periodificar-ho o si volen canviïn la Llei però lo que no  pot ser es que estiguem 
incomplint una Llei i quedem tan tranquils, això en cap cas”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gracies Sra. Fernández, veig que li ha agradat la idea perquè se la feta seva, ha tardat 
mig segon això es igual a lo del pla d’inspecció fiscal, li va agradar perquè se la feta 
seva, sol passar això i tampoc ens ve de nou en qualssevol cas si s’arriba a aquest acord 
nosaltres ja ens anirà be perquè suposarà una inversió de 24 milions i mig d’euros per a 
la ciutat que es de lo que es tracta, vostè vol dir exactament que canvia una obligació 
legal que te el Govern per invertir a Palma 24 milions i mig per els tres milions d’euros 
anuals que costa el lloguer del parc de bombers?, es això lo que ens esta proposant?, ho 
digui per favor a la rèplica perquè jo no ho acabo d’entendre, perquè aquí estem per 
defensar els interessos de la ciutat i canviar 24 milions i mig per tres jo no li dic 
defensar els interessos de la ciutat, si volen canviar la Llei ara tindran una ocasió única 
perquè vostès li estan proposant un canvi del nom i de les competències urbanístiques, 
que canviïn també aquest article i no sigui obligatori la inversió dels 24 i mig, nosaltres 
ens hi oposarem, farem tota la guerra que es pugui però si lo que volen es no pagar lo 
que han de fer es canviar la Llei, no incomplir la Llei, això el missatge es terrible per els 
ciutadans, el problema també es que no paguen les que estan ja compromeses i vostès 
les disculpen, en el Consell de Capitalitat de l’any 2011 hi havia 24 milions d’euros 
repartits per inversions entre les quals hi havia el bloc 12 de les vivendes de Camp 
Redó, vostès ara diuen que no hi ha finançament per això , però no només no hi ha 
finançament sinó que ha passat tots els tràmits administratius il·legals pertinents de 
manera que havien passat aquests tràmits es va poder licitar i començar la construcció 
de l’obra i ara els diuen que no hi ha doblers per això, els doblers hi son i el Govern te 
l’obligació de pagar, no poden dir que l’èquip anterior varen fer coses malament i no 
varen deixar finançament per això, pot ser que la resta de blocs no tinguin el 
finançament perquè lo que nosaltres volíem era vincular una part de capitalitat de cada 
any, `si l’any 2012 la prioritat es una altra es evident, però l’any 2011 el bloc 12 estava 
perfectament finançat, no tornin a dir que no esta finançat, no enganin a la gent i el 
problema es que desprès evidentment quan vostè no pugi quadrar el pressupost perquè li 
falten 25 milions d’euros i perquè ha de pressupostar 27 milions d’euros d’amortització 
tindrà la temptació perquè ens coneixem de donar-nos la culpa a nosaltres, ens donarà la 
culpa a nosaltres, quan la culpa es seva per haver perdonat 25 milions d’euros al 
Govern, miri jo m’he estudiat més o manco perquè es molt gran el pressupost de la 
Comunitat Autònoma les m’he mirats, jo he trobat més de 100 milions d’euros amb 
inversió pels quals no hi havia cap obligació legal d’invertir-los, més de 100, aquesta 
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excusa de que no hi ha doblers i hem de ser compressius  no val, s’ha de prioritzar, es 
evident, però lo primer que s’ha de prioritzar es lo que es te, l’obligació legal per això 
nosaltres quan varem entrar al Govern varem haver de fer lo que varem haver de fer per 
pagar més de 100 milions d’euros que vostès varen deixar compromesos i sense 
pressupostar, que es un problema?, efectivament es un problema, però la Llei vull 
recordar que la va aprovar el Partit Popular, no varem ser nosaltres, una vegada 
aprovada evidentment l’Ajuntament de Palma l’ha d’aprofitar en tots els seus termes i 
també amb els 24’5 milions d’euros d’inversió, en tot cas lo que si queda clar es que 
s’ha de defensar per damunt tot perquè es la nostra obligació els interessos de la  ciutat i 
evidentment també hi cap per dir que nosaltres ens reservem el dret perquè som part 
interessada evidentment perquè també estem obligats a defensar els interessos de la 
ciutat anar judicialment nosaltres com a Grup Socialista contra la decisió de no aplicar 
aquestes inversions a l’Ajuntament de Palma. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracias Sra. Fernández, miri no hi ha cap tipus d’incompliment legal lo que estem 
discutint es una proposta per complir amb aquesta legalitat, una proposta municipal que 
volem fer, la situació es complicada i per això feim aquesta proposta, es vera que vostès 
quan varen arribar varen haver de gestionar un Cireravit per entendre’ns i a nosaltres 
ens toca gestionar un Calvo dèficit i clar al situació es molt diferent, gestionar un Calvo 
dèficit no es igual que vostè quan va arribar aquí va gestionar un Cireravit Sr. Alcover, 
li he de dir que ja no hi ha eleccions, hi ha un nou escenari Sr. Alcover i que per tant 
això de qui es la culpa i tal ja els ho deixo a vostès, vostès no varen governar la passada 
legislatura vostè no te cap culpa, vostè no va decidir res i li reconeix-ho i no te cap 
motxilla, si vol per millorar, ho dic  per estar dins aquest nou escenari que lo important 
es saber quines alternatives proposen vostès, vostè Sr. Alcover m’està donant la raó amb 
la proposta aquesta que jo li vaig comentar amb el Sr. Valls de mirar quins 
compromisos te l’Ajuntament de Palma amb el Govern, tots els compromisos que 
tenim, tots es poden negociar dins el marc de la Capitalitat, vostè no ha inventat res, es 
simplement lo que vaig dir tots els compromisos que nosaltres tenim esta inclòs el seu 
per lo tant estava dins, i dins aquests que teníem aquest Govern va decidir fer la 
proposta del parc de bombers que no es canviar 25’5 milions per 3 milions d’euros, això 
es algo més, això es lo que ara estem negociant, jo les ho he de dir clar, això es canviar 
els 100 milions d’euros que haurem de pagar a Caib patrimoni, negociar-lo perquè es 
vagi a càrrec de la Comunitat dels costos de la Comunitat, no es pensin que ells estan 
tots d’acord, no hi estan d’acord, no hi estaven al principi fins que nosaltres varem dir 
tenim aquesta proposta que creiem que es una bona proposta, pensi Sr. Alcover quan jo 
el veig tan vehement que es vera vostè no va governar però els anterior membres ja en 
el 2010 ja els varen dir que els hi anava be no tenir Llei de Capitalitat, 
pressupostàriament en el 2010, ja no la tenim la del 2010, no tenim tampoc la del 2011, 
no ho t4enim, vostès no, l’anterior equip de Govern es varen reunir al Consell de 
Capitalitat i varen decidir gastar els doblers que sabien que no estava en pressupost això 
es lo que nosaltres no volem fer, nosaltres no gastarem els doblers que no esta en el 
pressupost de la Comunitat Autònoma i es per això que hem plantejat dins els 
compromisos que te l’Ajuntament la compensació, si ja ho estava fent Emaya amb el 
tema del canon, va començar Emaya i ara nosaltres lo que volem es mirin el Govern te 
problemes de dèficit pressupostari?, vale entre tots, si no tenim clar que això hem 
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d’aportar entre tots no en sortirem i vostès no varen governar no te cap motxilla, vostè 
pot venir aquí i no es preocupi no li tornaré a recordar que això venen de decisions 
passades no li tornaré a recordar i que hem digui que un pla que varen firmar ahir i 
varem presentar a la Junta de Govern per el proper any no es nostre jo que vol que li 
digui, però be moltes gràcies”. 
 
Esmena alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
El Grup Municipal Popular, d’acord amb l’article 79 del Reglament Orgànic del Ple de 
l’Ajuntament de Palma presenta la següent 
 
ESMENA 
 
1. El Ple de l’Ajuntament acorda sol·licitar al Govern de les Illes Balears , com a 
compensació dels costos dela capitalitat, el nou Parc de Bombers. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
 
39.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’empresa Municipal 

EMAYA (1147/2011). 
 
Intervé el representant de la Unió d’Associacions de Mallorca: 
 
“Gracies Sr. Batle, per la seva tradicional sensibilitat. Molt Honorable Sr. Batle, 
senyores i senyors regidors la Unió d’Associacions de Mallorca referent a aquest punt 
exposa el següent: afortunadament la nostra entitat coneix mot a fons tots els detalls 
d’Emaya, això no es un secret per ningú i per aquest motiu en coneixement de causa ens 
posem al costat de la seva excel·lent plantilla de treballadors i dels sindicats que la 
representen Emaya sense lloc a dubtes es un referent lloable i ho es precisament per 
contar amb una plantilla de treballadors honests i professionals a més no poder 
treballadors que dia a dia s’esforcen vagi fred, plogui, vent o sol, no domés complint en 
la seva tasca així com marquen les normatives no, els treballadors d’Emaya des de 
sempre suen la camiseta donant una lliçó de lo que es és punt d’honor laboral el servei 
dels palmesans i es que la plantilla d’Emaya senyores i senyors de l’equip de govern del 
partit popular és qualque cosa més i millor i vostès encara no s’han enterat vostès por lo 
menys de moment segueixen en el limbe del desconeixement, vostès davant la plantilla 
d’Emaya s’haurien de llevar el capell i tampoc hi ha d’oblidar que els sindicats que 
integren les distintes sessions sindicals i comitès d’empresa són sindicats en força, 
carisma i credibilitat que saben estar en el seu lloc, mai tiren la tovallola i estan 
capacitats si procedeix com aquell que diu clar estar, fins i tot per fer trontollar les 
parets mestres de qualsevol ajuntament que intenti perjudicar els supercurrants d’Emaya 
és just ni elegant ni democràtic que des del propi consistori s’intenti gaudiren 
entrecometes criminalitzar i desprestigiar a la plantilla d’Emaya, això és un pecat 
mortal, un autèntic sacrilegi, una indecència política no es pot dir alegrament que els 
treballadors d’Emaya són un privilegiats que guanyen massa que el seu conveni 
col·lectiu es passa de la retxa, tot això, és incert, els treballadors d’Emaya no són ni 
privilegiats ni guanyen massa ni el seu conveni col·lectiu és inadequat ni moltíssim més 
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lo que hauria de fer l’actual equip de govern és respectar més el seu treballadors i 
millorar el seu conveni col·lectiu i per favor no enviïn vostes cartetes als treballadors 
menjant-lis el cervell amb demagògia baratera al·legant entre altres incoherències de 
que no hi ha doblers, idó es dóna la circumstància de que Emaya és una empresa 
sanejada molt sanejada serà per aquest motiu que s’ha excluit del  consell 
d’administració a la representació laboral perquè no puguin saber com va el tema 
financer, tenen por dels sindicats i a damunt vostès senyores i senyors de l’equip de 
govern en el súmmum del súmmum reclamen sacrificis els oferts i valents treballadors 
d’Emaya per la mor de Déu no diguin més dois els sacrificis els haurien de fer vostès 
rebaixant-se els sous perquè són excessius i així donarien exemple per a la nostra entitat 
l’assumpte que més li preocupa és la presumpta privatització d’alguns dels serveis 
d’Emaya no podem evitar-ho, tenim la sospita de que vostès com una espècie de xotets 
de cordeta a les ordres  del fon monetari internacional del Banc Central Europeu i la 
Unió Europea tenen entre sella i sella més aviat o més tard entrar en el camí antisocial 
de la privatització, una privatització que nosaltres mai acceptaríem amb els braços 
creuats ja per acabar la Unió d’Associacions de Mallorca desafia a un debat públic a 
l’actual consell d’administració d’Emaya quan vulgui i el vulgui amb el fi debatre 
democràticament la situació actual i futur d’Emaya, si feim una pinya entre tots Palma 
en sortirà guanyant, res més i moltes gràcies”. 
 
Intervé el representant del comitè d’empresa d’Emaya: 
 
“El Comité de Empresa del Área de Medio Ambiente de EMAYA, en su reunión del 14 
de noviembre del 2011, ha acordado remitirle el presente escrito con la voluntad, desde 
la parte social, de asentar las bases para un diálogo constructivo, desde el respeto y la 
transparencia, que garantice el mejor futuro de la empresa, su titularidad pública, la 
calidad y cantidad de sus servicios a los ciudadanos de Palma, y el mantenimiento de 
unas condiciones laborales dignas para los trabajadores de EMAYA. En este sentido, 
habiendo la Dirección de la empresa denunciado unilateralmente el vigente convenio 
colectivo del Área de Medio Ambiente, se abre el proceso de negociación colectiva, 
donde el sentido de responsabilidad y la preservación de los servicios públicos han de 
prevalecer sobre cualquier otro interés. Es por ello que el Comité de Empresa plantea 
unos mínimos para superar la actual situación a la que se está abocando por la campaña 
de desprestigio a los trabajadores de EMAYA que impulsa la Dirección, por su falta de 
transparencia y por la continua tergiversación en relación a la situación económica de la 
empresa. Estos mínimos exigen el abandono definitivo por la Dirección de la campaña 
de desprestigio, que, desde poco después de su toma de posesión. Está protagonizando. 
Que reconozca la dedicación, la profesionalidad y el derecho a tener unas condiciones 
laborales dignas por parte de los trabajadores de EMAYA. Exige también la máxima 
transparencia sobre la situación económica, organizativa y de funcionamiento de la 
empresa. Que no se vaya afirmando que estamos en una situación económica crítica 
cuando EMAYA, en realidad, está en beneficios. Es preciso conocer los motivos por los 
que desde que se constituyó el nuevo Consistorio, éste no ha pagado un euro por el 
servicio de limpieza. Así mismo, es preciso saber qué compromisos adquirirá en 
relación con este servicio para el próximo año, cuando hemos visto que las tarifas para 
el agua, el alcantarillado y los residuos sólidos urbanos se aumentan, en plena crisis 
económica, un 3%.También es preciso tener todo la información sobre la evolución de 
las plantillas en los últimos cuatro años y en la actualidad, sus costes, organigrama y 
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funciones, todos los costos operativos de los servicios, las inversiones, las 
amortizaciones; en general un conocimiento detallado, preciso y actualizado de la 
situación de la empresa, así como su evolución en los últimos años, como condición 
previa y necesaria para plantear los ajustes que puedan ser necesarios, con datos ciertos 
y no tendenciosos, y con la plena participación de los representantes de los trabajadores. 
En este sentido proponemos la rápida conformación de una comisión en la que el 
Comité esté representado por un miembro por sección sindical, más el Presidente y la 
Secretaria del mismo, para recabar la información antes señalada, poniéndola a 
disposición de la comisión negociadora del nuevo convenio que debe iniciar su 
cometido a partir del día 2 de enero de 2012. Deseamos que este espíritu de 
responsabilidad por parte los trabajadores sea correspondido por la Dirección, 
superándose la situación actual que perjudica la imagen de la empresa ante los 
ciudadanos, ya suficientemente dañada por presuntos casos de corrupción 
protagonizados por anteriores responsables técnicos y políticos EMAYA”. 
 
Té la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Des de que hi ha hagut el canvi de govern, aquets sis mesos, gaire bé sis mesos, a 
l’Empresa Municipal d’EMAYA que vull recordar que és la principal empresa 
juntament amb l’EMT que presta els serveis als ciutadans de Palma estan succeint coses 
que a nosaltres ens preocupa especialment jo, no seré jo es que defensi que a l’anterior 
legislatura tot es va fer perfecte i ara tot es comença a fer tot mal fet a l’anterior 
legislatura segur que també es varen fer moltes coses mal fetes però si que crec 
sincerament es que a lo darrer de la legislatura es varen iniciar les passes i assentar les 
bases perquè l’empresa fos viable econòmicament, socialment i laboralment. L’empresa 
és una empresa que està sanejada fa enguany serà el tercer any que tindrà beneficis això 
seria incontestable perquè hi ha una auditoria objectiva, externa independent que ho 
certifica per tant que tingui un problema de tresoreria és una altra cosa, no discutim 
això, però que té beneficis és indubtable perquè hi ha una auditoria que ho certifica, 
nosaltres tota aquesta campanya del prestigi sospitem perquè no la entenem sospitem 
que pugui amagar darrera una pretenció de la privatització de qualque servei de 
l’empresa en concret vull suposar que s’aigüa que és lo que més val perquè medi 
ambient també val però deu valer menys o al menys atractiva  per una empresa de fora, 
és vera que no basta la feina feta, és vera que no ens podem dormir, és vera que l’hem 
de fer més eficient perquè hem d’invertir amb aquelles coses que es van espenyant, les 
tuberíes, hem de planificar una manera de canviar les canonades que per l’ús i el temps 
ja no funcionen amb això, nosaltres hi estem d’acord no ens hem negat mai a estudiar 
qualsevol possibilitat d’incrementar aquesta eficàcia i eficiència, va començar quan es 
va prioritzar el pagament a la Seguretat Social envers del pagament de les nòmines dels 
treballadors, això, és una decisió que en política mai s’havia entès en una empresa amb 
beneficis nosaltres no el varem entendre de cap manera els treballadors tampoc des de 
que hi ha hagut el canvi de consistori hi ara s’ha dit no s’ha pagat la neteja per part de 
l’Ajuntament a l’estiu, a aquest estiu increïble que una empresa que enguany guanyarà 
dos milions d’euros es decidís no contractar ni una persona, es vera que equip anterior 
no les va contractar però jo havia parlat públicament i també amb els sindicats  que 
estan aquí , amb els sindicats i jo els havia dit que si tornaven, qualsevol contractació 
pels mesos d’estiu s’abordaria amb el canvi de govern que ara no volia fer política amb 
les contractacions que seria després, això, ho saben tots perquè ho sabien i evidentment 
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els mesos crítics que són  el juliol i agost, evidentment si haguéssim governat hi hagués 
hagut una contractació que al millor no hagués estat tan elevada com a la resta d’anys 
possible, nosaltres no demanaven això, però de no contractar a ningú, la traducció el 
resultat d’aquesta decisió Palma més bruta que mai, el mes d’agost, a l’any turístic de 
major afluència de visitants, això, és una imatge terrible que no ens podem permetre en 
aquests moments a una empresa que enguany guanyarà dos milions i mig de benefici 
més o manco, eh no ho hem de recordar , ho hem de recordar sempre a això, després 
s’inicia una campanya mediàtica nosaltres aquí posem orquestrada per la presidència 
perquè jo no tinc cap prova que el president hagi filtrat res a la premsa  cap ni una però 
si estic convençut si el president hagués volgut  no hagués estat aquesta campanya no 
hagués existit aquesta campanya que es molt diferent per tant certa, certa responsabilitat  
si que té la presidència amb aquestes campanyes mediàtiques que evidentment no 
beneficien a ningú, perquè evidentment perjudiquen als treballadors, però que ningú 
dubti que també perjudiquen a la empresa, que ningú ho dubti i evidentment que es més 
crític amb els serveis que presta l’empresa a la ciutat de Palma i als seus ciutadans, un 
altre exemple d’aquest es quan el representant dels treballadors que sempre feia més de 
20 anys que havien assistit en el Consell d’Administració el president de manera 
unilateral les va dir que no podien tornar, escolti es vera que venien amb veu i sense vot, 
es vera que si no hi son funcionarà igual però perquè s’ha de fer això, amb aquest 
conjunt perquè si hagués estat la única decisió que s’hagués pres un a lo millor no li 
hagués fet sospitar res però englobada dins aquest conjunt de mesures que es fan, el 
prioritzar el pagament de la Seguretat Social, fer aquesta campanya mediàtica això 
encara te fa sospitar una mica més, desprès la carta als treballadors allà on amenaçava 
amb eres si no hi havia mesures, si no aplicaven mesures econòmiques a l’empresa, una 
empresa que guanyarà 2 milions i mig d’euros, com es possible, tot això es tradueix 
amb una forta desmotivació del personal, vull demanar una cosa, com s’explica, com es 
possible explicar que es despedissin 5 treballadors amb els quals nosaltres no tenim res 
a dir pertanyien a l’staff i l’staff entenem que s’ha de poder canviar però es que dos dies 
desprès varen contractar dues persones que cobren més que vostè Sr. Batle, cobren més 
que vostè i en el minut 1 desprès de contractar aquestes persones que cobren més que 
vostè se lis demanava als treballadors esforços, com es possible? Com s’explica això?, 
això te molt mala explicació i sobretot nosaltres demanem aquests 3 punts, un, i jo hem 
comprometo aquí que si es vota en el primer punt de no privatitzar en aquesta 
legislatura jo no tornaré a treure el tema de la privatització d’Emaya en debat plenari, jo 
no el tornaré treure, hem creuré el vostre vot i no el tornaré a treure a no ser que vostès 
el duguin per privatitzar, desprès si, però jo no el tornaré a treure, segona, la campanya 
de desprestigi que s’aturi, jo no se qui la iniciada però estic segur que si el president no 
ho vol aquesta campanya no hagués arribat en aquests termes allà on ha arribat i 
evidentment el punt tercer que no s’amenaci amb un ere als treballadors per motius 
econòmics quan enguany torn a repetir guanyarem a l’empresa 2’5 milions d’euros i 
amb això no vull dir que no s’hagi de fer més eficient l’empresa, tasca amb la qual 
evidentment ens hi trobaran. Moltes gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Garau: 
 
“Gracies Sr. Batle, jo crec que ho hem discutit ja per activa, per passiva, ho varem 
discutir la setmana passada dijous de la setmana passada en el Consell d’administració  
on donat lo transcendental que es aquest debat per quasi 1.400 famílies crec que 
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hauríem de fer un exercici de transparència i hauríem de fer un exercici d’intentar 
despolititzar lo que crec que hauria de ser una gestió d’una empresa que subministra un 
servei bàsic per a la ciutat, això de que vostè diu quasi quasi va fer que m’ho cregués 
que Emaya es una empresa sanejada es rotundament fals i convé que els ciutadans i els 
treballadors ho sàpiguen i ho sàpiguen molt clar, per això crec que es més necessari que 
mai fer un exercici de transparència i que els ciutadans sàpiguen que fonamentalment 
tenim dos negocis, un que es el cicle hidrològic que es el subministrament d’aigua i 
també la depuració d’aquesta aigua que es vita per a la ciutat i l’altra negoci que es el 
que es defineix com a Medi Ambient que  mal definit però be, que es la neteja i la 
recollida també essencial i bàsic per a la ciutat, si separem aquests dos negocis i els 
analitzem separadament ens trobem que hi ha un important dèficit entre 8 i 9 milions 
d’euros a la part de medi ambient es a dir a la part de neteja i de recollida ens esta 
generant un dèficit de 8 a 9 milions d’euros, auditat com diu vostè, comptablement 
auditat i es evident que es segueixen pagant les nomines d’aquests 900 treballadors de la 
part de Medi Ambient  però com s’està pagant?, hem de fer un exercici de transparència 
i hem de saber com s’està pagant això, evidentment s’està pagant de la part d’aigües 
perquè la part d’aigües te superàvit?, no, no te superàvit, comptablement si que te 
superàvit però estem fent una trampa una trampa que li estem fent als nostres fills, una 
trampa que consisteix en esquilmar el patrimoni de tots els ciutadans de Palma i això 
s’ha de posar damunt la taula perquè la primera cosa que s’ha de fer per solucionar un 
problema es reconèixer que tenim un problema i tenim un greu problema de falta 
d’inversió que m’ha permès qualificar-lo es a dir Emaya hauria  d’estar invertint 
recurrentment entre 14 i 15 milions d’euros que no els pot invertir en conseqüència que 
esta passant?, s’estan envaint les instal·lacions més critiques de la ciutat i tant es així 
que amb els pròxims 4 a 8 anys hauríem de trobar doblers per invertir més de 100 
milions d’euros si no es així evidentment les instal·lacions s’estan degradant fins que 
arribarà un punt que els subministrament d’aigua podria estar el perill i això vostè com a 
gestor que ha estat d’Emaya o al menys que l’ha tutelat això si per radio control hauria 
d’estar al corrent i no ho hauria d’admetre, amb això que hem de fer?, doncs hi hem 
d’intentar trobar solucions i m’agradaria que quedés molt clar primer el batle es va 
comprometre a mantenir Emaya com a empresa publica i estem fent feina amb aquest 
marc i no amb un altre i això m’ho ha tret a cada Ple, doncs no, el batle  va dir es un 
compromís mantenir-lo com a empresa pública i així ho feim i ens movem amb aquest 
marc però be hem de seguir trobant les solucions sigui pública o privada s’han de 
solucionar les coses hi ha un desquadre molt important, punt 2 necessitem abordar el 
dèficit que tenim en aquesta part, ningú ha dit que volem tocar la butxaca als 
treballadors,  no, primer punt es mantenir els llocs de feina, el segon punt no tocar-los la 
butxaca als treballadors i per això es necessita una quadratura del ....ara això si tots hi 
hem de posar un poquet de la nostra part, els ciutadans ja li han posat durant molts 
d’anys i a més li hem exigit als ciutadans un 3% damunt tarifa que evidentment aquest 
3% ha d’anar per fer front a aquestes inversions tan necessaris no pot anar a més cost 
social, al treballador que li estem demanant?, flexibilitat, li estem demanant que les 
vacances envers de que es distribueixin a lo llarg de 6 mesos del període estival es 
distribueixin a lo llarg de tot l’any, crec que es una mesura molt comprensible, li estem 
demanant que puguem fer l’empresa més viable, integrant, incorporant una categoria de 
peó ordinari, els nostres costos del personal base de l’empres es de 40.000 euros, el 
doble que la nostra competència, el doble que les empreses del sector, jo estic molt 
orgullós de tenir els treballadors de base  més ben pagats dels sector, hem pareix molt 
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be tenir empleats que cobrin salaris com a ......hem pareix fenomenal i ningú els hi vol 
llevar això lo que passa es que hem de trobar mesures per fer això viable, perquè si no 
fem això viable es que no es cobrarà ni d’una manera ni de l’altra això es el gran 
problema i no es una qüestió de política es una qüestió de gestió i amb això estem, 
l’altra punt es un tema de flexibilitzar temes com que no ens pot estar costant un peó els 
diumenges 140 euros i si ens guanyen una denúncia d’un dels sindicats aquí presents 
haurem d’acabar pagant 240 euros per peó això els ciutadà ho ha de saber, no ens ho 
podrem permetre i Palma per les característiques de ciutat turística que te s’ha de fer net 
en diumenge també, perquè també s’embruta i perquè necessitem tenir una neteja 
excepcional i tot això no ho podrem fer si no racionalitzem l’empresa i sobretot si no 
ens adaptem a la nova situació i dit això jo crec que tot lo demés que si els hi he escrit 
una carta als treballadors faltaria més per jo la prioritat 1 son els ciutadans i 2 son els 
treballadors, i els treballadors son ciutadans faltaria més que jo no hem dirigís als 
treballadors, faltaria més tantes i quantes vegades faci falta, però m’agradaria clarificar 
un altre tema, lo de la campanya de desprestigi miri, una cosa es propaganda que d’això 
vostès en saben molt be i l’altra cosa es informació, com a empresa pública els 
periodistes em demanen i jo serè el primer que els facilitaré tota la informació que 
vulguin perquè es una empresa pública i hem d’actuar amb tota la transparència 
possible, dit això no tinc res més a afegir . Gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Nosaltres el nostre grup del PSM-IV-ExM, donarem suport a aquesta moció del grup 
Socialista, donarem suport evidentment nosaltres bàsicament, lògicament  Sr. Garau i  
Sr. Batle estem disposats a  parlar de racionalització de l’empresa d’eficàcia, 
d’eficiència de millorar el servei, això lògicament n’hem de parlar i més amb els temps 
que vivim d’això se n’ha de parlar i s’ha d’afrontar aquest tema, i jo crec que lo que 
passa es que també els treballadors estan disposats a parlar d’aquests temes i ells han 
manifestat aquí que aquesta disposició i clar lo que passa es que ens trobem  que del 
Consell d’Administració hi havia estat durant molts d’anys ara no hi son i jo crec que 
avui també queda demostrat que hi ha una certa incomprensió entre una part i l’altra i jo 
crec que això es bastant evident per tant això evidentment des de la presidència de 
l’empresa en aquest cas també coincideix amb la Gerència, jo també no voldria pensar 
que això te a veure amb una qüestió que nosaltres també varem posar de manifest al 
principi de legislatura que es que clar per racionalitzar el funcionament d’Emaya  fa 
falta moltíssima capacitat de gestió, fan falta gestors compromesos amb això amb 
moltíssima capacitat de diàleg amb moltissima capacitat de discutir-ho tot i abordar tots 
els temes, en aquest cas es va optar per no dotar, no posar cap gerent a l’empresa sinó 
que el gerent a la vegada es el president es el Sr. Garau que acumula ell totes les 
funcions i que difícilment i jo no vull discutir i evidentment no vull que s’ho prengui 
així perquè no discuteixo la capacitat del Sr. Garau però els dies tenen 24 hores i 
evidentment no podem fer front a múltiples obligacions de diferents comissions, de 
diferents  fòrums on el Sr. Garau hi es com a regidor i a la vegada assumir les regles 
d’una empresa com Emaya amb el pressupost que te i amb diguéssim tota la 
problemàtica que te perquè presta un servei bàsic importantissim per a la ciutat dels més 
importants, per tant clar ens trobem que els treballadors ja no hi son al Consell 
d’administració que es vident que estan descontents com fins ara diguéssim s’ha produït  
la negociació de part de la direcció de l’empresa i els treballadors, ens trobem que 
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també efectivament es un fet que als mitjans de comunicació han sortit unes 
informacions que evidentment han provocat que els treballadors estiguin enfadats i això 
jo crec que també tenint en compte lo que ha arribat a sortir als diaris també es evident 
que es així, nosaltres del nostre grup votarem a favor perquè aquí lo que s’està 
demanant es reconduir la situació parlar obertament de tot però parlar també tenint en 
compte també la part social, els treballadors i a partir d’aquí dins unes bases de consens 
intentar abordar totes aquestes qüestions que jo crec que la ciutadania també reclama 
que abordem que son eficàcia, eficiència amb la .....de recursos i reconduir algunes 
situacions per ventura, però sempre tenint en compte la part social que jo crec que avui 
ha quedat demostrat que no ha estat tinguda en compte, per tant això es el tenor de la 
proposició del grup Socialista i nosaltres des de el nostre grup hi donarem suport”.   
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gracies Sr. Batle, Sr. Garau fantàstic, fins ara els únics que realment estaven assustats 
eren els treballadors ara ha aconseguit que hi estassi’m tots els altres, no només els 
treballadors també la resta de ciutadans, perquè desprès d’aquesta intervenció jo m’he 
assustat un poquet més que abans de la meva fins i tot, miri, demana un exercici de 
transparència ho ha repetit en tes vegades i lo primer que fa es treure els representants 
dels treballadors del Consell d’Administració, escolti no quadra, demana esforços als 
treballadors, esforços econòmics i lo primer que fa es contractar dues persones amb un 
sou superior al del batle, escolti Sr. President no ens prengui per beneits, les accions no 
quadren amb el discurs, es que no li quadren, els representants dels treballadors, els 
indicats no han fet absolutament res mal fet perquè li vull recordar que vora cada 
conveni col·lectiu hi havia la seva firma, però també hi havia una que estava assegut 
aquí i normalment dels seu partit es a dir els privilegis entre cometes que vostè acusa de 
tenir i que ara que te beneficis s’han de reduir quan perdia 3 o 4 milions d’euros cada 
any augmentaven un 4 o un 5% tenien les vacances quan volien o no se que, i ara que hi 
ha beneficis que hi ha 2 milions i mig d’euros de beneficis ara s’han de reduir el sou que 
tenen etc, etc, això no quadra es que no quadra, vostè mateix ho ha dit, medi Ambient te 
un dèficit de 8 milions, evidentment ergo aigües guanya 10 milions d’euros perquè 
l’empresa es única li vull recordar, 10 milions veu com ens assusta la privatització, 
vendre una empresa que cada any amb els costos que vostè ha dit de 40.000 euros 
guanya 10 milions d’euros cada any que pot valer això en el mercat? perquè la 
temptació es molt grossa, perquè ja li torn a repetir l’any que ve el Sr. Martínez no 
pressupostarà la Llei de Capitalitat desprès ens donarà la culpa  a nosaltres com sempre, 
però no pressupostarà perquè no li han pressupostat en el Govern i haurà  d’amortitzar 
27 milions d’euros, com ho farà, no ho quadrarà, ja li dic jo no ho quadrarà el Sr. 
Martínez, un altra a lo millor però el Sr. Martínez no ho quadrarà, com ho faran?, això 
es lo que ens assusta i jo li dic vostè m’acusa de cada plenari treure aquest punt de la 
privatització, perfecte, jo li dono la meva paraula que si es vota a favor aquest punt 
primer jo no ho tornaré treure pus mai en aquesta legislatura a no ser que duguin la 
privatització al plenari que es evident i si volen redactar qualque cosa d’altre manera ho 
diguin perquè evidentment això no vol dir que si volen externalitzar la centraleta 
telefònica nosaltres no li posarem pegues, no estem parlant d’això, estem parlant de les 
funcions que te Emaya en el seu objecte social, aquestes no es poden privatitzar si volen 
externalitzar la centraleta, escolti si fan números i surt més barato jo soc el primer que 
vull que Emaya sigui més eficient i estic convençut de que els treballadors 
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comparteixen els objectius de tots o al manco de la part d’aquí i es que sigui publica i 
viable i que s’ha de fer més eficient, evidentment, que s’ha d’invertir?, sense dubte, li 
vull recordar que les amortitzacions es pressuposten, es tenen en compte al pressupost 
en els comptes que la legislatura passada no s’havia invertit tant mai, evidentment 
també gracies al Pla E, però també gracies a la Llei de Capitalitat que nosaltres varem 
lluitar i que vostès personen al Govern que si no li perdonessin es podria invertir i que 
evidentment no digui per favor que no esta sanejada econòmicament perquè hi ha tres 
auditories que un any darrera l’altra, dues i la tercera que serà la d’enguany certificaran 
independents i de reconegut prestigi mundials, perquè fins i tot hem pareix que un era 
....Young  que diuen que estan be els comptes i que ha tingut beneficis, no insulti la 
intel·ligència de la resta de gent, evidentment de les tarifes ni n’he parlat perquè com 
que dono per suposat que tothom sap que quan governa el PP es pugen els impostos 
aquí ja m’estimo més ni entrar-hi perquè era una cosa que ja assumíem com a pròpia a 
pesar de que s’havia promès el contrari. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Garau: 
 
“Gracies Batle, tornem-hi, torna-hi, vostè quan va comprar una empresa que fa? mira el 
balanç i la compra, m’imagino que .......de la situació de com estan els actius això es lo 
que jo he fet, me n’he preocupat de saber aquesta industria com esta i aquí hi ha el 
resultat això no ho dic jo ho diuen els tècnics, escolti o afrontem la realitat o seguirà el 
fet o volem que nosaltres facem lo que vostès han estat fent durant aquests 7 anys i mig 
i han deixat destrossat Espanya, si, perquè viuen d’uns somnis, d’uns hipotètics papers, 
escolti no, per solucionar els problemes que tenim damunt o l’afrontem de cara, 
afrontem la realitat i intentem cercar solucions, en el Consell d’Administració li vaig 
exposar això diuen vostè va treure al sindicats del Consell d’Administració, miri, els 
sindicats tenen el seu fòrum de diàleg i el Consell d’Administració es el Consell 
d’Administració on vostès el partit Socialista i el PSM estan perfectament representants 
i tenen tota la informació, ara lo que fa falta es prendre decisions, decisions que  els hi 
vaig posar damunt la taula i que vostès han de dir si els hi pareixen be o no els hi 
pareixen be, vostès han de dir si recolzen coses com que facem una distribució de 
vacances del personal a lo llarg de tot l’any ho recolzen o no ho recolzen, vull dir jo 
evidentment amb els sindicats i amb els treballadors hi parlo i amb els meus consellers 
també però si son consellers d‘una empresa  es perquè donin consells i es lo que els hi 
estic demanant,e estan d’acord o no estan d’acord amb aquestes mesures perquè si en 
troben qualcunes altres de més eficients per favor les posin damunt la taula, però han de 
ser mesures que siguin viables, simplement es això, es un exercici de transparència que 
jo crec que es màxim però per favor s’han de definir, accepten o no accepten aquestes 
mesures?, volen que  n’incorporem d’altres?, tenen qualque idea millor o no?, però lo 
que esta clar es que hem de prendre mesures, perquè sinó això no s’aguanta, li farà por 
s’assustarà o no a jo lo que hem fa por o lo que m’asusti es tenir polítics que estiguin 
dirigint les nostres societat i que no prenguin mesures, que no prenguin mesures una o 
be perquè desconeixen la realitat o perquè no la volen afrontar o perquè simplement 
juguen al triler. Moltes gràcies”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
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L’empresa municipal Emaya és una empresa sanejada. Ho demostra el fet que els dos 
darrers exercicis ha obtingut importants beneficis i també ho demostra el fet que, per 
enguany, les previsions són que multipliqui per 4 els beneficis de 2010. Però no sempre 
ha estat així, de fet, aquesta empresa ha hagut de patir molts anys de mala gestió de 
governs anteriors que es traduïen, sistemàticament, en importants pèrdues any rere any, 
les quals havien de ser sufragades per les butxaques dels contribuents. 
 
Amb tot, des del canvi de govern assistim, atònits a una sèrie de fets que ens preocupen 
moltíssim i que sospitem que puguin amagar darrera una pretensió en la privatització de 
qualque servei que ofereix Emaya.  
 
En efecte, la primera sorpresa que ens duguérem amb el nou equip de Govern fou la 
decisió de prioritzar el pagament a la Seguretat Social envers de les nòmines dels seus 
treballadors, decisió insòlita en la història de qualsevol empresa municipal. Alhora, 
assistim a la no transferència per part de l’Ajuntament de les quantitats corresponents a 
la neteja des que hi va haver el canvi de Govern. 
 
Un altra decisió molt polèmica i contrària als interessos de la ciutat fou la decisió del 
senyor Garau de no contractar els reforços de neteja a l’estiu, la qual cosa es va traduir 
en la ciutat més bruta que es recorda durant els mesos d’estiu, i volem recordar la 
deplorable imatge que aquest fet suposa per als nostres visitants, tenint en compte que 
enguany ha estat un any rècord d’arribada de turistes. Aquest fet ha suposat un greuge 
d’imprevisibles i tal vegada irreparables conseqüències en la imatge turística de la 
nostra ciutat. 
 
Per si això no fos suficient, assistim, des de fa mesos a una campanya mediàtica de 
desprestigi, orquestrada per la presidència, en contra de la pròpia empresa i, sobre tot, 
en contra dels seus treballadors. En efecte, hem vist com els darrers mesos es 
publicaven notícies sobre els elevats sous de determinats treballadors, els períodes de 
vacances que gaudien, el percentatge d’absentisme que hi havia, els “suposats 
privilegis” dels treballadors, etc. Mentrestant, la presidència extirpava del Consell 
d’Administració la representació laboral, que hi assistia amb veu i sense vot des de feia 
uns 20 anys. 
 
Fins i tot aquests darrers dies hem vist la penúltima polèmica del president en una acció 
sense precedents, quan ha enviat una carta a tots els treballadors de l’empresa exigint-
los esforços per “salvar” l’empresa, amb la qual assistim a la increïble paradoxa de que 
el PP, quan l’empresa perdia milions d’euros anuals signava convenis col·lectius que 
permetien els sous i “privilegis” que ara censura i ara que té beneficis els reclama 
“sacrificis”. 
 
Les conseqüències d’aquestes decisions, com no podia ser d’altra manera, ha estat una 
forta desmotivació dels treballadors. 
 
La guinda de tot aquest pastel és, inevitablement i com sempre fan els Governs presidits 
pel PP, un increment de les tarifes que, inexorablement, pagaran tots els ciutadans, sigui 
quina sigui la seva condició i barri on visquin. 
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Totes aquestes mesures podrien tenir un sentit si parléssim d’una empresa amb 
importants dificultats financeres i econòmiques, però no estem en aquesta tessitura, ans 
el contrari, Emaya es troba molt sanejada econòmicament i ho demostra el fet que cada 
any, des que hi va haver el canvi en la gestió de l’empresa, incrementa els seus 
beneficis. Així, el 2009 guanya 0,140 milions d’euros, el 2010 0,6 i la previsió per a 
2011 és d’uns 2,5 milions de benefici. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- El ple de l’Ajuntament de Palma manifesta el seu compromís inequívoc de no 
privatitzar cap dels serveis que presta l’empresa municipal Emaya durant aquesta 
legislatura. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a aturar 
la campanya de desprestigi en contra dels treballadors d’Emaya –i, per extensió- 
en contra de la pròpia empresa- iniciada pel president de l’empresa des de l’inici 
de la legislatura i a negociar amb els representants dels treballadors qualssevol 
modificació de les condicions laborals del treballadors de l’empresa tal i com 
obliga la llei. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a garantir 
els llocs de feina dels treballadors d’Emaya i, atesa la bona situació econòmica de 
l’empresa, a no plantejar cap ERE fonamentat en motius econòmics. 
 
Es REBUTJA per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
40.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’EMT (1150/2011). 
 
Intervé el representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Com serà la Palma del futur? Tenim molts exemples de ciutats que el desenvolupament 
de les quals es troba uns lustres per davant del de Palma. No es tracta de teories ni 
utopies. Es tracta de realitats ben pràctiques. Tenim l’oportunitat d’avançar sobre 
aquests models per evitar solucions precipitades i traumàtiques. En totes elles el 
problema és com augmentar i millorar el servei de transport públic. A una aparent 
manca de rendibilitat actual, li seguiria una gran facilitat i economia en les solucions de 
la Palma del futur. Sembrin futur, si volen deixar als nostres fills i néts una Palma 
habitable. Reduint servei i suprimint línies d’autobusos només aconseguiran allunyar-se 
encara més de la ciutat ideal del futur, i els costos per solucionar els problemes, que ja 
es veuen aparèixer, seran molt més grans i les solucions més traumàtiques, potser 
inassolibles. Els ciutadans no s’han de recordar de vostès com a responsables d’una 
estructura urbana insostenible. Srs. Regidors: no deixin els barris de Son Roca i Son 
Rapinya sense la línea 34 que els ha de dur a Son Espases. Gracies”. 
 
Intervé el representant del Comitè d’empresa de l’EMT: 
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“Buenos días señor alcalde. Buenos días señoras y señores regidores. Mi nombre es 
Andrés Rodríguez Cepas y mi intervención ante este pleno es en representación de la 
plantilla de la  EMT Palma. En primer lugar Sr. Alcalde queremos manifestar que 
estamos en desacuerdo con las decisiones que está tomando la actual dirección de la 
empresa. Desde que se han instalado en la EMT, se han dedicado únicamente a recortar 
servicio al usuario. Todo ello llevado a cabo sin contar con la opinión de la parte social 
de la empresa, el camino hasta ahora tomado es un camino que no lleva a ninguna parte. 
No es lógico que se elimine servicio donde todavía esta colapsado de pasaje. No es 
lógico que de la noche a la mañana se eliminen líneas sin dar alternativas. El comité de 
empresa tiene mucho que decir, pero a día de hoy no se le tiene en cuenta. Sr. Alcalde 
no pretendemos gestionar nosotros la empresa. Tenemos muy claro que esa no es 
nuestra labor pero como profesionales del servicio que presta la EMT y  como 
representantes de los trabajadores tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Sr. 
Alcalde los ciudadanos de Palma se indignan tras ver que Ud les sube las tarifas y 
recorta servicios. No lo entienden y es normal. Le voy a decir porque sr. Alcalde, yo les 
miro a la cara cuando me lo cuentan, se sienten estafados por pagar más, por menos sr. 
Alcalde le invito a dar una vuelta en autobús, ponga Ud la fecha y la hora para que lo 
comprueba con sus propios ojos, de esa forma se dará cuenta de que las decisiones 
tomadas por la dirección de la empresa son equivocadas, a los trabajadores de la 
empresa nos preocupa y mucho que Ud diga que hay que colaborar y hay que apretarse 
el cinturón, y ustedes lo primero que hacen es contratar un jefe de recursos humanos, 
contratar servicio externo de informática y servicios jurídicos externos. Esta no es la 
política de austeridad que uds tanto proclaman por si no lo sabe sr alcalde le voy a poner 
en antecedentes, la empresa tiene tres jefes de recursos humanos arrinconados de 
anteriores legislaturas, dos de ellos nombrados en su día por el partido popular, 4 
técnicos de informática y programación y tres abogados. ¿de verdad eran necesarias 
nuevas contrataciones? A nuestro entender se está derrochando el dinero de la empresa, 
en cosas innecesarias, sr. Alcalde le voy a pedir que haga una reflexión, ¿no podía haber 
empleado ese dinero en sacar a los 60 trabajadores que hoy están en condiciones 
precarias de contratación? Repetiré literalmente sus propias palabras en su visita a la 
EMT este mismo mes. Yo voy diciendo por hay que sois unos putos figuras y que el 
trabajo que hacéis es fenomenal estáis prestando un servicio de calidad. Sr. Alcalde 
ellos hacen un gran esfuerzo diario y no se ven recompensados. Para terminar sr. 
Alcalde decirle que nuestras palabras no caigan en el olvido, pues ud nos invitó a 
aportar ideas. Muchas gracias sr. Alcalde”. 
 
Intervé el representant de l’Associació d’Amics de Son Roca: 
 
“Bon dia senyor batle, senyors regidors, sres. Regidores. Represento l’associació de 
veïns Amigos de Son Roca en qualitat de secretari. A petició dels nostres associats i 
gent de la barriada, i per segona vegada m’envien per recordar-li la dificultat sobre tot, 
les persones minusvàlides, gent gran, i també nosaltres mateixos per desplaçar-nos a les 
consultes de Son Espases de matí i horabaixa. Alguns veïns ens diuen que siguem més 
crítics i contundents amb la seva administració. Però, nosaltres pensem que la línia 
reivindicativa que hem triat és, ordenada, dialogant i administrativa, crem que és la 
millor manera de resoldre les dificultats, no dubtem de la seva bona voluntat ni de la 
seva intervenció. Alguns veïns han cridat a emissores de ràdio, recollida de signatures, 



 

- 64 - 

sortides fugaces en t.v. i fins i tot petits reportatges per defensar la seva causa. Diuen 
que tenen dret a un transport directe a les consultes de Son Espases, alternant matí i 
horabaixa, per ajustar-se als horaris de citació de l’hospital. Sr. Isern demanem que 
l’autobús passi pel nostre barri periòdicament, donant serveis també a altres barriades 
com Son Rapinya, Sa Vileta i  la nostra, Son Roca, amb un nucli important de població 
encara que sigui amb pocs autobusos al dia. Pensem que no és una petició exagerada, ni 
antieconòmica, que té poc impacte en l’empresa municipal, tampoc és mol costos, són 3 
kms i uns litres de gasoil a cobrir per un bus des de la parada més propera de Sa 
Policlínica, i així no ens sentiríem aïllats, despenjats, com si fossin ciutadans de segona. 
Es metro no és rendible però té una rendibilitat social i fa un servei del qual ens 
alegrem. Hem preferit dirigir-nos a vostè per aquesta gestió i així podrà mostrar la seva 
sensibilitat. Les empreses municipals que operen en la nostra barriada fan una bona 
feina, i això, s’ha de dir, per cert, sempre agraïm telefònicament la seva actuació. 
Pensem que vostè és una persona procliu als problemes socials, i així ho esperem, de 
moment no tenim motius per pensar el contrari. No sé quantes vegades m’enviaran els 
meus veïns amb el mateix cas, però no volen renunciar a una reivindicació justa per tots 
nosaltres, fins a assolir una solució raonable i satisfactòria per a tothom, i això és fa, 
xerrant. Com tornarem a xerrar més vegades d’aquest tema, només li diré fins aviat. 
Personalment penso...que des d’ara en davant potser estam a la vora de l’inici d’una 
gran amistat. Moltes gràcies per haver-me escoltat”.  
 
Te la paraula el Sr. Hila: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, yo creo que después de escuchar a los usuarios del transporte 
público y a los trabajadores del transporte público de la EMT poco puedo añadir porque 
creo que la causa esta bien explicada, creo que han conseguido unir a trabajadores y 
usuarios en contra de su política  en la EMT y por eso lo que si voy a pedir en este caso 
se lo voy a pedir al Sr. Alcalde como jefe del equipo de gobierno que convierta la EMT 
en una de las prioridades del equipo de gobierno que hasta el momento de hoy no lo es 
y creo que estarían de acuerdo conmigo todos lo que han intervenido, no lo es, priorice 
la EMT por ejemplo igual que han priorizado el palacio de bomberos, igual digo palacio 
se que es parque pero yo le llamo palacio porque costó como un palacio, pues bien el 
palacio de bomberos lo han priorizado y tiene financiación, la EMT no tiene 
financiación, acabo de escuchar antes hablar al regidor de Hacienda diciendo que el no 
quiere poner en marcha más inversiones en Palma y que por eso no va a presupuestar en 
la Ley de Capitalidad ninguna inversión y yo le digo ponga en estas inversiones los 
autobuses de la EMT para el año que viene porque se acaba el renting y no quiero la 
excusa de que después no tienen dinero y que por eso hay que prorrogarlo, no quiero 
esta excusa, pongan los autobuses de la EMT la compra de buses en el presupuesto que 
con la Ley de Capitalidad estos veinte y pico de millones los compran todos en un solo 
año, cero deudas, pagados al contado, póngalos no nos vengan después a los usuarios y 
trabajadores que por culpa del anterior equipo de Gobierno y de la herencia no se 
pueden comprar autobuses y que mala suerte tenemos que prorrogar el renting más caro 
de la historia en este país, le digo también coja los 12 millones del SMAP esos que 
usted ha dicho que se utiliza de forma instrumental, me encanta porque es lo  que usted 
critica a otros que decían lo mismo, pues coja estos 12 millones inviértalos en la EMT, 
coja y solucionará los problemas que tiene la EMT, no tendremos ninguno más no 
tendrán que escuchar ni a los ciudadanos ni a los trabajadores más en este Pleno, al 
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contrario les darán la enhorabuena, conclusión de todo esto de que la EMT no cuenta, 
pues que tenemos que hemos reducido frecuencias y líneas en 18 de las 29 que tiene la 
EMT de momento, que hemos dejado a los vecinos de Son Roca sin línea al hospital un 
servicio básico, que hemos subido los precios un 23%, al final todo esto se lo están 
diciendo los trabajadores, ellos les toca dar la cara y a partir de 1 de enero cuando las 
personas que aún no se han enterado les cobren más cada vez que suben al autobús y les 
digan de todo porque se lo dicen a ustedes pero como ustedes no están se lo dirán a ellos 
pues a partir de ese día creo que al menos como les han invitado a dar un paseo, el 1 de 
enero tendrían que estar ustedes en los autobuses se lo dije al Sr. Vallejo, el 1 de enero 
tendrían que subirse los 17 cada uno en un autobús y explicar a los ciudadanos que por 
culpa del anterior equipo de gobierno, ustedes han subido la tarifa un 23% pero que no 
querían, se lo explican, igual les convencen, pero explíquenselo, se lo merecen esta 
explicación, dicen que no tienen dinero, ya se lo han dicho, no lo digo yo y contratan 
más personas, necesarias igual si pero también son necesarios los chóferes, también, yo 
no digo que no sean necesarios pero todos son necesarios para llevar la empresa 
adelante, contratan su gerente en la SMAP un nuevo gerente, contratan directivos en 
Emaya todo a la vez que piden a los trabajadores que se bajen el sueldo y suben un 23% 
las tarifas, conclusión conviertan a la EMT en una prioridad de este equipo de gobierno, 
dedíquenle dinero de Capitalidad, cumplan la Ley, dedíquenle dinero y todos estos 
problemas se habrán solucionado de un plumazo, más fácil no puede ser, Sr. Vallejo, Sr. 
Isern ustedes que fijan las prioridades del Ayuntamiento y de Movilidad siéntense con 
el Sr. Martínez y cuando el Sr. Martínez tiene interés soluciona el problema lo hemos 
visto con el palacio de bomberos que rápidamente lo ha solucionado, solucionen la 
EMT que afecta mucho más a los ciudadanos que el palacio de bomberos. Muchas 
gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Vallejo: 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde, vamos a ver vamos por partes, escuchar a los usuarios le 
puedo asegurar que les escuchamos el domingo les escuchamos, les escuchamos en Son 
Roca donde ustedes han perdido 20 puntos con respecto a las últimas elecciones 20 
puntos, pos supuesto que la EMT es una prioridad pero mire para que la EMT sea mejor 
o peor primero lo que ha de hacer es existir la EMT que se lo he dicho por activa y por 
pasiva como decía el Sr. Garau antes, yo no se si es que no nos explicamos bien o es 
que ustedes no nos entienden, usted mire le he hecho 4 numeritos para que usted los 
conozca y los conozca la gente, en la última legislatura del PP cuando la dejamos en el 
2007, el PP obtuvo para la EMT 80 millones de euros de subvención aproximadamente, 
dejó una deuda de 7 millones de euros en banco y 6 millones de euros de acreedores y 
en caja usted o ustedes el partido Socialista se encontraron 5 millones de euros, 
exactamente datos exactos Sr. Hila 4.940.528 euros, esto es lo que había en caja cuando 
nosotros dejamos la EMT, que ha hecho usted estos 4 años?  De 80 millones de 
subvención ha pasado a 100 millones de euros, 20 millones de euros  más, donde había 
7 millones de deuda en bancos hoy hay 13’ 7 millones de euros de deuda, donde había 6 
millones de deuda acreedores ahora hay 15 millones de euros acreedores y en caja 0 no 
la encuentro a la caja todavía no me venga si he de mejorar o no he de mejorar la EMT, 
pero ya que me habla de la línea 34 que más quisiera yo que dejar la línea 34 cuando se 
hace una reestructuración esta claro que alguien sale perjudicado pero mire voy a darle 
los datos exactos de lo que es la línea 34 que ya le repito me hubiera gustado mantenerla 
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pero si por supuesto y poner más frecuencias pero mire los ciudadanos que viven en Son 
Roca históricamente de toda la vida su hospital de referencia era Son Dureta ustedes 
gobernaban porque les pusieron una línea a Son Dureta porque durante tres no hizo una 
línea directa Son Roca –Son Dureta que hacían los ciudadanos de Son Roca? Cogían el 
8 es una línea magnífica gracias a su gestión o entre otras cosas por su gestión tienes 
una línea con certificado de calidad, tiene una frecuencia matemática de siete minutos y 
en la rotonda de la policlínica se coge la otra línea es exactamente lo mismo que van 
hacer ahora, cogerán la 8 trasbordaran con la 29 y llegaran a Son Espases, pero bueno 
vamos a ver a quien hemos perjudicado, mire, esta línea transportaba en su anterior 
recorrido novecientos pasajeros los días laborables y doscientos los sábados y festivos, 
por tanto la ocupación media por autobús era de 165 pasajeros al día, 5 pasajeros a la 
hora, este es la reducción que nosotros hemos hecho con los recuentos de procedencia y 
destino que se han realizado desde la EMT durante el mes de octubre, gran parte de 
estos viajeros , de estos que ya le he mencionado no iban a Son Espases corresponden a 
la zona del Rafal concretamente entre Son Cladera  donde se sitúan algunos centros 
escolares hasta Son Gibert i viceversa, donde se ha generado una demanda de transporte 
que hasta ahora no existía, este recorrido, este último recorrido que yo le digo recogía 
un 40% más de pasaje que el de Son Roca- Son Espases, si usted quiere hacer 
demagogia, si usted quiere hacer política, por mire de verdad que esperaba después del 
domingo no lo hiciera pero estos son los datos reales, los datos reales son que la línea 
34 costaba a casi 12 euros por usuario que se subía, le hubiera sido más barato ponerles 
un taxi Sr. Hila. Muchas gracias”. 
 
Intervé el Sr. Verger: 
 
“Es curiós que el Sr. Vallejo comenci acabi dient que no s’ha de fer política i ell ha 
començat tirant pel cap els vots que havia perdut el partit socialista a Son Roca, jo Sr. 
Vallejo és un mal argument, escolti, perquè aquests arguments vostè reitera molt, 
escolti, aquí a tots els ciutadans ens han posat en el nostre lloc amb el número de vots 
que tenim però tots estem aquí perquè els ciutadans ens han votat, i a d’altres que no hi 
són perquè no les han votat suficientment  per tant aquí i això està establert s’ha votat i 
per jo aquest argument no el reiteraria perquè és un mal argument, aquí esteim per 
debatre temes amb racionalitat, amb arguments en consistència i solidesa i poder arribar 
a la millor decisió possible no per tirar-nos els vots pel cap si tu l’has tret més o manco, 
això, a més no li interessa a ningú, aquí estem tots posats aquí mitjançant un sistema 
democràtic i tenim la nostra veu tots els que estem aquí  amb la força que cadascú té. 
Després anem a veure, el tema del transport públic és un servei bàsic a una ciutat per 
temes de sostenibilitat i per un tema molt clar, i és que atén a tota una sèrie de persones 
especialment desfavorides, o és gent que no té cotxe, o gent gran que no pot conduir o 
no disposa de cotxe, aquest és el servei públic que estem donant, un servei de mobilitat 
garantir la mobilitat universal amb gent també amb falta de recursos en gent que no té 
capacitat de tenir cotxe, i això, justament és un tema molt sensible amb un transport que 
va des d’un barri fins a l’hospital de referència, perquè vostè pot argumentar que hi ha 
pocs usuaris , per ventura ara hi ha pocs usuaris però el pàrking de Son espases un dia 
s’haurà de pagar el pàrking de Son Espases perquè m’imagino que sinó  òbviament 
l’esta pagant el pressupost de la Comunitat Autònoma però el concessionari exigirà que 
aquest pàrking es pagui perquè a més vostès quan varen fer l’arquitectura del projecte 
de Son Espases el pàrking era de pagament, per tant jo no m’hagués precipitat a una 
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línia que va d’un barri que empren persones majors, gent gran que va a l’hospital llevar-
la quan a més aquesta línia amb un futur previsiblement tindrà un augment de demanda 
a més tot això  ho fan sense ni tan sols parlar amb els veïnats, sense prèviament haver-
ne parlat, sense haver-los rebut, sense haver-los explicat sense haver rebut les seves 
propostes inclús al millor tenien alguna qüestió que vostès haguessin pogut aprofitar, 
vostès decreten el tancament d’aquesta línia i perjudiquen greument a una gent que fins 
ara tenia l’opció d’anar a l’hospital en autobús des d’un barri populós com es la zona de 
Son Roca i que segurament amb un futur previsiblement hi haurà més per tant amb els 
retalls de transport públic amb augment de tarifes llavant línies lo que estan provocant 
es realment estan perjudicant a la gent  que més ho necessita perquè òbviament això esta 
canviant cada vegada el perfil de l’usuari del bus s’amplia i ara també hi ha gent que li 
es més còmode li es més econòmic i també més perfils de la gent que cada vegada agafa 
més l’autobús, però segueix essent un servei imprescindible per aquella gent que no 
disposa de cotxes, normalment es gent amb poc recursos o gent que no pot conduir que 
es gent gran, per lo tant abans de prendre una decisió d’aquest tipus com a mínim haver-
se reunit amb els veïnats, com a mínim no tot es un tema de rendibilitat Sr. Vallejo, es 
un tema de comunicació d’un barri amb l’hospital, passa el mateix també amb el tema  
de Son Sardina, també han empitjorat el servei a Son Sardina allà on hi ha els usuaris a 
la zona centre de Son Sardina, abans passava un autobús cada 20 minuts i ara es cada 40 
i no saben si passa en aquell moment si passa per la carretera o passa per allà, parli amb 
els veïnats de Son Sardina ido no varen quedar molt contents de la xerrada perquè a mi 
m’han vingut a veure i m’han explicat això talment, que efectivament allà, també 
baixaran els usuaris a Son Sardina espero que no li serveixi d’argument per llevar la 
línia també perquè al millor també acabem així, per tant abans de prendre segons quines 
decisions una miqueta de millors formes amb el tema de tractar-lo amb els veïnats i 
desprès moltissima sensibilitat, empitjorant el servei de transport públic estem fent 
Palma inviable i a més estem empitjorant molt un servei públic essencial per una gent 
que ho necessita  moltíssim i a partir d’ara això ho haurien de tenir més en compte de lo 
que s’ha tingut en compte fins ara, prioritat pel transport públic, efectivament”. 
 
Te la paraula el Sr. Hila:  
 
“Moltes gracies, bueno yo creo que usted Sr. Vallejo es muy aficionado a decir que van 
5 personas en la línea 34, le recuerdo que es la última línea que ha puesto en marcha la 
EMT y las líneas necesitan tiempo para consolidarse y hacer un poco de publicidad en 
el barrio y contarlo y demás no , no, ir a ver a los vecinos contar con la red del barrio 
ayuda un poco, pero le voy a poner el ejemplo la comparación de porque de la 
diferencia de actuación, usted dice hemos quitado la línea 34 porque tiene 5 usuarios a 
la hora, curioso, el parking de la Riera no tiene 5 coches a la hora, lo vana a quitar?, no, 
que han hecho, línea 34 la quitamos y subimos el precio un 23%, parking de Sa Riera lo 
mantenemos abierto y bajamos los precios y se vana  ver a las empresas del entorno a 
ver si alquilan plazas, no entiendo lo que esta ocurriendo o sea en un sitio intentamos 
que se utilice el parking,  el otro eliminamos directamente la línea, no lo intentamos 
previamente y si no funciona luego la eliminamos, es que no han hecho ni el intento esa 
es la diferencia de actuación en su equipo de gobierno que el autobús no es ninguna 
prioridad porque si lo fuese se habría gastado tiempo e interés en ir a esos barrios  
promocionar esa línea de autobús, no ha hecho nada, la ha quitado directamente y eso lo 
ha hecho en otras líneas y ha hecho 18 líneas peores en le EMT para los ciudadanos y 
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para los turistas, los turistas que vengan este verano a Playa de Palma tendrán peor 
servicio público que el año pasado, si el transporte público fue el más valorado en la 
encuesta que se hizo en Playa de Palma a partir de ahora estoy seguro que esta 
valoración empezará a disminuir y perjudica al final nuestro destino turístico porque les 
hacemos ir en latas de sardinas a los turistas y a los vecinos, esa es la realidad y basta 
ver pasar los autobuses, por último yo no soy ningún marciano que reclama aquí que los 
autobuses llegan a los barrios, le voy a leer si es así otros marcianos pero de su partido 
que pidieron algo parecido, fíjese, Es Pil·lari palabras textuales leo el acta “ no 
permetrem que els ciutadans de San Jordi, S’Aranjassa, Casablanca, S’Hostalot, Es 
Pil·lari, Son Ferriol i Ses Cadenes siguin de tercera per aquest equip de govern, ja esta 
be Sr. Rodriguez, no permetrem que s’alteri la línia de bus, no ho permetrem” y 
nosotros rectificamos, dicen que rectificar es de sabios, rectificamos, fíjese en la 
siguiente es más divertida porque es la línea de Son Sardina línea 12, otro de sus 
regidores, todos estos que cuento todavía siguen siendo regidores que pedimos 
aumentar el horario y la frecuencia de la línea 12, la línea 12 es la que más problemas 
esta presentando en estos momentos porque además tiene que dar servicio a una zona 
como es Son Sardina y Sa Garriga, que rompen la frecuencia de esta zona y por eso 
llevamos dos propuestas de aumentar la línea 27 y la línea 12 sabe que?, lo hicimos, 
pero porque ustedes no?, ustedes es que es el no a todo es que no se dan cuenta de que 
hay necesidad de este servicio, es que no pueden actuar como en la SMAP que van y 
bajan los precios y buscan clientes?, no aquí quitamos el servicio y subimos un 23% las 
tarifas, eso es apostar por el transporte público?, no, y esta ciudad necesita por apostar 
por el transporte público, porque no es gastar y despilfarrar dinero, es apostar por sus 
ciudadanos y es apostar por los barrios, por la gente de nuestros barrios que tenga la 
posibilidad de desplazarse libremente, es un ejercicio de libertad, libremente por nuestra 
ciudad y no le quiten este derecho como lo están empezando a hacer y no los maltraten 
obligados a ir como en latas de sardinas, no se lo merecen palma es una ciudad del siglo 
XXI y se llame Palma o Palma de Mallorca no merece que sus ciudadanos vayan en 
latas de sardinas en el transporte público y sus turistas tampoco, hagan del transporte 
público una prioridad y dediquen dinero de la Ley de Capitalidad, ya basta de gastárselo 
en palacios de bomberos se los gastan en autobuses, como mínimo en autobuses y en 
eso le vamos a apoyar Sr. Vallejo, es más le digo ya que en el próximo Pleno traeremos 
una propuesta para que sea así y espero que usted la apoye tendrá el apoyo del grupo 
socialista para que el Sr. Martínez y el Sr. Isern le den el dinero de Ley de Capitalidad, 
lo tendrá y tendrá seguro el de los trabajadores y el de los vecinos tendrá todo el apoyo 
de la ciudad para que la Ley de Capitalidad se destine a la EMT. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Vallejo: 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde, vamos a ver usted sabe y lo sabe que todas las propuestas 
que usted ha hecho que técnicamente y económicamente eran viables no solo las hemos 
aceptado y las hemos apoyado y es más yo le he sugerido que presente cuantas tenga, 
nosotros estamos encantados de eso, no va a encontrar en mi un opositor a todo, al 
revés, usted ha sido presidente de la EMT, usted ha estado en Movilidad y  cualquier 
iniciativa que tenga es bienvenida pero los datos Sr. Hila son los que son es decir me 
esta hablando de mejorar la EMT de no reducir frecuencias, de no quitar líneas, yo estoy 
de acuerdo en todo, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que usted dice, pero 
antes que eso hemos de tener EMT, es que antes que eso hay que garantizar la 
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viabilidad de la empresa, es que yo no se como decirlo ya, lo he dicho 30 veces, es decir 
la EMT Sr. Hila esta quebrada, primero hemos de equilibrar la cuenta de resultados, 
tenemos proveedores a los que les debemos 15 millones de euros, yo le repito estoy de 
acuerdo con usted, hay que mejorar el transporte público, hay que mejorar frecuencias, 
hay que modernizar autobuses, pero previo a eso tenemos que tener una EMT saneada 
que hoy no la tenemos, el tema de la línea 34 ya no quiero incidir más ya le he dado 
todos los datos, si que efectivamente era una línea que hacía un año que se había 
establecido el noviembre de 2010, si bien el pasaje fue subiendo se estabilizó en 21.000 
pasajeros por mes y esos 21.000 pasajeros la inmensa mayoría era en el tramo final, le 
diría al Sr. Verger en el tema de Son Sardina, usted sabe perfectamente que estamos 
negociando un tema en particular para mejorar esta línea un tema de giro de autobús, 
intentaremos mejorarla pero bueno lleva su tiempo no depende solo del Ayuntamiento, 
le hubiera agradecido que hubiera dicho que a los vecinos de Son Sardina les hemos 
dado un enlace a Son Espases porque eso no lo han dicho, les hubiera agradecido que 
hubieran dicho que hemos mejorado la línea 19 de la Universidad, es decir apostamos 
por el transporte público vamos haciendo cosas con la disponibilidad presupuestaria que 
tenemos y en esas estamos, no quiero acabar la intervención sin mencionar el tema del  
jefe de Recursos Humanos, lo digo porque esta en la proposición, vamos a ver ustedes 
lo podrán vestir como quieran, podrán decir que hemos contratado un alto directivo no 
se que no se cuantos, la realidad es que la persona que ocupaba el puesto de director de 
Recursos Humanos subscribió un contrato e relevo para ocupar la plaza de jefe de 
administración de personal, no le he de explicar como fue ese contrato, usted lo conoce 
mejor que yo, esta persona  redujo su salario y el titular de esta plaza se acogió a la 
jubilación parcial, nosotros como esta persona se acoge a una jubilación, es decir se nos 
ha jubilado, lo que hacemos es cubrir esta vacante, el resumen de esto es que le 
ahorramos a la empresa 15.137’36 euros anuales, eso es exacto. Muchas gracias”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
En aquests mesos de govern del PP a Palma s’han retirat de la circulació autobusos de 
més de 18 línees de l’EMT, el que està causant un malestar creixent entre els usuaris del 
transport públic per la disminució de la qualitat que suposa i la degradació del servei, 
que s’incrementarà de forma notable a partir de 1 de gener de 2012, quan entri en vigor 
l’increment salvatge de les tarifes del bus, de més d’un 23% de mitjana.  
 
Entenen que la xarxa de línees de l’EMT ha de ser revisada periòdicament per adaptar-
la millor a les necessitats de la ciutat i dels usuaris del transport públic, però en cap cas 
s’han d’eliminar freqüències en línees saturades o suprimir serveis bàsics de transport a 
l’hospital com es fa en el cas de la línea 34, pels veïns de Son Roca i La Vileta. 
 
Alhora que es diu que tot això està generat per la necessitat de reduir costos i 
incrementar ingressos, es contracta un nou cap de recursos humans a l’empresa. També 
el Batle Sr. Isern a la visita a l’empresa va dir als treballadors que tenien que reduir el 
costos salarials, costos que s’incrementen amb aquesta contractació innecessària que fa 
l’equip de govern. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista,  d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple,  presenta la següent  
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PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta que no es prioritzi el transport 
públic, permetent una davallada important de la seva qualitat a la vegada que 
s’incrementa de forma molt important les seves tarifes. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta la decisió tan poc austera de 
contractar un nou directiu a l’EMT, amb el cost que suposa, quan es diu que s’han 
d’acomiadar xofers per estalviar. 
 
3.-  El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a que mantengui el pas de la 
línea 34 a l’hospital de Son Espases, pels barris de Son Roca i La Vileta, almenys 
amb una freqüència d’una hora.  
 
Es REBUTJA per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
41.  SOBRE LA TAULA.- Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa 

a salvar els molins de Sa Garriguera i en Gelòs del Jonquet (768/2011) i  
alternativa del Grup Municipal Popular (112/2011). 

 
Intervé el representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“La història d’una ciutat no es plasma exclusivament en els seus grans monuments , 
com ara la catedral, el castell de Bellver, les muralles, etc. Altres elements, d’aparença 
més modesta, poden tenir una càrrega històrica igualment important ja que constitueixen 
l’empremta de la vida que ha donat lloc a la ciutat, a una escala humana. El cas dels 
molins del Jonquet és absolutament exemplar. Es tracta d’un dels últims vestigis que 
definien les activitats que van permetre el posterior desenvolupament urbà. Si no en 
tenim cura acabarem malalts d’alzheimer o directament amnèsics. Aprofiteu aquesta 
oportunitat única de quedar per a la història com els que varen saber valorar aquest 
conjunt i van poder crear les condicions necessàries per preservar-lo. Moltes gràcies”. 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns del Raval de Santa Catalina: 
 
“Abans de començar l’Associació de veïnats Es raval de Santa Catalina felicita al Sr. 
Batle per lo be que modera els plenaris amb sensibilitat, condescendència i paciència, 
enhorabona de veritat, ara ja comencem amb el tema del Jonquet, el Jonquet es un 
territori de situació privilegiada a una passa de Jaume III i Passeig Mallorca i també el 
Jonquet es massa temptador, massa propici per els grans beneficis i perquè hi hagi 
pressa en treurer-li rendiment, òbviament l’antic barri de pescadors a la coneguda 
estampa dels seus molins que mostren senyals de deixadesa principalment el de Sa 
garriguera i d’en gelós que es troben en estat apocalíptic camí de son Til·lo es una 
codiciada peça urbana per la cancerosa especulació salvatge i lògicament tenim dubtes i 
mals pressentiments sobre el futur urbanístic del nostre estimat Jonquet i tant de bo ens 
equivoquen, es Jonquet sense lloc a dubtes és el balcó més guapo del mediterrani, a 
l’estar situat al centre geomètric de la bella balconada de Palma, es contempla a la seva 
dreta el castell de Bellver, el barri de El Terreno, la serra de na Burguesa i en els seus 
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peus el passeig Marítim en la seva totalitat, a la seva esquerra es poden contemplar la 
majestuosa catedral i el barri gòtic, la bella ciutat i el més guapo passeig de Sagrera amb 
la seva antiga Llotja, al fons el port de Palma amb el seu continu moviment portuari i el 
club nàutic amb el seus molls quasi a l’alcanç de la mar. En quant als molins del 
Jonquet senyalarem que així com els pescadors s’instal·laren a vora mar per la seva 
comoditat i tràfic, els moliners també elegiren el límit d’aquest elevat promontori de 
terra vermellenca i aprofitar millor l’energia eolítica per moure les aspes dels seus 
molins tan propici aquesta zona a sua els vents i brisa constant, i això, el pot dir la 
presidenta del Jonquet que és per aquí na Magdalena, durant sis-cents anys els molins 
del Jonquet han estat sobre el terraplè  en primaríssima fila com si a les seves aspes 
saludessin a totes les persones que durant mig mil·lenni han visitat per mà a la ciutat de 
Palma, per llei aquests molins varen ser declarats, això el pensin bé si no ho saben,  
monuments històrics pintoresc llei de maig de 1978, per lo tant la nostra entitat no pot 
consentir baix cap concepte que l’equip de govern del partit popular es mostri diferent, 
fred, passota davant l’estat ruïnós que es troben actualment els emblemàtics molins de 
sa Garriguera i en Gelós, donen pena, estan caient atroços com aquell que diu estan 
vistos per sentència i urbanisme de Cort contra tota lògica mira per un altre lloc i en els 
veïns del Jonquet lis conta contes de na Maria castanya i les surt amb alesives amb una 
paraula que el negociat d’urbanisme de Cort i el direm això sí, amb tots els respectes i 
sense agror de moment es fa el suec i això és deplorable i censurable i vostès senyors i 
senyores de l’equip  de govern no han d’oblidar la riquesa paisatgística patrimonial dels 
elements etnològics presents al barri del Jonquet, especialment els molins de vent 
fariners, recolzen la declaració de bé d’interès cultural en categoria de conjunt històric 
d’aquest barri ple de pintoresquisme mediterrani i en quant al solar de Mar i Terra direm 
que la nostra entitat mai, mai acceptarà que s’executi projecte algun per construir 
vivendes i un centre comercial, això significaria carregar-se el Jonquet amb tots els seus 
valors històrics i patrimonials, per acabar, l’Associació de Veïns de Santa Catalina dirà 
en veu ben alta que per al Jonquet estan decidits a donar la mare de totes les batalles, 
salvem el Jonquet” 
 
Intervé Antoni Verger: 
 
“Si el primer de tot, aquí el que tenim és una moció deixada damunt la taula de 
l’anterior plenari perquè el regidor estava indispost en relació al tema del molins de sa 
Garriguera i d’en Gelós, i després nosaltres varem fer una esmena d’addició a on, a més 
d’addicionar una part en el tema dels molins en quant convenia l’actuació amb el 
Consell Insular si n’es el cas i passant amb posterioritat la factura de les despeses a 
l’actuació dels propietaris, això és el que varem esmenar introduint els factors Consell 
Insular tal com havien estat parlant amb el regidor i a la vegada, i amb el altre grup de 
l’oposició i a la vegada també varem incloure el tema del solar del Mar i Terra, s’ha de 
dir agraïm l’esforç del regidor que per exemple en el solar del Mar i Terra que era la 
segona part hi ha un compromís escrit que pot ser per nosaltres satisfactori amb el sentit 
de que esperi inclou el solar de Mar i Terra i que el projecte que hi ha en qualsevol cas,  
qualsevol projecte d’edificació que s’hagués de fer allà respectaria les característiques 
del BIC, per tant respectaria les tipologies tradicionals del barri del Jonquet i no 
perdríem el caràcter d’una zona emblemàtica de la ciutat que a més ha de ser uns des 
factors principals per atreure turistes els 365 dies de l’any, per tant això aquest punt està 
redactat amb aquest sentit i nosaltres demanaríem votació i el podrien votar a favor així 
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com proposa alternativament el Sr. Valls, ara bé, hi ha un tema en que en la redacció 
que proposa el Sr. Valls ens és insuficient totalment que és amb el tema dels molins del 
Jonquet, els molins del Jonquet estan protegits patrimonialment per la llei, ja fa anys 
que s’arrossega aquesta situació d’abandonament deplorable dels molins, jo crec que no 
importa abundar està a la vista de tothom, dels veïnats i de tots els ciutadans perquè és 
que un lloc primera línea, és un lloc façana marítima és un lloc absolutament 
emblemàtic i que els nostres turistes, els nostres visitants també és amb el que primer es 
fitxen i això ja fa massa anys que els molins d’en Garriguera i d’en Gelós estan 
completament abandonats, per tant aquí el que nosaltres demanem i el sentit de la nostra 
moció és reclamar una actitud activa per part l’administració, hi ha una llei de patrimoni 
que protegeix a aquests molins hi ha uns propietaris privats que efectivament no estan 
complint la llei perquè els mantenen en un estat absolutament deplorable s’argumenta 
que per ventura el Consell Insular també tendría algo a dir, és possible però lògicament 
el tema dels molins és per Palma és un tema absolutament central per ventura el Consell 
Insular ho veu amb uns altres ulls, jo reclam d’aquest consistori que es prengui com 
absolutament central el tema dels molins i actuï no simplement com proposa el regidor 
en temes de disciplina urbanística i per a garantir la seguretat i els béns i les persones 
que aviament però el nostre grup considerem que s’ha de fer una passa més, és dóna una 
passa cap a la rehabilitació d’aquests molins, la protecció efectiva, per tant patrimonial i 
efectivament executar subsidiàriament per part de l’Ajuntament que en aquest cas és el 
que té els instruments necessaris si de cas convenir amb el Consell Insular aviament 
aquí el millor s’hauria de fer alguna actuació per implicar també el Consell Insular amb 
això, i una vegada fet això, rehabilitat aquests molins passar la factura corresponent als 
propietaris, nosaltres reclamem aquesta actitud activa perquè no pot ser que seguiem 
més anys amb una situació com la que tenim en els molins del Jonquet amb un estat 
absolutament lamentable, es que ens arribaran a caure, ens arribaran a caure els molins 
si seguim discutint de com fer-ho, si els propietaris, per les converses que hem tingut el 
regidor pareix sinó que m’ho desmenteix ara que el fia la rehabilitació d’aquests molins 
al futur redacció PERI i una vegada redactat el futur PERI els propietaris sabrien el 
marc legal i a partir podríem començar a per ventura a rehabilitar, els propietaris venen 
dient això des de fa deu anys que es comprometen i ja es varen comprometre amb el Sr. 
Fageda, s’han compromès multitud de vegades a rehabilitar però fa deu anys que es 
comprometen i no ho fan, ara el Sr. Valls diu que una vegada redactat el PERI segur que 
si es posarien a rehabilitar perquè tendrien el marc adequat, nosaltres això, aviament 
considerem que no podem postergar aquesta solució d’aquest estat tan lamentable 
d’abandonament a una futura redacció del PERI que veurem quan s’acabaria i a la 
voluntat una altra vegada dels propietaris, hi ha una llei de patrimoni que protegeix els 
molins, l’administració té la capacitat d’actuar si n’es el cas conveniat amb el Consell 
Insular però actuar, actuar d’una vegada per no perdre aquest patrimoni per no 
mantenir-lo amb la situació tan lamentable i tant deplorable que els tenim que realment 
no només pels veïnats de la zona que aviament els veuen cada dia i més, però es que els 
veuen cada dia molts de ciutadans de Palma i molts de visitants d’aquesta ciutat amb un 
estat que severitat és insostenible, jo, pareix mentia que a aquesta ciutat haguem permès 
que durant deu anys aquests molins estiguin amb aquest estat i es que al millor aquí 
tothom té una part de culpa i jo estic dispost a assumir-ne la part de culpa de la meva, 
nosaltres som un grup petit, aviament i tenim la força que tenim, ara d’una vegada per 
totes i mirant cap a un futur en positiu anem a actuar d’una vegada amb la salvaguarda 
d’aquests béns patrimonials que són els molins del Jonquet”. 
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Intervé el Sr. Valls: 
 
“Yo contesto a la proposición, creo que hay debates que no deberían colaborar en 
alargar innecesariamente los plenos, precisamente para todo esto nuestra postura ha sido 
siempre de dialogo, de intentar consensuar las cosas, de hacer ver cual es el marco o 
hacia donde podemos avanzar, mire nuestra postura es de que los molinos estén 
protegidos que sean un elemento de identidad de la ciudad, que estén pus que el bien de 
interés cultural ese decreto de bien de interés cultural de alguna manera ayude a 
proteger permanentemente su existencia, yo simplemente para enmarcar la respuesta le 
quiero decir, el equipo de gobierno anterior selecciono a la empresa Estiu para redactar 
el  PERI el Plan especial de reforma interior. La Gerencia de Urbanismo está ultimando 
los detalles para firmar el contrato de adjudicación, si no se ha firmado ya es debido a 
que en el pliego no estaba clara la obligatoriedad por el coste de adjudicación de que se 
tuviera que incluir el estudio de impacto ambiental, es una cuestión técnica que ha 
retrasado que se haya firmado ya este contrato, pero ya en la propuesta de redacción de 
la transaccional deviniente de las conversaciones que ya tuvimos en la comisión 
informativa del Pleno ya le dije que el solar Mar y Tierra estará incluido en el PERI, 
puesto que esta incluido en el ámbito del BIC, en el mes de noviembre estamos 
trabajando para firmar este contrato y el equipo seleccionado redactara el PERI en un 
periodo seleccionado de unos 6 meses, yo lo que lamento es que después de estar 
prácticamente de acuerdo dentro del ámbito de nuestras competencias no podamos 
firmar esta transaccional, puesto que la competencia propia para instar a los propietarios 
para cualquier es decir para obligarles en relación a la protección de bien de interés 
cultural pertenece al Consell de Mallorca por eso en la redacción de la transaccional que 
ahora quedará como alternativa nosotros ….de mantener por una parte la exigencia de la 
disciplina urbanística en Protección de la Edificación dando cuenta de todo ello al 
Consell Insular, al Consell de Patrimonio, entre otras cosas para evitar los peligros que 
pudieran sucederse de carácter público y garantizar la seguridad de los bienes, los 
molinos incluidos y las personas, por otra parte ya hemos hablado del PERI y he de 
decir que reiteradamente su reivindicación era aclarar si el solar Mar y Tierra estaba 
incluido dentro del ámbito, ya le hemos aclarado que si, no entiendo porque cuando 
nosotros estamos cumpliendo con el total marco de nuestras competencias para de 
alguna manera pues proteger esta realidad física, este elemento  identitario de la ciudad, 
no entendemos porque usted no quiere llegar a este acuerdo y poder cumplir y tener 
unanimidad en este acuerdo, nada más”. 
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracies Sr. Batle, yo creo que hay un salto cualitativo fundamental en esta propuesta 
que hemos estado trabajando en estos días, es decir hasta hace poco existían dudas o así 
se reflejaban en los medios de comunicación que el equipo de gobierno se planteaba si 
estaba o no incluido el solar de Mar y Terra que es un solar que  por otro lado permite 
una edificabilidad tan brutal que con molinos rehabilitados o sin ellos seguramente 
dejarían de tener sentido dentro de lo que tiene que ser el frente marítimo, por lo tanto 
desde aquí el agradecimiento que se haya entendido la propuesta de todos los grupos 
instada también por nosotros de lo que era fundamental que quedara claro que este 
Pleno decidía hoy que el ámbito del PERI del Jonquet tiene que incluir este solar y que 
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tiene que adecuarse evidentemente a la declaración de BIC y yo creo que esto es 
fundamental, a partir de ahí el tema de los molinos yo entiendo el posicionamiento que 
nos marca la competencia que tenemos como Ayuntamiento y yo hoy si que me atrevo a 
hacer un prec, un ruego al Alcalde en el sentido que  cuando se sienten en las reuniones 
que tengan administrativas o de coordinación, con el Consell, con el Govern que sea un 
tema prioritario, recordarle a la Sra. Salom, recordarle al Sr. Mauricio Rovira que 
quienes tienen la competencia para obligar a rehabilitar los molinos es el Consell y que 
desde luego a mi no me gustaría estar al frente de un consistorio si se nos cae un molino 
y sería muy duro y entonces tenemos que ponernos ahí al frente y pedirles esa 
colaboración como Ayuntamiento, como Ayuntamiento yo soy consciente de que no 
podemos dar más de si que respetar eso que no puedan afectar a personas y bienes, pero 
no podemos instar la rehabilitación y eso yo entiendo al Sr. Valls, pero si que entiendo 
que usted como Alcalde debería poner esto como un tema prioritario porque la ciudad 
no se puede permitir que se caiga un molino y que lo pongan ahí, que lo pongan en sus 
reuniones que ahí seguramente nos vamos a encontrar todos. Gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Anem a veure per clarificar una mica, aqui jo crec que es diu també es diu molt ràpid 
que no es te competència, l’Ajuntament de Palma te competències en protecció del 
patrimoni de Palma, l’Ajuntament de Palma te competències, i els molins son una 
edificació que esta dins el terme municipal, apart del tema concret de com es dilucida 
aquest lloc de competències compartides aquí entre el Consell Insular i Ajuntament, que 
com a mínim jo crec que es una competència compartida, apart d’això Palma i aquest 
consistori d’aquest Ajuntament te els molins tot i que la competència compartida els 
molins son un tema central absolutament estratègic per a la ciutat i per tant per aquest 
Ajuntament, independentment del tema competencial que jo crec que es compartit entre 
Consell i Ajuntament, a partir d’aquí o sigui no valen excuses, aquest tema s’ha 
d’afrontar per part de l’Ajuntament de manera directa, de manera clara i si n’és el cas 
conveniant amb el Consell Insular, però s’ha d’abordar no només un tema de disciplina 
urbanística i de mantenir allò que no acabi de caure del tot que pareix que es lo que vol 
dir l’alternativa que proposa el Sr. Valls, que es garanteixi evitar perills de caràcter 
públic i de garantia per a les persones i bens, home algo més que això demanem 
nosaltres, algo més que això que es tenir una actitud activa i rehabilitar si no 
integralment perquè es una propietat privada si rehabilitar els molins, no 
circumscriure’ns   a una simple manteniment d’allò en aquell estat que esta ara evitant 
que caigués ja de manera definitiva, això en el nostre grup no ens basta i desprès en el 
tema del solar de Mar i Terra diu el Sr. Valls que lamentava que no ens poséssim això si 
jo li he dit al principi amb això estem d’acord, a nosaltres ens hagués agradat amb el 
punt tercer de l’alternativa que proposen, en la primera no hi podem estar d’acord, amb 
l’alternativa tres que es la que fa referència al solar de Mar i Terra aquesta redacció pot 
ser acceptable perquè es reconeix que esta dins el BIC i perquè aquest ha de ser el marc 
per redactar el PERI evidentment el sentit de presentar això es perquè per part del 
regidor en diferents comissions s’havien fet manifestacions que ens havien preocupat, 
perquè s’havia parlat de ponderar els interessos entre la constructora que te uns 
hipotètics drets allà en el solar de Mar i Terra i els veïnats o l’interès general, ponderar 
aquests interessos o equilibrar-los unes manifestacions que a nosaltres ens havien 
sorprès desagradablement i ens havien preocupat profundament, en converses posteriors 
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el Sr. Valls diu que n’és conscient de la declaració de BIC que efectivament allà no es 
pot fer qualssevol cosa i allà lo que si s’ha de fer algo s’ha de fer respectant tipologies i 
volumetries tradicionals, per tant si això s’assumeix i el Sr. Valls li agraeixo l’esforç 
d’haver-ho mirat i d’haver-ho assumit òbviament per nosaltres aquesta redacció pot 
bastar ara també això es un compromís que a nosaltres ens agradaria que es mantingués 
i que ja no ens trobem amb un mega centre comercial, amb un gran pàrquing que foradi 
el talús perquè això òbviament es la por que tenim com a ciutadans de Palma que allà es 
faci una actuació que desvirtuí, que desfiguri completament el caràcter del tradicional 
barri del Jonquet que ha de ser un focus d’atracció dels nostre visitants i un emblema 
per a tota la ciutat”. 
 
Te la paraula el Sr. Valls: 
 
“Pues simplemente para finalizar y para no alargar más si esto supone un avance, pues 
yo simplemente le agradezco que lo reconozca que estén de acuerdo y que alaben las 
reconsideraciones, yo he hecho un esfuerzo y hemos incluido un punto para poder llegar 
a una transaccional y vuelvo a lamentar que ustedes pues no quieran ratificar y no 
quieran transaccionar este punto de todas maneras no hay que recordarlo de manera 
recalcitrante cada vez, es decir nosotros  venimos de una legislatura un señor de su 
partido Joan Font era el Conseller de Cultura, oiga mire en 4 años no se ha hecho nada, 
pues nosotros tal y como nos viene este punto nosotros lo hemos estudiado, lo hemos 
mirado, hemos dado una vía para resolver, esta adjudicado un PERI y se va a desarrollar 
y a partir de aquí a trabajar todos para que esto su reforma sea una realidad, nada más”. 
 
Alternativa presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a mantenir la exigència en la 
disciplina urbanística i en la protecció de l’edificació, donant compte a la Comissió 
Insular de Patrimoni Històric, per tal evitar peril ls de caràcter públic i de garantia  
de les persones i bens. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a donar curs a l’inici de la 
redacció del PERI de Es Jonquet per tal de concretar el marge d’actuació d’obres i 
usos als propietaris dels molins de Es Jonquet. 
 
S’APROVA per 25 vots a favor (PP i PSOE) i 2 abstencions (PSM-IV-ExM). 
 
42.  Esmena d’adició, presentada pel grup municipal PSM-IV-ExM, a la 

proposició relativa a “Salvar els molins de sa Garriguera i en Gelós del 
Jonquet”.(1143/2011) 

 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Esmena d’addició al títol: 
 
Salvar els molins de Sa Garriguera i en Gelós del Jonquet i no al desenvolupament 
urbanístic demesurta al solar del Mar i Terra. 
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Esmena d’addició a l’exposició de motius: 
 
Per una altra banda, dia 20 d’octubre, a la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient 
d’aquest Ajuntament, en resposta a una pregunta d’aquest grup municipal sobre el PERI 
del Jonquet, el regidor d’Urbanisme va afirmar que no estava clar quin havia de ser 
l’àmbit del PERI en relació a si havia d’incloure el solar del Mar i Terra. Està clar que 
el PERI del Jonquet, tal com va ser aprovat pel Consell Insular de Mallorca, inclou dins 
el seu àmbit de protecció l’esmentat solar, qeu sempre ha format part de la popular 
barriada del Jonquet. Els dubtes del regidor davant una qüestió tan clara fa pensar què el 
govern municipal del PP se podria estar planteiant deixar fora del PERI el solar del Mar 
i Terra i donar cobertura així a un projecte d’urbanització, amb edificis de 3 o 4 o 5 
plantes, amb un gran aparcament soterrat, sense respectar les tipologies tradicionals del 
barri, i desfigurant definitivament un barri de Palma com el Jonquet qeu té el potencial 
de convertir-se en un reclam turístic de primer ordre per tota la ciutat sempre que 
l’avarícia d’uns i la desídia i falta de sensibilitat d’altres no ho impedeixi. 
 
Esmena d’addició al punt dos de la proposta d’acord: 
Conveniant l’actuació amb el Consell Insular si n’és el cas, i passant amb posterioritat la 
factura de les despeses de l’actuació als propietaris. 
 
Esmena d’addició d’un nou punt a la proposta d’acord: 
L’Ajuntament de Palma tramitarà amb màxima celeritat la redacció i aprovació del 
PERI del Jonquet, garantint així la protecció del conjunt històric, del patrimoni i de les 
tipologies i volumetries arquitectòniques tradicionals del barri, inclent dins el seu àmbit 
d’actuació el solar del Mar i Terra. 
 
S’APROVA per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govrn a tramitar amb màxima celeritat 
la redacció i aprovació del PERI del Jonquet, en base a la declaració de BIC, 
incloent dins el seu àmbit d’actuació el solar de Mar i Terra”. 
 
43.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la paralització 

temporal de les obres del Palau de Congressos (1140/2011). 
 
Intervé la representant de la Unio d’Associacions de Mallorca: 
 
“Buenos días, Señor alcalde, señoras y señores regidores la Unión de Asociaciones de 
Mallorca referente a este punto expone lo siguiente, para empezar diremos que a nuestro 
criterio es una auténtica barbaridad, una auténtica irresponsabilidad una auténtica locura 
el gastarse en tiempo de una crisis salvaje en tiempos que las arcas de Cort están llenas 
de telarañas, en tiempos que el Ayuntamiento tiene otras importantísimas necesidades 
que paliar gastarse 70 millones de euros en las obras del Palau de Congresos o sea que 
el equipo de gobierno del partido Popular de Cort se queja de que no hay dinero que el 
anterior equipo de gobierno le dejó una herencia descomunal de deuda que hay que 
hacer frente, que hay necesidades prioritarias que atender y luego incomprensiblemente 
según parece decide gastarse 70 millones de euros públicos en una estructura que no es 
prioritaria, como también se ha gastado dinero con el carril bici de las Avenidas, hecho 
totalmente anómalo e incoherente, como quedamos, hay dinero, no hay dinero, o 
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ustedes gastan el poco dinero que hay o el que puede venir en aspecto que no….prisa o 
no son necesarios, ustedes que clase de política financiera llevan, ustedes a que juegan, 
donde esa su cordura?, su sentido común, el dinero que hay o que vendrá hay que 
dedicarlo urgentemente a otros menesteres, cuales?, pues se lo diremos en salud, 
educación, servicios sociales y especialmente en pagar las subvenciones pendientes que 
son muchísimas a las entidades ciudadanas, asociaciones de vecinos, club de la tercera 
edad, federaciones etc que en la hora presente se hallan en una situación desesperada y 
no tienen  ni un euro para pipas de girasol, la propuesta que presenta hoy el partido 
Socialista  de Mallorca Iniciativa Verdes, Entesa per Mallorca nos merece el máximo 
respeto y credibilidad y por supuesto la apoyamos totalmente epor lo tanto nuestra 
entidad piensa que es de pura lógica el que el Ayuntamiento de palma paralice 
temporalmente las aportaciones de 70 millones de euros públicos que aún faltan para 
poder continuar y acabar las obras del Palau de Congresos para finalizar nos permitimos 
sugerir al Sr. Batle mateo Isern que por lo menos tenga en cuenta neustra modesta 
opinión, nos consta que el actual batle de Palma es receptivo tiene buena disponibilidad 
desea lo mejor para Palma y de momento respeta a las entidades ciudadanas, Honorable 
Sr. Batle de Palma por favor dedique estos 70 milloncejos a ayudar a sus ciudadanos 
que más lo necesitan y a las entidades ciudadanas, muchas de las cuales están a punto de 
cerrar sus puertas por tener su economía a cero. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Gracies, hem plantejat aquesta proposició perquè ja han passat 5 anys des de que es va 
posar en marxa aquest procés del palau de Congressos, l’inici del concurs , l’adjudicació 
de l’obra, l’inici de tot l’entramat d’aquestes obres, en 5 anys han canviat moltes de 
coses, estem parlant de l’any 2006 i quan es va posar en marxa l’actual projecte i amb 
aquests anys que ha passat?, per un costat el soci privat que havia d’aportar dins 
l’esquema inicial 80 milions d’euros s’ha retirat, ha sortit del projecte, per tant ara 
mateix la situació que tenim es que quan inicialment s’havien de posar 30 milions 
d’euros ara pública ara resulta que s’hauran de posar 110 milions d’euros públics això 
es un canvi substancial i desprès el mercat del turisme de congressos aquest anys des de 
fa 5 ha anat a la baixa i basta escoltar o llegir algunes de les notícies relacionades amb 
aquest tema per veure que les empreses han reduït  un 50% el pressupost destinat a 
aquests events que un dels grans organitzadors de congressos eren les empreses 
farmacèutiques i que això va camí de reduir-se moltíssim perquè amb mesures com per 
exemple les receptes del principi actiu tot una sèrie de factors que fan pensar la crisi 
econòmica en general tot una sèrie de factors que fan pensar que el turisme de 
congressos en 5 anys ha canviat moltíssim en quant a lo que es l’esquema i la previsió 
de negoci que podria tenir en el 2006 quan es va iniciar el procés del palau de 
Congressos actual, nosaltres des del nostre grup ja fa temps que anem dient que en tot 
aquest procés del palau de congressos estem en plena fuita cap endavant realment s’està 
el tema s’està tractant amb moltíssima  irresponsabilitat ja el 2011 aquest grup el febrer 
va votar en contra de que la sortida del grup Barceló sense haver d’abonar la 
penalització de 5 milions d’euros cosa que es va propiciar per part de PP. PSOE i 
Esquerra Unida i a la vegada també varen votar en contra de que l’Ajuntament  
subscrivís aquest aval de 30 milions d’euros públics per seguir amb el procés de les 
obres, per tant això nosaltres ja fa temps que ho anem advertint que estem dins una 
autèntica fugida cap endavant una mica fora de tota racionalitat però es que clar ara ja 
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comença a ser molt inassumible seguir posant euros públics encara en falten 70 per 
posar per acabar aquesta construcció d’aquest hotel i aquest palau de congressos annex 
a cegues, es una autèntica barbaritat es inassumible seguir haver de posar encara falten 
70 milions a posar i seguir posant sense saber amb que estem posant, amb quines 
condicions, quina rendibilitat, quina justificació te això i sobretot quines conseqüències 
te ara restar  70 milions d’euros públics de la resta de partides dels pressuposts en 
aquest cas de la Comunitat Autònoma, quines conseqüències te això, conseqüències per 
palma també i jo crec que en aquests plenaris  hem anat discutint algunes d’aquestes 
conseqüències tant negatives en forma d’acomiadaments en forma de prestacions socials 
a la baixa, transport col·lectiu a la baixa, problemes d’Emaya tota una sèrie de qüestions 
estan afectant a la ciutat, per tant la proposició que diu lo que demana es una 
paralització temporal d’aquestes aportacions de 70 milions per posar en el palau, i una 
paralització temporal fins quant, fins que s’hagin actualitzat els estudis econòmics que 
justifiquin la viabilitat i rendibilitat d’aquesta inversió o lògicament fins que 
recuperéssim un inversor privat que tornant a l’esquema inicial estigui disposat a posar 
tal com s’havia compromès el grup Barceló aquests  80 milions d’euros privat, si 
evidentment tornem a l’esquema inicial evidentment tampoc no importa paralitzar, però 
mentre s’hagin de posar 70 milions d’euros públics i mentre no tinguem actualitzats 
aquests estudis i mentre no tinguem tampoc un inversor privat, la veritat es inassumible 
i es intolerable seguir dins aquesta autèntica locura de posar a cegues 70 milions d’euros 
públics que encara falten per posar i sobretot lo que es requereix ara de manera fefaent i 
de manera molt contundent es un estudi que s’analitzin les conseqüències de restar 70 
milions d’euros de partides com educació, salut, benestar social, partides que es veuen 
minvades , es veuen reduïdes perquè estem posant aquests 70 milions d’euros en termini 
d’un any a més perquè pareix ser segons es llegeix que d’aquí un any el Palau de 
Congressos ha d’estar acabat, per tant amb un any s’ha de fer una inversió ingent de 
doblers públics en aquesta infraestructura, sense saber com afectarà això sense analitzar-
ho, sense tenir els estudis rigorosos de com afectarà això al Benestar Social dels nostres 
ciutadans, ja esta tenint afectacions però ho hem de saber i ho hauríem d’estudiar abans 
de seguir posant més i més doblers públics, acabar aquest hotel i aquest palau de 
congressos annex. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Sansó: 
 
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa accidental, Sr Verger vostè sap que aquest equip de 
govern respecte moltíssim la seva opinió encara que no la comparteix, no la comparteix 
amb aquest tema objecte d’aquesta proposició i no la comparteix amb molts d’altres 
temes, però anem directament al tema que ens ocupa, a nivell nacional i sobretot 
internacional la indicació que vostès fan servir o que vostès aporten al seu escrit es 
clarament dèbil i demostra un escàs coneixement d’aquest mercat en general i en 
particular dels potencial que tindrà el Palau de Congressos, òbviament les empreses i 
sobretot les espanyoles han reduït les seves partides previstes, esdeveniments en els 
darrer anys però la realitat el mercat MAIS que son les sigles de les paraules en anglès 
reunions incentius, convencions i exhibicions, segueix essent millor que les d’altres 
sectors d’activitat, algunes dades que recolzen  aquestes afirmacions son les següents, 
quan argumenten que les empreses han reduït un 50% dels seus pressuposts per 
convencions obliden mencionar que aquestes convencions representen únicament el 
13% com a promig d’activitat d’un palau de congressos i tampoc mencionen que a la 
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pràctica en el 2010 aquestes convencions d’empreses sols es reduïren un 8% respecte 
del 2009, no podem aportar dades del 2011 perquè encara no han estat publicades, 
tampoc mencionen que el nombre total d’assistents a Espanya a les diferents modalitats 
d’esdeveniments es a dir Congressos, convencions, viatges d’incentius, etc, es situa en 
3.011.796 persones en el 2010 front a les 3.214.662 de l’any 2007 es a dir entre el 
millor any econòmicament parlant de la present dècada  2007 i el pitjor fins a la data 
2010 a Espanya el mercat de congressos sols s’ha reduït un 6% la seva xifra d’activitat i 
aquestes son dates de la pròpia APCE, es a dir associació de palau de congressos 
d’Espanya, aquesta es la realitat i no una opinió esbiaixada com a data concreta en el 24 
congrés nacional OPC Spain celebrada enguany a Elx es va realitzar un baròmetre del 
sector entre els principals organitzadors dels congressos el 63% va indicar que les 
condicions son ara millors que fa una any i el 70% es mostren optimistes respecte al 
futur, 2011 esta sent un any mediocre d’activitat similar al de 2010 perquè ha arrossegat 
la menor contractació d’esdeveniments que es van fer en el període 2008-2010 però tots 
els operadors coincideixen que totes les perspectives a partir de 2012 seran clarament 
millors i de nou a l’alça en quant a indicadors d’activitat, un dels millors termòmetres 
de com esta el mercat de congressos internacional es el nombre d’existents es a dir 
visitants i expositors a les principals fires de dit mercat, una de les dues més importants 
d’Europa juntament amb l’imex de Frankfurt es la de EIBTM de Barcelona, les dades 
de la qual referides a 2009 i 2010 son les següents, un increment del 5’5% d’expositors 
del 2010 en comparació de 2009 passant de 5.560 a 5.865 expositors es a dir 305 
expositors més, un increment del 2’5% de visitants passant dels 8170 del 2009 al 8.376 
del 2010, un increment total del 3’7 % passant de 13.730 visitants i expositors del 2009 
als 14.241 del 2010, per a l’edició del 2011 que es realitzarà properament les 
expectatives son d’un increment similar o superior al del 2010 respecte al del 2009, cal 
destacar que aquestes xifres son anualment auditades per una firma externa a la pròpia 
fira, aquesta firma es denomina ABC, la qual cosa ens demostra la serietat amb la qual 
es tracten aquestes dades, en quant a l’IMEX 2011 de Frankfurt celebrat el maig 
d’enguany signaren operacions pròpies per un import de 508 milions d’euros front els 
450 milions d’euros  que es signaren a la mateixa  fira el 2010, aquest es un creixement 
real i signat d’un 12’8 %, per finalitzar una altra dada específica, el palau de congressos 
de València amb una capacitat un poc menor que el nostre en el 2010 va generar un 
impacte econòmic a la ciutat d’uns 60 milions d’euros en aquest any, estudi que vostès 
podran troba a la Memòria 2010 del mencionat palau de Congressos, per aquestes dades 
nosaltres votarem en contra de les seves proposicions. Moltes gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracias Sra. Fernández, yo creo que en la comisión quedo medianamente clara nuestra 
posición, el partido socialista siempre ha defendido la necesidad de esta infraestructura, 
nos encontramos con un proyecto que exigió un sobre esfuerzo a este equipo de 
gobierno para  poderlo poner en marcha, con dificultades urbanísticas que son de sobra 
conocidas por este plenario y siempre ha sido impulsor de esta iniciativa por lo tanto en 
este sentido nuestro apoyo y nuestro sobre esfuerzo para que este equipamiento salga 
adelante con la mejor de las celeridades, de todos estos datos que nos ha ofrecido el Sr. 
Sansó yo me quedaría con una serie de dudas respecto a cosas que si que nos interesan 
como grupo, ritmo de las obras, que previsión hay de finalización, si en estos momentos 
hay 100 trabajadores, todos somos conscientes de que esto es una cuarta parte de lo que 
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se necesitaría en una obra de esta envergadura por lo tanto como va a afectar y si esto va 
a significar ralentización sobre los plazos que se empiezan a manejar?, que previsión 
hay para el concurso de la concesión que creo que es la salida que prevé este equipo de 
gobierno para la viabilidad  económica y si me pudiera dar respuesta a esas preguntas en 
su replica se lo agradecería, tal y como anuncié en la comisión nosotros para tener datos 
también más concretos solicitaremos la comparecencia del gerente del palacio de 
congresos en la próxima comisión de gobierno del mes de diciembre precisamente para 
poder tener en la comisión informativa para poder tener datos más concretos pero lo que 
si me gustaría que me avanzara si se mantienen los plazos previstos o hay previsión de 
retrasos”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Nosaltres no es que estiguem en contra de que hi hagi un palau de congressos a Palma, 
nosaltres compartíem el sector també pareixia que compartia la necessitat d’aquest 
palau i per ventura es una oportunitat nosaltres a això no es que no ho compartiguem 
nosaltres lo que diem es que ara mateix s’ha de justificar la viabilitat i rendibilitat se 
seguir invertint amb un palau de congressos quan venim d’un esquema de fa 5 anys  i 
ara han canviat els circumstàncies completament i a més posar 70 milions d’euros 
públics resta moltíssim d’altres partides que son  absolutament imprescindibles abordar 
avui en dia com serveis socials, educació i salut, nosaltres no es que estem en contra 
volem que es justifiqui, desprès vostè dona xifres diu que s’ha reduït aquest mercat un 
8, un 6% el 2009, 2010 però clar hem de pensar que amb el tema del mercat de turisme 
de congressos son qüestions que van programades per tant congressos que es fan 2008- 
2009 o 2010 venen pre programats d’abans en molts dels casos, les reduccions el 2011 
anem a veure si el 2011 la reducció es només del 8%, jo hem permet vaticinar-li que 
segurament serà bastant major perquè venim d’una pre programació 2009 veníem d’una 
pre programació que coses que s’havien travat ja 2007- 2008 amb un altre context, això 
es un mercat que va a la baixa per tots els motius que hem donat de totes maneres que es 
justifiqui, vostès també hem parla de congressos i fires de Barcelona, de Frankfurt que 
per ventura tampoc no son el perfil de lo que podria arribar a acollir el palau de 
congressos  de Palma, per tant aquí també dins la discussió ha introduït uns elements 
que tampoc no son els adequats de fer-nos una idea de fins a quin punt es justifica 
aquesta inversió, suposo que això es molt més greu si tot això es tan meravellós, si 
efectivament el turisme de congressos hem deia que inclús amb alguns casos va a l’alça, 
València 60 milions, si tot això es tan esplendorós i tan meravellós com així el grup 
Barceló una empresa del sector turístic que tenia adjudicat aquest negoci tan 
esplendorós durant 30 anys se’n va corrensos del Palau de Congressos, li es adjudicat el 
concurs te garantida si fa les obres 30 anys d’explotació d’una infraestructura amb 
tantíssim de potencial tan extraordinària i en canvi des del primer moment, be des del 
primer moment no,  desprès d’una sèrie  de circumstàncies resulta que esta dos anys 
insistint que se’n vol anar, fins que ho aconsegueix i se’n va sense haver posat ni un 
euro privat a la construcció del palau, una empresa del sector que coneix el mercat, 
suposo al millor jo no el conec, aquest grup no el coneix però una empresa del sector 
com Barceló si que en teoria l’hauria de conèixer perquè fa feina d’això i no li interessa 
un contracte  que te adjudicat per 30 anys, perquè això?, nosaltres l’únic que volem es 
posar una mica de racionalitat a tot aquest tema que actualitzin els estudis, que 
examinem quin es l’estat de la qüestió, que no seguiguem a cegues seguint posant euros 
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públics llevant d’altres coses amb les entitats sense cobrar amb problemes d’atenció 
social, amb problemes de llistes d’espera a salut, amb educació cada vegada menys 
ratios, amb aquests problemes posar 70 milions d’euros públics en aquest moment a la 
construcció d’un hotel i d’un palau de congressos annex sense haver refet aquests 
estudis, sense haver actualitzat tota aquesta informació i sense justificar-ho de manera 
clara i contundent i rotunda, sense aquesta justificació no podem seguir a cegues seguir 
posant aquests doblers, per tant nosaltres demanem una paralització temporal fins que 
tot això estigui aclarit i també fins que s’estudiï lo que significa deixar d’aportar restar 
de les partides d’Educació i Salut aquests 70 milions, perquè es un tema de prioritats al 
final a veure que es lo que es prioritza si el benestar dels ciutadans o una infraestructura 
d’on un inversor privat que coneix el negoci surt corrensos quant ho te adjudicat per 30 
anys perquè no li interessa perquè aquest mon tan meravellós que vostè hem dona 
d’aquestes xifres segurament no es tan meravellós però com a mínim es preocupin 
d’això de deixar-ho clar i deixar-ho amb informes amb rigorositat i no seguir posant a 
cegues. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Sansó: 
 
“Moltes gràcies Sra. Batlessa accidental, començaré per el Grup Socialista, jo li vull 
agrair el seu to de veu Sra. Garví i dir-li que estic completament d’acord en que el 
gerent del palau de Congressos  faci la seva compareixença i contesti totes aquelles 
preguntes que vostès  li vulguin fer, de totes maneres si que dir-li que les previsions son 
que a finals del primer trimestre de 2013 estigui acabat el palau de congressos, aquestes 
son les darreres dades que tenim i per ara no han sofert desviació, totes les altres 
preguntes per no allargar aquí el tema si li pareix nosaltres estem completament d’acord 
en comparèixer i explicar-los el tema, al Sr. Verger miri, jo li he exposat les dades, 
dades objectives dades concretes 2009-2010, 2010 comparant amb 2009, vostè amb 
parla que passarà en el 2011 ja vaticina jo no soc Rappel, vostè per lo vist si, jo li estic 
dient lo que hi ha, lo que passarà miri encara no ho se sinó ja li asseguro que el dia 22 
sabria el numero de la loteria en quant a la repercussió econòmica que tindria la 
paralització de les obres, el cost estimat de dita paralització simplement per a mantenir 
l’obra amb els recursos mínims perquè no es deteriori irreversiblement es d’uns 350.000 
euros mensuals, lo que suposa 4.200.000 euros anuals de cost directe, hem de tenir en 
compte les reclamacions que plantejarien els proveïdors de partides d’execució 
previstes, les quals ja estan contractades ja que existeix material específicament 
dissenyat per a l’obra que ja esta contractat i fabricat per el proveïdor i li donaré un 
parell d’exemples, el 50% dels aproximadament 7 milions de la partida d’electricitat ja 
estan compromesos encara que no s’hagi instal·lat, la totalitat dels quadres elèctrics, el 
cost dels quadres es situa en 500.000 euros ja estan fabricats i per tant compromesos i 
s’han d’abonar, el voltant del 90% del cablejat que s’emprarà al final de l’obra esta 
també adquirit, el mateix succeeix amb les portes de l’hotel en cas de paralització 
s’estalviaria sols el cost del muntatge però no el gruix del preu que es el material, tot 
això sense comptar amb els costos d’emmagatzement amb les possibles demandes de 
les subcontractes, en resumides comptes podem parlar que dels aproximadament 60 
milions d’euros d’execució material pendents, aproximadament la meitat ja estan 
compromesos i hauríem de pagar-los en qualssevol dels casos als proveïdors la 
diferència es que si aturem les obres ningú ens finançarà aquestes quantitats que 
hauríem de pagar  de totes maneres i aquestes si que haurien de sortir de les arques 
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públiques, per tot això si que podem dir que es que seria una gravíssima 
irresponsabilitat seria paralitzar en aquest moment les obres, en quant  a les dades que 
vostès aporten jo els hi demanaria que ho facin amb un  poquet de major solvència i no 
prenent exclusivament l’indicador que pugui encaixar per recolzar forçadament les 
seves pretensions, jo les recomanaria encara que no soc ningú per recomanar però els hi 
recomanaria que revisessin les publicacions periòdiques de la pròpia associació de palau 
de congressos d’Espanya, els informes sectorials de SICA, publicacions específiques 
com l’informe especial Hosteltur Congressos convencions incentius 2011 i d’altres que 
sens dubte els ajudaran a conèixer millor i sense visions esbiaixades aquest mercat així 
com el potencial i l’oportunitat que representa per Palma i per les Balears el palau de 
congressos i miri vostè ens demana a la seva proposició com afecta aquests 70 milions 
al tema d’educació al tema de salut, al tema de Benestar Social, doncs miri a mi 
m’agradaria saber com afecta al tema d’educació al ema de serveis socials i al tema 
d’educació els 24 milions i mig d’euros que li va costar a vostè el tren i que estan 
paralitzats, aquests si que estan paralitzats a un hangar. Moltes gracies”.  
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Ja han passat més de 4 anys des de què es varen adjudicar les obres per a la construcció 
i posterior explotació del Palau de Congressos a Palma. Uns anys en què han canviat de 
manera dràstica les circumstàncies econòmiques, socials, i pressupostàries que existien 
en el moment en què es va dissenyar, planificar i decidir l’oportunitat de construir 
aquesta infraestructura.  
 
La profunda crisi econòmica, social, i de model productiu que vivim a nivell balear, 
estatal i europeu fan que sigui especialment necessari replantejar i revisar les polítiques 
i línies prioritàries d’actuació per part de l’administració, en funció de com evolucionen 
les circumstàncies i els esdeveniments.  
 
En el cas del Palau de Congressos, una primera variació fonamental que ha transformat 
substancialment les condicions que existien al moment de l’adjudicació del projecte de 
construcció, ha estat la sortida dels grups inversors privats que havien d’aportar fins a 
80 milions d’euros d’acord amb el disseny inicial de l’operació. Així, el febrer de 2011, 
amb el vot en contra de la regidora del PSM-IV, els regidors PP-PSOE i EU aprovaren 
la resolució del contracte amb el grup Barceló de mútua conformitat, permetent així la 
sortida de la multinacional sense la penalització de 5 milions d’euros, malgrat 
l’incompliment evident del compromís adquirit en el moment de l’adjudicació d’aportar 
els 80 milions. Des d’aquell moment, PP, PSOE i EU assumien que el finançament dels 
110 milions que costava la infraestructura havien de ser íntegrament públics, cosa que 
és substancialment diferent de l’esquema inicial de 30 milions d’Euros públics i 80 de 
privats.  
 
Per una altra part, la crisi econòmica ha fet minvar ingressos a les empreses, que han 
retallat la celebració de simposiums, esdeveniments, trobades, congressos, etcètera. 
Segons fonts de la mateixa Associació Espanyola de Palaus de Congressos, els darrers 
dos anys la rebaixa dels pressuposts de les empreses per dur a terme esdeveniments 
d’aquest tipus ha pogut arribar fins al 50%.  
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Els congressos mèdics, un segment molt important del turisme de congressos, 
normalment sostinguts gràcies als fons que destinaven les empreses farmacèutiques, 
també s’han vist reduïts els darrers anys, i les previsions de futur en aquest àmbit cada 
vegada són pitjors per mor de l’obligació de prescriure els principis actius dels 
medicaments.  
 
Per totes aquestes i d’altres circumstàncies, les variacions que presumiblement se 
puguin estar produint en el mercat del turisme de congressos, el canvi substancial que 
representa que el finançament per a la construcció de la infraestructura hagi de ser 
exclusivament públic, i les enormes dificultats pressupostàries i de liquiditat que afirma 
tenir el govern i que estan provocant supressió de programes d’inserció laboral, 
d’atenció a menors, retards en el pagament d’ajudes a discapacitats, persones 
dependents, petites empreses abocades a la suspensió de pagaments pels retards en el 
cobrament per part del Govern, etcètera, des del PSM-IV-ExM consideram que, en 
aquests moments, restar 70 milions d’euros públics per dedicar-los a la construcció d’un 
hotel i un Palau de Congressos és una autèntica fugida cap endavant i una 
irresponsabilitat. Sense informes actualitzats, sense saber fins a quin punt es tracta 
d’una inversió rendible social i econòmicament, no es poden continuar abocant, i per 
tant restant-los d’altres partides, gran quantitat de recursos públics.  
 
Per tot això proposam al plenari de l’Ajuntament l’adopció de les següents      
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma insta a paralitzar temporalment les aportacions de 70 
milions d’euros públics que encara falten per poder continuar i acabar les obres 
del Palau de Congressos, com a mínim fins que no s’hagin actualitzat els estudis 
econòmics que justifiquin la viabilitat i la rendibilitat de la inversió.  

 
2. L’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears i a la societat Palau 
de Congressos a elaborar estudis econòmics i d’anàlisi de mercat que tenguin en 
compte les variacions que hagi pogut patir el mercat del turisme de congressos els 
darrers anys, així com analitzar les repercussions socials de disminuir en 70 
milions d’euros els pressuposts del Govern i les possibles conseqüències d’això a 
àrees com Salut, Educació, Afers Socials, etcètera. 
 
Es REBUTJA per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
44.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a  la lluita contra el 

canvi climàtic (1142/2011). 
 
Intervé el representant de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat Bona Gent: 
 
“Molt Honorable Sra. Batlessa acctal, senyores i senyors regidors l’Associació d’Amics 
de la Tercera Edat Bona Gent de la popular i marinera barriada de Santa catalina sobre 
aquest punt exposa el següent, el medi ambient segueix essent un dels grans problemes 
que preocupen a la gent a més no hi ha que oblidar l’últim informe presentat fa unes 
setmanes per l’organització mundial de la salut que assenyala que l’aire de Palma 
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supera el màxim de partícules contaminants en 22 micrograms per m3 en el nostre 
criteri l’altre dades preocupant es l’augment gradual a Palma dels valors del diòxid de 
nitrogen també hi ha que tenir en compte la contaminació per nitrats que es produeix per 
qualcunes pràctiques agrícoles hi ha que evitar a tota costa que s’utilitzin fertilitzants 
nitrogenats que acaben en els aqüífers, son de l’opinió que la qualitat ambiental no es 
l’únic problema de Mallorca Palma inclosa clar esta ja que el Ministeri de Medi 
Ambient posar sobre la taula fa un pocs mesos altres problemes que afecten a l’illa 
segons aquest estudi si no es canvien les coses el futur podria arribar a ser inquietant 
amb una Mallorca cada vegada més seca degut a la falta d’aigua amb menys  naturalesa 
degut a la contaminació de nitrats  i els problemes amb l’eliminació de residus a més 
sense oblidar la construcció desmesurada de vivendes, es imprescindible evitar la 
degradació de Palma es contraproduent per el nostre turisme, arribarà un moment que 
tindrem moltes infraestructures per rebre visitants però cap que vingui a gaudir de 
Palma, es necessari valorar el paisatge palmesà i preservar la personalitat del nostre 
patrimoni, el gran reptament de Palma es creiem aconseguir mantenir el nostre territori i 
lograr un turisme sostenible aquí estaria la pedra de toc del nostre futur per altra part a 
l’estiu  amb l’arribada massiva de turistes vivim les puntes altes de consum d’aigua, 
electricitat i per suposat també del territori i per finalitzar una vegada més posarem 
sobre el cobretaula el gravíssim problema de contaminació que sofreixen els veïns del 
carrer Caro de la barriada de Santa Catalina en el tram comprés entre el carrer Comte de 
Barcelona i l’avinguda Argentina per aquest tram diàriament passen 35.000 cotxes, 
repeteix 35.000 cotxes, perquè el sr. Batle s’enteri que és un home que escolta no altres 
i això és una autèntica barbaritat que no pot consentir les entitats ciutadanes catalineres 
duim 32 anys protestant a tots els equips de govern que han passat per Cort perquè 
cerquin una alternativa, tots, tots, a un principi han dit que ho estudiarem i al final la 
cosa sempre ha quedat en foc d’ensanalls en res, en un silenci vergonyós però 
l’associació de veïnats d’amics de la tercera edat Bona Gent confia amb la bona 
disponibilitat demostrada fins ara per el Molt Honorable Sr. Batle de Palma Mateu Isern 
i estem segurs que l’actual batle quan menys es preocuparà d’aquest assumpte i donarà 
les instruccions pertinents perquè s’analitzi en profunditat aquesta problemàtica i ens 
doni una resposta en el sentit que sigui Molt Honorable Sr. Batle Mateu Isern rebi les 
gràcies de Bona Gent per endavant, res més i moltes gràcies”.  
 
Intervé el Sr. Noguera: 
 
“No m’estendre molt ja que aquesta proposta està aprovada per unanimitat a comissió, 
en aquests moments de crisi econòmica molts de nosaltres tenim que prioritzar l’urgent 
per lo important i la planificació per lluitar contra el canvi climàtic és una cosa 
important perquè pot repercutir enormement el que són les Illes Balears i lo que és 
Palma. Hem de dir que evitablement les accions de l’equip de govern no estan ajudant a 
fer una Palma més habitable i més neta però considerem que és important que ja es 
sentin les bases per a lluitar contra el canvi climàtic que aquesta sigui una tasca de tots 
els partits polítics, bàsicament la proposta d’acord és donar compliment al compromís 
que estableix el Pacte de Batles que sigui un full de ruta molt important per aquest 
Ajuntament i presentar un pla d’acció d’energia sostenible per l’horitzó 2020 que detalli 
les mesures i estratègies per procedir els objectius de reduir les emissions de CO2 en un 
20% per al 2020 com un resultat de tancament del 20 % d’eficiència energètica i un 
20% del fons d’energies renovables, gràcies”. 
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Intervé el Sr. Garau: 
 
“Bé, nosaltres vaig per endavant que votarem favorablement a la seva proposta és 
completament raonable, és un compromís de caire institucional que nosaltres no poden 
fer altra cosa que sumar-nos evidentment troba els recursos suficients per poder complir 
amb l’objectiu del triple 20, sens dubte avui és més difícil perquè és més difícil que 
quan l’economia va tot bé, però així i tot, creiem que és un compromís de tots i farem 
feina amb aquest sentit, però això bé, els volia posar al corrent de que ja estem amb el 
procés d’elaboració de l’inventari d’emissions i que tot just acaben això començarem el 
Pla d’acció d’energia sostenible, que de fet estem fent en col·laboració  amb una 
empresa que ja es va contractar amb l’anterior legislatura no, evidentment adoptarem 
altres mesures que mesura que les tinguem completament definides tindran coneixement 
i evidentment també estaria molt content que hi participessin”. 
 
Intervé la Sra. Sánchez: 
 
“Bé, el Sr. Garau va comentar a la comissió un tema que a mi en va preocupar va 
comentar que per ventura demanaré un aplaçament, va dir a la comissió que ventura 
podia demanar un aplaçament per començar a actuar amb aquest pla d’acció d’energia 
sostenible, nosaltres ens agradaria es que es fes front a la situació real, o sigui, jo crec 
que com vostè ha dit que a l’anterior legislatura es va contractar a una empresa 
evidentment perquè amb els tècnics municipals hagués pogut haver un retard que no 
interessava per donar compliment al Pacte de Batles, aleshores, la idea és que aquest pla 
d’emissions nosaltres crem que serà molt real, el tema és que també s’han de prendre 
mesures per lluitar contra el canvi climàtic que s’ha de tenir voluntat política i de 
canviar moltes polítiques com per exemple la de mobilitat per tant li demanarem també 
des del grup municipal socialista que fos l’equip de govern balear i no demanés un 
aplaçament, que és vera que té tres mesos i estaria dins el terminis però esperem que es 
pugui dur abans possible aquest pla”. 
 
Intervé el Sr. Noguera: 
 
“Bàsicament per concloure, quan parlam d’economia de canvi climàtic els efectes del 
canvi climàtic a l’economia a mig termini poden ser demoladors, per això, encara que 
estem en una situació complicada econòmicament ens hem de posar en alerta perquè 
veritablement d’aquí deu o quinze anys els efectes poden ser demoladors”. 
 
Intervé el Sr. Garau: 
 
“Jo simplement m’agradaria clarificar dues coses, és a dir, convé saber-ho 
completament, miri, vostès postrem per una política de mobilitat, la que sigui, jo no 
entraré si m’agrada més o menys, o si és oposada amb la nostra no ho sé, el que passa si 
parlem de canvi climàtic i parlem d’eficiència energètica i parlem d’emissions parlem 
d’això, que essencialment la política de mobilitat pugui afectar és vera, de fet tot afecte, 
però les mesures que crec  que avui en dia hem d’afrontar són aquelles mesures que el 
factor d’eficiència energètica, el factor d’emissions de tones de diòxid de carboni i el 
factor econòmic estiguin alineats, per tant, nosaltres, absolutament d’acord amb la 
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millora de l’eficiència energètica, evidentment que passa per apostar per les fonts 
d’energia renovables, i sobretot a una illa com Mallorca, ara bé, l’objectiu està molt 
llunyà però nosaltres serem els primers que ens hi posarem i de fet ja ens hi hem posat, 
en quant tot d’una que pugui avançar determinats temes concrets els vos avançaré, crec 
que estarem completament d’acord però no mesclaria temes de mobilitat perquè no això 
és un altre tema, evidentment la mobilitat exemple elèctrica contribueix si, sempre i 
quan l’electricitat que fagem no vengui del carbó que importem de Sudàfrica i això, 
avui en dia no és així, avui en dia ..... elèctrics, ...... energètics de Mallorca passa pel 
carbó que importem de Sudàfrica, per tant hem avançar en millorar en ...... elèctric, 
aposta hem d’apostar per solars o de generadors eòlic, en definitiva totes aquestes 
mesures, el que passa, una cosa o l’altra,  no ens podem oposar a tot. Gràcies”. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 

El canvi climàtic és un problema global amb solucions locals: les ciutats generen 
emissions però també esdevenen llocs on desenvolupar noves idees i projectes 
innovadors contra l’escalfament global. 

L’estratègia per combatre la crisi climàtica només pot ser global, integrada, a llarg 
termini, i sobretot participativa. Aquest enfocament complex on es gestiona millor és a 
l’escala local. Per tant, les ciutats han d’esdevenir actors líders per implantar les 
polítiques energètiques sostenibles i han de rebre recolzament per aquest esforç. 

La lluita contra el canvi climàtic ha de ser una prioritat i ens hem de comprometre a 
reduir les emissions de CO2 un 20% pel 2020. I amb aquest objectiu el  Pla d’Acció de 
l’Eficiència Energètica de la Unió Europea va incloure com a prioritat la creació d’un 
Pacte dels Batles. Aquesta iniciativa, que va sorgir el 2008, té de significatiu el que 
l'acció té lloc a nivell local, a través dels diferents  plans  d'acció  que es presenten i 
desenvolupen a les diferents ciutats que hi  participen.  

Aquesta iniciativa parteix del reconeixement que el Grup Intergovernamental d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és una realitat i que la 
utilització d’energia per a activitat humanes n’és responsable en gran part. 

Que les ciutats són responsables directes o indirectes (a través dels productes i serveis 
utilitzats pels seus habitants) de més de la meitat de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle derivades de la utilització d’energia relacionada amb l’activitat humana, 

Per tot això, el Pacte ha de contribuir a assolir els objectius de la UE en política 
energètica. L’objectiu principal és que les ciutats que s’adhereixin al pacte es 
comprometin a anar més enllà del 20% de reducció d’emissions de CO2 pel 2020. El 
pacte comprometia al següents: 

Compromisos de l’Ajuntament de Palma: 

* Presentar un pla d’acció d’energia sostenible per l’horitzó 2020 que detalli les 
mesures i estratègies per assolir els objectius. 

* Cada any les ciutats del Pacte presentaran un informe públic per mostrar l’estat 
d’avanç del Pla d’Acció.  
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Compromisos de la Comissió Europea: 

* Finançar la secretaria del Pacte, encarregada entre d’altres, de fer el seguiment del 
progrés, donar suport tècnic i facilitar l’intercanvi d’experiències. 

* Negociar amb actors financers i altres la seva contribució al Pacte. 

Fonts: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09062413003516570927&lan
g=CA&cont=12225&lang=ca&campa=yes 
 
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament 
de Palma l’adopció de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 

1. Donat que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser una prioritat i ens de 
comprometre a reduir les emissions de CO2 un 20% pel 2020. L’Ajuntament ple 
acorda donar compliment al compromís que estableix el Pacte de Batles signat per 
l’Ajuntament de Palma el 22 desembre de 2010. 

I presentar un pla d’acció d’energia sostenible per l’horitzó 2020 que detalli les 
mesures i estratègies per assolir els objectius de reduir les emissions de CO2 en un 
20%  pel 2020 com resultat d’un increment del 20% de l’eficiència energètica i un 
20% de les fonts d’energia renovables. 

 
S’APROVA per unanimitat. 
 
45.  Proposició conjunta dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-ExM relativa 

a  retorn dels veïns de Corea als seus habitatges (1148/2011). 
 
Intervé la representant de la FEPAE: 
 
“Bon dia, Sr. Batle, aquesta una carta dirigida a vostè damunt aquest punt i per no 
dispersa-nos perquè quedi molt el missatge, no és la primera vegada que venim aquí a 
parlar del tema de les vivendes del Camp Redó, i perquè ho faré en castellà perquè hi ha 
persones que encara no ho entenen bé i estan afectades. Estimado Sr. Alcalde, nos 
dirigimos a usted mediante esta comunicación para trasladarle desde la Asociación de 
Vecinos y Propietarios de las viviendas del Camp Redó, Camp Roig  y de la 
organización ciudadana que presido y represento nuestra posición en relación al 
proyecto de rehabilitación de las viviendas del Camp Redó, popularmente conocida, 
conocidas, mal conocidas como Corea. La problemática que ya conoce porque desde 
hace muchos años se está reivindicando una solución satisfactoria para todos sus 
habitantes y residentes y para el resto de la ciudad, un proyecto de reforma integral de 
este deteriorado barrio y que … soluciones tanto urbanísticas como sociales y 
medioambientales, un proyecto de remodelación que planteamos como un proceso 
global de cambio, con la idea de conseguir un barrio nuevo, y quiero dejar muy claro 
esto, un barrio nuevo, empezaremos por afirmar que esta es la voluntad que se 
manifiesta además por una amplia mayoría de sus habitantes los cuales han acudido a 
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nuestra organización para asesorarse con la finalidad de obtener un proyecto de reforma 
integral deteriorado, abandonado, aislado barrio mal llamado de Corea. Le trasladamos 
a usted la necesidad de trabajar conjuntamente en un proyecto de remodelación que se 
plantea como un proceso global de cambio con la idea de un barrio nuevo, esta voluntad 
de trabajar para la consecución de un barrio nuevo bien acreditado ante la opinión 
pública por las reiteradas denuncias que las entidades de vecinos, propietarios hemos 
venido realizando estos últimos años y sobretodo por la evidencia de la inviabilidad del 
proceso iniciado no ya por el anterior gobierno sino por anteriores gobiernos 
municipales, ha quedado patente que dicho proyecto y otros solo ha demostrado una 
inviabilidad social y económica incapaz de asumir los habitantes del barrio del mal 
llamado Corea, por el resto de los ciudadanos de Palma y por ende desde la situación de 
crisis económica por la gestión y presupuesto del actual consistorio, le proponemos a 
usted, nuestro alcalde y primer ciudadano de Palma, un proyecto que definitivamente 
suponga la remodelación y reestructuración del barrio, un proyecto que no se limite 
únicamente a reformar los bloques sino que suponga una verdadera oferta calidad de 
vida a sus ocupantes tal como lo es el que el diseño de las 568 viviendas en cuanto a 
dimensiones y condiciones responda a la actualidad y abandone definitivamente la 
deprimente memoria de la época que procedió a su edificación, no podemos ni 
querernos conformarnos con una simple reforma superficial del barrio a modo de 
maquillaje que además que suponga una plazo de ejecución de cuatro legislaturas, tenga 
en cuenta respetado alcalde y querido amigo que muchas de las personas propietarias 
desean ver esa reforma en vida y dada su avanzada edad consideramos que no debe 
dejarse de lado tal circunstancia, la barrera del Camp Redó unida a barrios como 
s’Excorxador, carretera de Valldemosa, General Riera, con mercados municipales con 
tejido social y económico, tiene que abandonar por iniciativa y por obligación municipal 
su carácter de barrio deteriorado  anquilosado en la época de la dictadura y debe de 
entrar en el siglo XXI como un barrio moderno y vivo, hay que abrirlo y es 
imprescindible reconstruirlo. Los vecinos y residentes del Camp Redó en su inmensa 
mayoría verán con interés una solución integral para su barrio, simple y cuando se 
garanticen las condiciones de vida de sus habitantes y vecinos y se acometa un plan 
urbanístico y social que acabe con los problemas de esta barriada, constituye nuestra 
opinión un error que las administraciones dediquen en este caso cantidad de sin gentes 
de dinero, exclusivamente a reparar una zona de Palma donde la medida estrella es 
derrumbar el muro urbanístico que separa las viviendas del Camp Redó del resto de la 
ciudad, se que me paso pero necesito acabar, que conlleva la demolición de las mismas 
como medida que elimine las barreras físicas que impiden integración efectiva del 
barrio lamentamos la pérdida de tanto tiempo y el dinero en un proyecto considerado 
inviable desde el primer momento que ha retrasado una rehabilitación y regeneración 
ansiada por todos, soy breve ya, por lo que seguiremos trabajando conjuntamente para 
que el Ayuntamiento de Palma consiga la reforma de este barrio y sea una realidad 
cuanto antes, instamos a usted y a todas las fuerzas políticas del consistorio palmesano a 
que trabajen con nosotros, para que pongamos disponer de un nuevo proyecto ajustado a 
las necesidades de los vecinos y residentes de barrio, igual, igual para todos, no sólo 
para unos, no sólo para un bloque sino para todos los que viven allí, le garantizamos que 
si se cumplen los derechos constitucionales de la propiedad privada, el éxito y el apoyo 
ciudadano lo tendrá usted, desde todos los ámbitos, usted y ustedes, con un plan que 
adopten estas propuestas con seguridad recogerá en breve los beneficios y el aprecio de 
los afectados, en definitiva, es la esperanza que le traslado hoy, de que juntos tanto 
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vecinos como entidades colaboradoras de todo tipo y esta institución municipal 
iniciamos o iniciemos un debate nuevo que permita aunar los esfuerzos para que en un 
brazo de tiempo corto no 16 años se constate la realidad de la reforma del Camp Redó, 
un plan que ha de ser un plan de su alcalde, de este alcalde y de este Ayuntamiento y 
esperamos que demuestre la sensibilidad, nosotros entendemos que para enfrentarnos a 
este desafío y para contribuir a la mejora de las condiciones actuales de la vida de este 
barrio hay que entender el urbanismo como una parte de la vida ciudadana ser 
autocríticos de nuestra realidad y capaces de coproducir el futuro del barrio y reconocer 
que las aportaciones a la vida social del tejido asociativo es el fiel reflejo de las virtudes 
del vecindario en general y que tal aportación es clave para su recuperación y 
sustentabilidad, confiamos en usted y en ustedes. Muchas gracias”. 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns de Palma: 
 
“En relació a la suspensió de l’execució de la rehabilitació del barri de Corea s’han 
presentat ja tants arguments en contra que resulta òbvia la seva improcedència. Ara es 
plantegen noves situacions al veure’s impedits els seus habitants a tornar als seus antics 
habitatges en el bloc XII. Es conculquen així acords municipals que romanen vigents i 
s’incompleixen compromisos establerts amb els seus habitants signats davant notari. 
S’incompleix amb alguna cosa molt més greu, que és la dignitat dels ciutadans afectats i 
el respecte pels seus drets individuals. Si el Govern Municipal no respecta als ciutadans. 
Per a qui estan governant?. Des de la Federació d’Associacions de Veïns, com a 
representants dels veïns, denunciem uns fets altament preocupants davant els 
presumptes interessos amagats que puguin empènyer als nostres regidors a prendre 
decisions tan inacceptables. Una representant de les vivendes del bloc XII”. 
 
Intervé la representant dels veïnats del bloc XII del Camp Redó: 
 
“Hablo en representación de los vecinos, propietarios del bloque XII de las viviendas de 
Camp Redó, más conocidas como Corea. Tengo que decir, que nos sentimos engañados 
y defraudados, pues a pesar de tener un contrato firmado por el Ayuntamiento donde se 
nos dice que nos devolverán nuestras casas cuando estén rehabilitadas. Ahora nos dicen 
que no es posible y nosotros nos preguntamos ¿por qué? Cuando estas casas son 
nuestras por las que hemos trabajado, luchado y sacrificado mucho, durante toda la vida. 
Somos gente humilde y sencilla, la mayoría muy mayor, que hemos enfermado de 
depresión y de corazón a causa de la pena y sufrimiento de no poder volver a nuestras 
casas, como se nos prometió. Teníamos la ilusión y esperanza de terminar nuestros días 
en ellas, junto a los vecinos de toda la vida. Esperamos y confiamos que el sr. Alcalde el 
día 1 de diciembre, cuando nos reciba ya tenga una solución y fecha de entrega del 
bloque XII que son nuestras viviendas ya que no podemos esperar por nuestra edad a 
que todo el barrio esté rehabilitado. Queremos nuestras viviendas, es lo único que 
tenemos. Gracias por estar limpiando el barrio, era necesario, esperarnos que de ahora 
en adelante sea así y no una simple lavada de cara, como ha ocurrido otras veces”. 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“Jo crec que ho acabem de sentir, fa quatre mesos que aquest equip de govern està 
dedicant esforços enormes a aconseguir que aquests veïnats del bloc XII no puguin 
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tornar a casa seva, no està fent una altra cosa el Sr. Valls, uns veïnats que tenien un 
pacte amb l’Ajuntament sortir temporalment mentres es rehabilitava la seva vivenda, i 
des de el primer dia estan rebent ofertes de permuta, d’adquisició de la vivenda, de si 
ara aquí , de que si ara allà, si vos arreglarem les humitats, des de el primer dia estan 
dins una ... de reunions hem un objectiu que és que no puguin tornar a casa seva i 
s’incompleixi aquest pacte que tenen signat  a l’Ajuntament, jo me demanaria per què 
aquesta obsessió que dur quatre mesos que dur fent això, no és per un tema econòmic, 
perquè aquí aquest Ajuntament des de que vostès governen tot el que no interessa s’ho 
carreguen amb el tema que no hi ha doblers i ens ho carreguem, amb aquest no hi ha 
aquesta excusa, per què? Perquè evidentment el que està fent el Sr. Valls dilapidant el 
patrimoni municipal, donant pisos que són patrimoni municipal a gent que ja té casa 
seva amb unes obres que s’estan executant de rehabilitació, les hi està oferint pisos 
patrimoni municipal a altres bandes, per tant l’operació que estan muntant el Sr. Valls, i 
a més són unes obres ja adjudicades, executades un 50% i que per tant s’hauran 
d’abonar aquest 50% i s’haurà d’indemnitzar a la constructora, per tant, la solució entre 
cometes del Sr. Valls és molt més cara, per tant aquí la excusa econòmica no existeix, 
per tant, per què? Per què estem duent en aquests habitants del bloc XII en aquesta 
situació, per un tema polític, el Sr. Valls dins el seu gran dibuix del futur vivenda social 
del Camp Redó, futur Corea, aquest bloc XII, li fa nosa, i com li fa nosa dur quatre 
mesos insistint amb una actitud que severitat que no té nom, és inassumible, també té un 
altre pols Sr. Valls, es que aquest bloc XII rehabilitat sigui un exponent de com podria 
quedar el barri rehabilitat, amb el projecte que havia amb l’anterior legislatura, això, és 
una rehabilitació real, una rehabilitació integral, respectant això si, l’arquitectura i els 
habitants del barri i el bloc XII rehabilitat seria un exponent de cap a on caminava 
aquesta rehabilitació i com podria haver arribat, i això, el Sr. Valls, pel seu gran projecte 
que maneja també li fa nosa, jo en aquest punt i la gent el que està passant jo me donc 
una cosa, jo severitat, no sé si el Sr. Valls és un il·lús, ell pensa que podrà tenir el 
projecte de Corea nou, el seu nou Corea el podrà tenir en qüestió de mesos, en qüestió 
de poc temps el podrà tenir, no sé si és un il·lús per això, o un il·luminat perquè ell diu 
no, no, aquesta gent podrà tornar a Corea, en el seu nou Corea diu ell, jo ho és un il·lús 
ell o ens està prenent a tots per beneits, severitat tant a l’oposició com a les famílies del 
bloc XII, com a tothom, una cosa o l’altra, perquè jo l’únic, jo crec que ha quedat molt 
clar, l’únic que demanaríem a l’equip de govern és que es deixi de molestar en aquests 
veïnats del bloc XII, se’ls deixi de molestar se’ls obligui a contractar un advocat, a gent 
que no doblers, se’ls obliga a contractar a un advocat, que ho ha hagut de fer perquè 
se’ls està insistint d’aquesta manera des de fa quatre mesos, acabin les obres del bloc 
XII, unes obres ja iniciades i executades al 50% i que aquesta gent pugui tornar a casa 
seva i a partir d’aquí el Sr. Valls es dediqui a dibuixar el seu nou gran projecte, però 
amb aquesta gent a casa seva, no esperant a tenir aquest gran projecte perquè puguin 
tornar a tenir una altra vivenda a Corea aquestes persones perquè efectivament son 
persones grans i d’aquí a que el projecte nou del Sr. Valls de l’èquip de govern estigui 
en marxa pot passar molt de temps i aquestes persones si dediqui a fer aquest projecte 
però mentre tant que aquets gent pugui a estar a casa seva”.  
 
Te la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle  es una proposició compartida i la presentem i jo soc optimista 
li diré perquè, perquè dels dos punts de la proposició un s’ha complit, nosaltres 
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proposàvem dues coses primera que aquests veïns puguin tornar als seus habitatges, 
segona que poguéssim mantenir una reunió amb el batle i vostè ja els hi ha donat cita 
per lo tant ja s’ha complit una primera part, soc optimista, que es lo que ens esta passat 
aquí, escolti vostès tenen optimista respecte del segon punt, realista amb la descripció, 
optimista respecte de l’altra punt, aquí ens passa una cosa que forma part d’una 
discrepància que ha vingut arrossegant-se des de fa 4 anys passats, vostès no 
comparteixen el projecte que nosaltres varen iniciar de rehabilitació i tenen vostès tot el 
dret a no compartir-ho i tota la legitimitat a dur endavant  el projecte que vostès 
considerin, res a dir però també es vera que es varen adquirir uns compromisos en ferm 
amb els propietaris d’aquest bloc 12 que son persones que tenen els mateixos drets que 
qualssevol ciutadà, que qualssevol empresari, que qualssevol persona que signi un 
document amb aquest Ajuntament, vostès fa molt de temps que venen repetint que el 
document no es vàlid o que el document te formalitats que s’haurien d’haver fet d’una 
altra manera, escoltin, aquí tenim un problema d’inseguretat jurídica que li dic molt 
sincerament, si vostès tenen alguna cosa que han de ...... del contracte, de.......i demès 
hem posin a mi al front, a mi, però lo que no poden fer es enfrontar a .......ió front als 
veïnats, si tenen alguna recriminació respecte del document si no estava be si era una 
cosa que s’havia de canviar, si va ser horrorosa la gestió hem posin a mi al front, hem 
duguin a mi en els Tribunals, però no llevin ni la son ni el dret de tornar a casa seva a 
aquestes persones, es un prec, i la seguretat jurídica es un principi que la institució ha de 
mantenir amb tothom, nosaltres també varem haver de mantenir el principi de seguretat 
jurídica davant situacions que varem heretar i algunes no les compartíem, però hi ha 
aquest principi que si ja el perdem te poc sentit amb l’alternança democràcia, que vostès 
volen canviar el projecte?, tenen tot el dret tota la legitimitat però respectin el bloc 12, el 
respectin perquè no tenim cap dret, cap dels que som aquí a privar a unes persones que 
sortiren de casa seva amb la confiança de que el seu Ajuntament que es aquest, la 
mateixa casa els hi tornaria casa seva no li podem llevar, l’arquitectura esta al servei de 
les persones no al revés i els dibuixos siguin els que siguin es poden traçar respectant el 
bloc 12, jo no se quin es el projecte que vostès tenen en ment i suposo que el faran 
públic el dia que l’hagin de fer públic si espero que passi per un concurs i segurament 
així serà, però quin problema hi ha en que un projecte de futur s’hagi de construir sobre 
la destrossa de la vida de persones que tenen drets adquirits i que a més han dipositat la 
confiança amb la seva administració més propera que es l’Ajuntament amb tots els seus 
estalvis, casa seva, no podem respectar-ho?, no podem aconseguir que tornin a casa 
seva?, no podem aconseguir això?, i no s’oblidin d’una cosa, per molt que  tinguem un 
solar al servei d’una inversió privada que es sembla la pretensió que vostès tenen, per 
molt que el tinguem, cap inversió privada mai podrà justificar l’expulsió de ciutadans i 
ciutadanes d’un barri, mai, nosaltres volem col·laborar hem cregui i volem contribuir i 
volem sumar, però també pensem que hem d’exigir i alçar la veu per reclamar els drets 
d’aquests veïns i denunciar una conducta que entenem que esta essent acab, vinculada al 
abús de poder a una posició de força que no podem tolerar ni ens podem permetre hi 
som a temps de rectificar, per això soc realista per la reunió i soc optimista per lo que es 
pugui produir desprès. Gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Valls: 
 
 “Moltes gracies Sr. Batle, hemos dicho por activa y por pasiva que se trata de un 
problema de personas no de un problema de piedras, nosotros ya nos hemos adelantado 
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a esto y en esto supongo que estamos de acuerdo, nosotros lo único que hemos hecho es 
en primer lugar  interesarnos por cada una de las personas que estaban en un piso puente 
y que desconocían cual era su situación física y jurídica de tiempo y como estaba este 
proyecto, en segundo lugar les hemos dicho la realidad, les hemos dicho la verdad y la 
verdad es que el proyecto que estaba en marcha no se podía llevar a término ni desde el 
punto de vista económico que esto esta claro porque  61 millones de euros 
presupuestados por el Consorci Riba, por sus técnicos eran y son inasumibles aunque 
sean menos, que por el tiempo en que estaba previsto en desarrollarse todo el proceso 
más de 10 años ustedes decían 10 pero era imposible al ritmo que iban tardar 10 años 
pues lógicamente no era una solución desde el punto de vista social y añadimos 
nosotros que no estábamos de acuerdo con la solución urbanística, yo le quiero reiterar 
no tomen ustedes una postura de victimismo, nosotros solamente hemos dicho lo que 
hay y le hemos dicho la verdad, no diga usted que se pone al frente no diga usted, no, 
porque al frente nos hemos puesto nosotros respondiendo frente a cada una de las 
personas de manera individual, preocupándonos por sus problemas, diciéndoles la 
verdad, diciéndoles la verdad cosa que no existía, diciéndoles lo que hay y a partir de 
aquí nosotros diremos bueno una vez solucionado el problema  de las personas 
procederemos a concursar con la iniciativa privada para poder realizar, redefiniéndolo 
antes un nuevo proyecto para las viviendas del Camp Redó, podría decir muchísimas 
cosas más, le digo al Sr. Verger que si es un tema económico, no obstante le quiero 
decir que las obras no se han paralizado luego cual es el problema?, si las personas 
quieren volver a vivir en este barrio podrán volver a vivir en ese barrio y si quieren 
volver a vivir en su casa, oiga la vivienda que ustedes les ofrecían no era ni mucho 
menos la misma vivienda que dejaron, era una vivienda alternativa en el mismo sitio y 
nosotros le decimos oiga mire estamos trabajando para que esta gente tenga una 
vivienda alternativa en el mismo sitio por tanto creo que esta cerrado el razonamiento, 
esta consensuadas las posturas luego querrán estirar una palabra para aquí o un palabra 
para allá, querrán manejar los conceptos y manejar a las personas, pero yo le digo 
nosotros nos estamos ocupando de cada uno de ellos y le estamos ofreciendo algo más 
de  lo que tenían que es oiga mire si usted precisamente a nuestra alternativa de que se 
queden en un piso puente, pues quieren acceder porque les resulta cómodo porque es 
más grande, porque es definitivo y porque de alguna manera queda solventada esta 
solución de vivienda para ellos, pues nosotros lo estamos posibilitando, eso no es 
dilapidar el patrimonio municipal eso es llegar a acuerdos con el patrimonio propio 
porqué hablamos de permutas, no hablamos de regalos, simplemente quiero dejar 
constancia de todo esto. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Anem a veure, no segueix insistint en que amb es doblers que costa Corea, estem 
parlant d’una altra cosa, estem parlant del Bloc 12, un bloc que esta pressupostat així es 
varen adjudicar les obres, es va contractar i les obres s’estan fent perquè estava 
pressupostat i desprès s’ha fet la tramitació administrativa adequada, estem parlant del 
bloc 12 Sr. Valls, no confongui, no torni a parlar dels 60 milions que costa la 
rehabilitació integral, suposadament que no costa això, costa 25 però be vostès d’això 
volen prescindir, però això es un altra debat no els interessa lo de la rehabilitació 
integral tal com estava projectat a l’anterior legislatura, no els hi agrada, no hi ha 
doblers, d’acord, però no estem discutint d’això avui , avui no discutim d’això Sr. Valls, 
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no confongui, no confongui perquè no estem discutint d’això avui estem discutint del 
bloc 12, un bloc que tenia un pressupost i unes obres que estan a un 40% i vostè en 
aquesta gent que tenia a casa seva a punt d’acabar-se les obres els hi esta donant pisos 
municipals per altes bandes, una operació absolutament anti econòmica, no te ni 
l’excusa dels doblers Sr. Valls per el projecte global per ventura te l’excusa dels doblers 
per el bloc 12 no la té, no la tenen Sr. Batle l’excusa dels doblers o sigui no confonguem 
esta pressupostat no els hi digui mentides a la gent de que no es possible, si que es 
possible que tornin al bloc 12, ....i per cert no segueixi ofegant a la constructora, paguin 
algo evidentment clar que van lentes les obres i diuen no no jo no, no, no, si, si vostès 
no paguen evidentment l’empresa no pot disposar dels operaris necessaris i les obres 
s’enlentegen   evidentment i s’està  retrassant la solució per aquesta gent perquè mentre 
tant el Sr. Valls els va reunint els va oferint permutes a la Junta de Govern  va aprovar 4 
ahir i mentre va intentant forçar a tothom acceptar aquestes permutes quan hi ha una 
voluntat inequívoca  inicial de voler tornar a casa seva, clar que convencerà a qualcú 
fent permutes, donant pisos més grans de que se’n vagin a una altra banda, però hi ha 
gent que vol tornar a casa seva i per favor vostè diu que s’està manejant les persones, 
Sr. Valls això si que li demano per favor que ho retiri aquí hi ha unes persones que 
vostès estan manejant fa 4 mesos que han vingut desesperades a demanar ajuda fa unes 
setmanes i nosaltres amb tot aquest temps no hem interferit i vostès  duen 4 mesos 
marejant-les a aquestes persones, maltractant-les s’han hagut de cercar un abogat o sigui 
que nosaltres no manegem, aquesta gent vol tornar a casa seva es pensa que necessita 
algun esperoneig per venir aquí al plenari i per venir-nos a cercar a nosaltres, els te 
desesperats Sr. Valls no digui que nosaltres manegem perquè  vostè lo que si que esta 
fent es especular amb les vides d’aquestes persones perquè vostè tot això ho esta fent 
per purs interessos polítics i segurament econòmics especulatius, però polítics segur, 
perquè no es un ema econòmic, acabin les obres del bloc 12 per favor unes obres que ja 
estan adjudicades que estan executades un 40%,que aquesta  gent pugui tornar i vostès 
desprès es dediquen a fer un nou projecte, però amb aquesta gent a casa seva al bloc 12, 
es legítim que vostès vulguin cercar un altra projecte per Corea, però amb aquesta gent 
dins casa seva, per favor compleixin els compromisos adquirits amb aquesta gent, es 
que un mínim de responsabilitat  institucional i un mínim de sensibilitat per aquesta 
gent i que no l’estan demostrant, estan demostrant tot el contrari i això es molt greu 
especulant amb la vida de les persones per interessos polítics es gravíssim i jo per favor 
rectifiquin Sr. Batle, ja que el Sr. Valls fa 4 mesos que no hi ha manera de fer-li 
entendre jo demanaria una rectificació a l’equip de govern en global, perquè es 
inacceptable lo que esta passant amb els habitants del bloc 12 de ....del Camp Redò”.  
 
Te la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Mirin es fàcil, els veïnats tots entengueren perfectament amb quines condicions 
sortiren de casa seva, jo no se lo que vostès els hi ha anat a explicar i m’estimo més no 
saber-ho miri lo que li dic, però lo que jo si se es lo que es va signar, i lo que es va 
signar va ser un acord per el qual aquests propietaris podrien tornar al bloc 12 a un 
habitatge que es corresponia al bloc d’habitatges on vivien el bloc 12 i li diré més, dels 
19 propietaris vostès han arribat a acords amb uns quants que no hi volen tornar, 
perfecte, però una majoria tan majoritària com la seva li esta dient no, 12 de 19 no volen 
tornar a una altra banda, no volen estar a una altra banda del barri volen ser al bloc 12, 
les obres continuen, vostès estan firmant certificacions, l’edifici existeix, quin problema 
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hi ha en que aquests veïnats propietaris puguin tornar a casa seva, es un prec i de veres 
que nosaltres no hi posem cap entrebanc a la idea de que tinguin un altres projecte, 
tenen tota la legitimitat per fer un projecte de rehabilitació en els habitatges socials de 
Camp Redó la mateixa diferent al nostre, però tota la legitimitat la mateixa que tenen els 
12 propietaris  a dir-lis no, la mateixa, intentem evitar un abús de poder, anem a evitar-
ho, rectifiquin i trobin un traçat d’un projecte que ben segur que serà amb els millors 
dels objectius pel barri però que salvaguardi les propietats d’aquests veïns i veïnes que 
tenen els mateixos drets que vostè i que jo mateixa. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Valls: 
 
“Muchas gracias, en primer lugar contestar al Sr. Verger, … que usted me diga que por 
intereses políticos estamos trabajando en todo esto, no es de recibo, mire, nosotros no 
tenemos intereses políticos, mire, por intereses políticos no se atiende a 19 personas 
reiteradamente cada una de ellas, por intereses políticos no se les busca una alternativa 
para que definitivamente tengan una solución de vivienda, por intereses políticos no se 
hacen todas estas cosas, es decir nosotros nos hemos dedicado exclusivamente a trabajar 
a atender a las personas, a asegurar que están bien en su piso puente y a decirles, oiga 
ustedes podrán volver a su casa en este bloque o en otro bloque porque allí estamos 
redefiniendo un proyecto que ustedes iniciaron irresponsablemente porque no había 
economía que lo soportara, no había partida presupuestaria que lo soportara y no había 
los 61 millones de euros que hacían falta para cometer este barrio y quiero aclarar lo 
siguiente, mire como dijimos que lo primero serían las personas si al final lo definitivo 
para este barrio es que estas personas estén colocadas en un bloque XII, nosotros si esta 
es la solución para las personas sin que haya alternativa a esta solución, pues, yo no veo 
que haya inconveniente, seguramente para la redefinición del proyecto si que es un 
inconveniente que haya dentro del ámbito un edificio porque nosotros lógicamente lo 
que no vamos a hacer es dejar a la gente con esa vivienda, les vamos a proporcionar un 
nuevo barrio, les vamos a proporcionar una nueva construcción haya bloque XII o no 
haya bloque XII y esta es la verdadera solución que esperan los ciudadanos, los vecinos, 
los propietarios del mal llamado barrio de Corea, que tendríamos a aprender a decir que 
es el Camp Redó y que es una solución para todos los ciudadanos de Palma y para la 
ciudad de Palma, para sustituir este barrio tan degradado, y que está en unas condiciones 
y que efectivamente como han puesto de manifiesto las asociaciones es deplorable que 
llevemos 16 años intentando rehabilitar y que no hayamos sido capaces. Muchas 
gracias”. 
 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a donar una solució de vivenda 
dels veïnats del bloc XII dels habitatges del Camp Redó, tenint en compte els 
acords signats per l’Ajuntament en la passada legislatura donant la possibilitat 
afegida de que aquests optin per un altre habitatge de dins o fora  l’àmbit. 
 
Es retira el punt 2 de l’alternativa i S’APROVA el punt 1 per 16 vots a favor (PP) i 
10 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
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46.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al manteniment del servei 
de Pacs al terme municipal de Palma (1153/2011). 

 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns de Palma: 
 
“Les recents eleccions han estat aprofitades per alguns mitjans per recordar-nos algunes 
dades, estadístiques que poden ser molt interessants concretament el Diari de Mallorca 
publicava aquest dilluns un quadre comparatiu de la vida de l’administració pública en 
cada comunitat autònoma, curiosament Balears ocupa l’últim lloc de la llista i tot i això 
és la comunitat que està fent més retallades acomiadament de més treballadors públics, 
fa l’efecte que s’estan excedint amb les retallades ja se sap quan un règim d’aprimament  
supera certs límits l’organisme corro el perill  de patir patologies en conseqüències 
irreversibles, acabarà el nostre govern anorèxic? A la Federació de l’Associació de 
Veïns de Palma estam convençuts de que hi ha altres mitjans per a restablir l’equilibri 
pressupostari que no siguin les retalles i en els serveis bàsics dels ciutadans i entre ells 
destaca el de la salut, rectifiquin, per favor abans de que sigui massa tard, mantinguin 
els tres PACS i millorin si potser el servei, els honoraris, els recursos humans i el 
material que ara hi ha . Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez:    
 
“Gracies Sr. Batle, aquesta proposició ve motivada per en principi un document i 
desprès dos documents que ha elaborat el Govern de les Illes Balears, no ens basem en 
demagògies ni ens basem en articles d’opinió ni en coses que poden passar sinó que 
estan reflectides a un document, a pa pàgina 28 del Pla econòmic financer de reequilibri 
pressupostari 2011-2013 surt clarament que una proposta de l’actual govern en matèria 
de sanitat seria el limitar horari dels punt d’atenció d’urgències d’atenció primària, 
llavors també hi ha una altre document que es un pla de qualitat i de salut 2020, 
promoció de la salut que també ens preocupa que ara en aquests moments es un 
esborrany que esta sotmès a la participació ciutadana fins a dia 30 de novembre i també 
a la pàgina 18 hi ha una cosa que també ens preocupa que diu que els serveis sanitaris 
viuen immersos amb la cultura dels despilfarro, la cultura del malbaratament, aquests 
temes com a palma que som la ciutat on esta concentrada la meitat de la població de les 
Illes Balears jo crec que es prou important que aquest grup polític pugui dur una 
proposta d’instar al Govern de les Illes Balears, al manco mantingui aquests 3 punts de 
pacs que son els únics que tenim a la ciutat de 412.000 habitants amb el mateixos 
horaris, recursos i materials, dir que pensem que el sistema nacional de salut i que esta 
reflectit també a la Llei de Sanitat del 87 evidentment ha de ser eficient però mai 
pensem que hi ha un malbaratament dels recursos dedicats a l’accés a la salut de tots els 
ciutadanes i ciutadanes i residents del nostre país i que davant de tot això aquest dret 
d’accés a la salut esta davant de tots els interessos mercantilistes que puguem posar a 
plans, esborranys, plans de qualitat, dins també aquest segon esborrany veiem també 
que hi ha fa 15 dies que ha desaparegut la Gerència d’atenció primària d’on depenen els 
centres de salut de tota Mallorca i de Palma i que comencen a dependre de les àrees de 
direcció dels hospitals de referència, que ens passa a Palma?, tenim dos hospitals de 
referència, quin es el perill que veuen els professionals?, metges, infermeres i el 
personal sanitari en general, lo que veuen es que realment pot ser que un hospital de 
referència, un centre de salut de referència prioritzi per ventura el nombre d’agulles que 
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s’ha de subministrar a un diabètic o que un altra prioritzi que el nombre de bolquers ha 
de ser inferior al que es pugui subministrar a uns altres centres de salut que tinguin com 
a hospital de referència a Son Espases o Son Llàtzer, per tot això creiem que te 
importància que l’Ajuntament de Palma pugui instar al Govern de les Illes Balears a 
mantenir aquests serveis de pacs i si no lis agrada el instar o reclamar, simplement 
podem dir que acorda demanar, això son acords polítics hi ha prou preocupació ho ha 
manifestat el president de la Federació de veïnats i que son temes que si a vostès i a 
nosaltres ens interessa mantenir l’estat de benestar penso que podrien votar a favor 
d’aquesta proposta. Moltes gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Llobera: 
 
“Gracias Sr. Alcalde, pues bien la idea de concentrar los puntos de asistencia primaria a 
partir de las 21 h y los fines de semana efectivamente se recoge en el plan económico 
financiero de 2011-2013 lo que ocurres es que esta bajo el título de medidas propuestas 
por el anterior equipo de gobierno, entonces aquí ya podría acabar y ya esta, pero bueno 
no es una medida del actual equipo de gobierno y continuaré, este documento creo que 
es importante que digamos que se trata de un resumen de la situación que se encontró el 
nuevo equipo de gobierno en junio y trata muchos otros temas aparte de la sanidad, trata 
la educación, las medidas destinadas al gasto del personal en relación al tamaño del 
sector público, el gasto corriente etc, se trata de un documento eminentemente 
económico puesto que en junio de este año la necesidad de disponer de un plan de 
saneamiento financiero creíble con políticas de austeridad y racionalización del gasto 
público era esencial, me parece también necesario exponer ahora con esa situación de la 
Consellería de Salud en referencia a la deuda, la deuda acumulada es de 242 millones de 
euros  si a eso le añadimos la pérdidas acumuladas de los entes dependientes del 
Insalud, como la Fundación Son Llatzer,  Hospital de Inca y Gesma, el importe de la 
deuda asciende a 518 millones de euros, además las previsiones si no se actuaba de 
inmediato era cerrar el ejercicio económico con 654 millones de euros de pérdidas, lo 
cual a nuestro parecer es inaceptable, una vez observado esto el gobierno actual propuso 
numerosas medidas novedosas y que se diferencian claramente de las propuestas por el 
anterior gobierno, para concretar le diré algunos ejemplos de las nuevas medidas 
propuestas para acometer el gasto que están a continuación en el título de medidas 
propuestas por el anterior equipo de gobierno, primero un único equipo directivo por 
sector, un sector hospital como usted ha dicho, la aplicación de la telemedicina siempre 
que sea posible, los desplazamientos de los médicos sino de los pacientes, las 
reducciones de las guardias localizadas, redefinir plantillas sobre todo en los hospitales 
pequeños y redefinir los niveles organizativos a nivel de los servicios médicos, reducir 
liberales sindicales, eliminar cualquier concentración de asistencia técnica  o auditoría, 
y lo más importante en ningún momento se menciona la concentración de los puntos de 
asistencia sanitaria primaria a partir de las 21 h y los fines de semana, es más, como 
bien usted ha dicho en el plan Insalud 2020 se establece la planificación estratégica del 
Insalud para los próximos años y una hoja de ruta que recoge las líneas de actuación a 
acometer, en este plan el ciudadano es el eje principal del sistema sanitario y se 
disponen numerosas medidas para mejorar la eficacia y optimizar el gasto sanitario, eso 
si, repiten continuamente que no se alterará en ningún caso ni la calidad ni la oferta 
asistencial actual sin reducir las prestaciones asistenciales y garantizando la equidad y la 
calidad de los servicios sanitarios, es más el objetivo es revisar la ineficacia del sistema 
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sanitario en general y del Insalud en particular, y plantear mejoras y plantear recursos 
para mejorar la eficacia que permitan asignar mejor los recursos disponibles a través de 
la colaboración de todos los agentes que componen el sistema, pero repito, sin alterar 
bajo ningún concepto ni la calidad ni la oferta asistencial que actualmente ofrece el 
sistema balear, por todo lo expuesto no vemos ningún motivo de alarma en relación a la 
modificación de los servicios sanitarios en nuestro municipio, puesto que no se van a 
reducir ni las horas ni a reducir los recursos materiales o humanos, y no vemos 
necesario elevar esta proposición al gobierno porque está claro que no se modifican”. 
 
Té la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Una de les poques coses que estic orgullós de pertany a  l’estat espanyol és pel model 
de sanitat pública que té aquest estat, estem assistint a un desmantellament molt 
important de la societat del benestar sobre tot de la classe treballadora,vull recordar més 
de les setanta persones treballadors d’àmbit social que feien feina a aquest Ajuntament i 
ja no fan i també si sumem ara en que la sanitat pública també s’haurà ressentida per 
aquesta tisora cruel que si que afecta  a la sanitat pública però no a altres coses como 
pugui ser per exemple el Palau de Congressos, llavors vostè ens pot explicar el que 
sigui, el que vulgui però la realitat ja la coneixem son manifestacions setmana rere 
setmana en que la classe treballadora, la classe més dèbil la classe que més necessita 
l’atenció pública esta dia rere dia vent-se afectat el seu projecte de vida per els continus 
retalls que vostès fan, llavors jo crec que lo que podríem fer quan es presenta una 
proposició d’aquests tipus es acotar el cap, reconèixer que no s’estan fent be les coses 
però com es un model neo liberal i com es un model del Partit Popular el model que 
significa que beneficiem de les nostres polítiques només a uns pocs i lo que es el gruix 
de la població que es la classe treballadora i la classe que te menys possibilitats es veu 
afectada diàriament per les seves polítiques, bàsicament això, evidentment érem 
conscients de que votarien que no a aquesta proposta com a totes les que estem 
presentant per defensar l’estat de benestar d’aquells que més ho necessiten”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gracies Sr. Batle, també faríem la pregunta te preu la salut?, es evident que quan es 
pressuposta sempre  hi haurà dèficit perquè quan governes ni cap economista pot 
preveure quin nombre de població tindrà una malaltia, quin nombre de la població 
necessitarà assistència  la UCI, quin nombre de població tindrà que sofrir una operació, 
es que realment això es un tema difícil de quantificar i realment sempre hi ha dèficits 
igualment de lo que parlàvem de la despesa sanitària, esta clar tant els governs tant 
central com autonòmic, tant del PP com del partit Socialista hem fet mesures perquè 
aquesta sanitat sigui més eficient, ho varen fer vostès ho hem fet nosaltres amb la 
despesa farmacèutica, la recepta electrònica que varen començar vostès a la Comunitat 
Autònoma a fer-la i es una gran mesura i que s’estalvia moltíssim, la central de compres 
per totes les comunitats autònomes que cada comunitat autònoma compri els seus 
materials que son necessaris com a recursos sinó que es faci a nivell de totes les 
comunitats autònomes, son mesures que s’han fet o sigui que nosaltres no volem 
malbaratar perquè volem que sigui eficient perquè pugui perdurar, això es un tema que 
ho tenim tots claríssim ara lo que esta clar es que a la pàgina 28 d’aquest pla econòmic i 
financer de reequilibri 2011-2013 posa lo que posa i aquesta mesura també esta inclosa 
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amb les mesures que proposa el nou govern, això es una realitat i això ens preocupa i 
veiem com diu el refrany “cuando veas las barbas de tu  vecino pelar pon las tuyas a 
remojar” un refrany que ve a dir això clar es que no estem veient lo que esta passant  a 
Catalunya que cada persona que vagi ara al metge tindrà que pagar 1 euro també per les 
medicines, o no estem veient lo que esta passant a Galicia on governa el Partit Popular 
que han expulsat del sistema sanitari a les persones que han acabat les prestacions d’atur 
això son unes circumstàncies que estan passant, el nostre objectiu es lluitar mai millor 
dit per aquest estat de benestar i crec que nosaltres  des de l’Ajuntament de Palma també 
tenim molt que dir igualment que  creiem que hem d’estar oposats a que  a partir del dia 
1 de gener a cada ciutadà d’aquestes illes se li faci pagar 10 euros per tenir accés a la 
tarja sanitària que diuen que es nova i que inclourà noves dades, nosaltres  pensem que 
es un inici del copagament i tot això malauradament creiem que ho veurem a partir del 
2012. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula la Sra. Llobera: 
 
“Gracias Sr. Alcalde, usted alega a la página 28 yo alego a la página 26 donde bajo el 
título medidas propuestas por el anterior Gobierno Balear pone “concentración de los 
puntos de asistencia primaria a partir de las 21 horas y fines de semana” medida 
propuesta por el Gobierno anterior Gobierno Balear, nosotros tenemos este documento 
con el resto de propuestas del Gobierno actual y además la certeza de la Conselleria de 
Salud mediante el proyecto Ib salud 2010 en el que se afirma que no se van a reducir 
horarios, que no se van a reducir recursos materiales ni humanos”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El pla econòmic financer de  2011-2013 per a  La Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, contempla  la limitació de l’horari dels punts d’Atenció de Urgències 
D’Atenció Primària, proposant la concentració d’aquests punts a partir de les 21 hores i 
els caps de setmana. 
 
A la nostra ciutat només comptem amb tres PACS, que son el de Escola Graduada, amb 
hospital de referència Son Llàtzer i amb cobertura a les ZBS dels Centres de Salut de 
Platja de Palma, Emili Darder, Son Ferriol, Rafal-Vivero, Son Gotleu i Escola 
Graduada, Pere Garau i Coll d´en Rabassa. El de s’Escorxador amb Hospital de 
referència de Son Espases i amb cobertura a les ZBS dels Centres de Salut de Son 
Rul·lan, Arquitecte Bennassar , Camp Redó i Son Cladera. El de Son Pizà amb  hospital 
de referència de Son Espases i amb cobertura  a les ZBS de Son Serra-La Vileta, 
Valldargent, Santa Catalina, Sant Agustí i Casa del Mar. 
 
Els i les socialistes de Palma pensem que aquesta mesura contemplada a aquest pla pot 
perjudicar a la assistència sanitària  dels nostres veïns i veïnes, provocant una saturació 
de les àrees de urgències de ambdós hospitals de la nostra ciutat, posant en perill l’accés 
de les persones a la salut. 
 
Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup 
municipal Socialista presenta la següent  
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PROPOSICIÓ 
 
1.- El ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a que 
mantingui el servei dels tres PACS de la nostra ciutat, amb la mateixa cobertura 
d`horaris i de recursos materials i humans que hi ha a l’actualitat. 
 
Es REBUTJA per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
47.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la millora d’atenció als 

clients de les empreses de telefonia mòbil i internet (1154/2011). 
 
Intervé el representant de l’Associació de Consumidors i Usuaris:  
 
“En primer lloc, vull agrair al sr batle de Palma el permetre que me pugui dirigir a la 
Corporació com a President d’una Associació de Consumidors i Usuaris: la defensa, que 
fundà l’enyorada Rosa Bueno fa ja quasi 27 anys. El punt que ens mereix l’atenció i 
sobre el que volem parlar correspon al núm. 47 d’ordre, i es refereix a la millora 
d’atenció als clients de les empreses de telefonia mòbil i internet. Voldria destacar el fet 
principal del títol: la millora d’atenció. Quants dels aquí presents no han tingut mai, o 
no coneixen a ningú que no hagi tingut problemes amb les operadores de telefonia i 
internet? Qui no s’ha trobat en que ha volgut un contracte per escrit desprès d’haver-ho 
fet via telefònica i no ho ha pogut assolir? Qui no ha pogut obtenir un duplicat de 
factures per què els operadores no els envien abans de que els Bancs no hagin 
descomptat l’import del rebut mensual? Qui ha pogut trametre una baixa del servei 
contractat amb facilitat? Qui ha pogut pagar una part del rebut i descomptar l’import del 
que no està conforme, i que a més és legal que ho pugui fer? Quanta gent es veu inclosa 
en llistats de morosos per no poder fer totes o alguna d’aquestes coses que he dit, i que 
la majoria de vegades se n’adonen quan demanen un crèdit, una targeta bancària o volen 
fer una compra amb diversos terminis? Totes aquestes coses podrien fer-se amb la 
Proposta de Llei que el Parlament de les nostres Illes fa dues setmanes va desestimar. 
Quina és la història d’aquesta Proposta de Llei? Les Associacions de Consumidors i 
Usuaris de les Illes Balears, a conseqüència dels milers de casos que veiem cada any, i 
que la evolució del nombre és excepcional, varem demanar, exigir millor dit, a la 
Direcció General de Consum anterior una Llei que pogués solucionar tots aquests 
problemes enumerats. Varem conèixer l’avant projecte i li donarem el corresponent 
recolzament. Jo mateix, en nom de totes les Associacions vaig anar a parlar amb els 
grups polítics al Parlament. Tots varen prometre el seu vot positiu, excepte el Grup 
Popular. Me va rebre la Diputada Sra. Catalina Soler, que me va dir que no era el 
moment políticament oportú pel fet de la proximitat de les eleccions (les de maig 
d’enguany), i que, una volta haguessin guanyat, l’aprovarien ells mateixos. Si aquesta és 
la postura real, voldria demanar al grup socialista que deixi que sigui el grup popular 
que la presenti i aprovi i que tot el mèrit oficial sigui seu. Els consumidors i usuaris ho 
agrairíem molt. Els arguments que va emprar la Sra. Bauzá al Parlament per rebutjar la 
presa en consideració de la Proposta de Llei foren: a) Que era inconstitucional, ja que 
hauria col·lisió entre la Llei de Consum de les Illes Balears i la Llei de Comerç del 
Govern d’Espanya. Curiosament és una disparitat de criteri entre els missers de la 
Comunitat (que diuen que és legal) i el de la Sra. Bauzá, malgrat que aquesta també 
sigui una advocada. No sé si la Sra. Bauzá va parlar amb els missers de la Comunitat 
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però m’agradaria coneixer-ho b) que cap comunitat autònoma tenia una Llei similar. I 
això me preocupa de veritat. Per què no podem ser els primers en qualque cosa a 
Balears? Per cert, l’any passat el Consistori palmesà va ser el Primer en tota Espanya en 
presentar una demanda contra les operadores per les clàusules abusives, motiu pel qual 
fou felicitat arrel de tota la nació. Al darrer Consell Consultiu de Consum de 
l’Ajuntament de Palma vaig proposar que féssim el possible per tal que Palma fos 
considerada com a Capital Europea del Consum Responsable, on els nostres visitants 
poguessin constatar que els temes de Consum estassin molt ben regulats, vigilats i sobre 
els que i hagués la màxima informació. Aquesta Llei podria formar part d’aquesta 
proposta. Han fet res en relació a aquesta proposta? En resum, els telèfons els tenim i 
paguem els consumidors de forma particular. Els dels polítics en fa la impressió que els 
paguem entre tots. Els preguem, des de la defensa, que donin recolzament a aquesta 
proposta i que el Parlament Balear pugui rectificar la decisió presa fa dues setmanes. I 
sobre tot, sigui quina la resposta, els consumidors i usuaris d’aquesta ciutat voldríem 
que aquesta fos acompanyada d’una explicació senzilla i sobre tot clara. En castellà o en 
català, però clara. Moltes gràcies”.  
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gracies Sr. Batle, jo hem demano amb aquesta proposta de poder instar al Parlament 
de les Illes Balears a fer aquest projecte de Llei Reguladora de Protecció a les persones 
consumidores i usuàries del servei de telefonia mòbil i d’internet a les Illes Balears, jo 
crec que aquesta proposta si els polítics volen ser d’utilitat a la ciutadania, si ho volen 
ser realment si ens volem guanyar la seva confiança realment crec que amb aquesta 
proposició i amb aquesta Llei si es pot dur a terme ens guanyarem la confiança de tots 
els ciutadans i ciutadanes perquè realment es un tema que afecta diàriament a moltes 
persones realment l’any 2010 es varen posar 2.419 reclamacions a la direcció general de 
consum a totes les Illes Balears, realment sabem que no tothom denuncia aquestes 
pràctiques que es solen fer, jo conec casos i segurament vostè també, gent que crida 23 
vegades perquè li donin de baixa d’un servei, gent que demana una còpia de la seva 
factura, del sen contracte, no hi ha manera de que es pugui donar, realment hem de 
pensar que els poder públics tenim obligacions i es la de vetllar, la de vetllar en aquests 
casos per els interessos dels consumidors, i aquí es un avantprojecte de Llei que jo m’ho 
he llegit i que no se si vostè ho te i com ha dit el Sr. Ferrer li podem fer arribar encantats 
de la vida, realment lo que es demana es que aquests establiments de les empreses de 
comunicacions apart de fer les altes i la venda de mòbils o dispositius lo que s’intenta es 
que hi pugui haver una atenció personalitzada, que hi hagi una persona que estigui 
dedicada a realitzar presencialment aquests tràmits, jo crec que es una cosa bàsica i jo 
crec que es una cosa que la gent ens demana, vostè mateixa com a responsable de 
Consum, a l’OMIC, a les Juntes d’Arbitratge que li diu als funcionaris que realment 
davant d’això es que estem desemparats i tenim a la gent desemparada i això ja no es un 
article de luxe es que la gent ho necessita, els empresaris els autònoms, les Pimems, les 
cooperatives, tothom necessita avui en dia un dispositiu de correu electrònic per 
desenvolupar la seva feina i sigui estem parlant d’eines necessàries, aleshores hem de 
dir que aquesta Llei va tenir una aprovació unànime no del parlament però si del 
Consell de Consum de les Illes Balears, del Consell Econòmic i Social de les Illes 
balears i de l’abogacía de la Comunitat Autònoma, per tant les demanem que donem 
una passa endavant i que elevem aquesta proposta al parlament de les Illes Balears com 
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a Capitalitat com a Palma on hi ha la meitat de la població de les Illes Balears. Moltes 
gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Llobera: 
 
“Gracias Sr. Alcalde, pues debo reconocer que la intención con esta proposición es muy 
loable, es una perspectiva de la protección de los consumidores i usuarios del sector que 
es verdad que producen más reclamaciones que son las empresas de telefonía i Internet, 
el problema es que el artículo 149.1 apartado 21 de la Constitución Española reserva al 
Estado como competencia exclusiva la materia de telecomunicaciones haciendo uso de 
este titulo competencial el estado ha regulado todo el sector de las telecomunicaciones 
en la ley 32/2003 y ha desarrollado el Decreto de usuario de las comunicaciones 
electrónicas en el Real Decreto 899/2009 así como la carta de los derechos de los 
usuarios en este sector, de todas maneras como ha dicho el Sr. Ferrer y como ha dicho 
usted misma hace una semana se debatió esto mismo en sesión parlamentaria y como no 
puede ser de otra manera  el Grupo Popular expuso que la protección de los derechos de 
las personas consumidoras y usuarias en materia de telecomunicaciones es competencia 
exclusiva estatal, dicho de otra manera no es el Govern autonómico quien debe de 
desarrollar esta normativa puesto que estaría  sobrepasando su …… competencial, por 
este simple pero contundente motivo creo que debemos votar en contra de la 
proposición porque no  es al Govern a quien se deben elevar este tipo de propuestas”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gracies, aquí ens preocupa una cosa, tant al Grup parlamentari Socialista com aquí el 
Grup municipal, realment lo que no podem entendre es com l’abogacia  de la Comunitat 
Autònoma dona la seva aprovació a aquesta Llei que es totalment competent la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fer aquest avant projecte de Llei i perquè 
vostès diuen  que no esta dins les competències o es anti constitucional no ho acabem 
d’entendre amb aquests papers a la mar, hem de dir dues coses que es a l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears del 2007 del 28 de febrer que diu disposa que la 
Comunitat Autònoma te la competència exclusiva en matèria de defensa de les persones 
consumidores usuàries, com ja li he dit no hi ha cap problema amb la Llei Bolkestein 
perquè no hauria d’estar localitzat aquest servei a una determinada ciutat o a un 
determinat poble sinó que ho haurien de fer els mateixos establiments de les empreses 
de telecomunicacions que seria molt fàcil i desprès també comentar que l’estatut de 
consumidors i usuaris de les Illes Balears regula el dret a la informació i protecció 
jurídica i administrativa i tècnica de les persones consumidores usuàries, com ha dit el 
representant dels consumidors li dic en serio ens es igual si vostès volen agafar aquest 
avant projecte de Llei i ho volen aprovar com a Govern estaríem encantats de la vida si 
es igual que ho dugui un partit polític o que ho dugui un altra, realment el que ens 
interessa finalment es poder solucionar els problemes de les persones això també son 
problemes reals i crec que els polítics estem aquí per qualque cosa, per tant a jo 
m’agradaria que s’ho puguin repensar i que puguin donar suport sinó ara més endavant 
a regular aquesta problemàtica que tenim en aquest moment en aquesta Comunitat 
Autònoma i en aquesta ciutat. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula la Sra. Llobera: 
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“Yo simplemente insistir en que no es un problema de protagonismo de un partido 
político o de otro, es un problema competencial, se trata de una competencia estatal y 
así lo pone la constitución de todas maneras a lo mejor existe un informe de la abogacía 
de la Comunidad Autónoma pero no hay ningún informe técnico de la dirección general 
de Consumo que avale esa proposición de Ley del Parlamento”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
És un deure dels poders públics el tenir cura, entre d'altres, dels legítims interessos 
econòmics dels ciutadans, consumidors i usuaris, mitjançant un marc jurídic eficient i 
eficaç en relació a l'ús de la telefonia mòbil i Internet. 
 
Avui en dia no es pot considerar un luxe l'ús tant dels serveis de telefonia com els 
d’Internet. Per tant, l'alt nivell d'acceptació d'aquests pel desenvolupament de qualsevol 
actuació d'àmbit tant públic com privat, ha d'anar acompanyada d'una seguretat jurídica 
en el moment de la contractació, cosa que avui no es dona i això representa un creixent 
nivell d'insatisfacció entre els consumidors i usuaris de Palma.  
 
Aquest fet no influeix tan sols en els consumidors i usuaris ciutadans de Palma, si no 
també en els turistes que ens visiten, i de forma molt important a la temporada d'estiu, 
en que el nombre de queixes es multiplica considerablement. 
 
La Carta dels Drets dels Usuaris de les comunicacions electròniques confeccionada per 
l'Administració de Telecomunicacions no és més que un petit gra d'arena al mig d'una 
marea de reclamacions que es produeixen. 
 
És molt important disposar d'una llei que reguli el dret dels usuaris finals que els 
permeti, per exemple, poder disposar en paper dels contractes celebrats entre ells i les 
empreses de telefonia quan aquests s'han realitzats per telèfon, de poder demanar còpies 
de factures, de poder entregar sol·licituds de baixes, de reclamacions o qualsevol altra 
comunicació per escrit entre els consumidors i usuaris i les empreses que presten els 
serveis de telefonia i Internet tot això en la nostra ciutat de Palma. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
1.-  El ple de l'Ajuntament de Palma insta al Parlament de les Illes Balears a que 
aprovi de forma urgent el projecte de llei Reguladora de la Protecció de les 
Persones Consumidores o Usuàries dels serveis de telefonia i Internet a les Illes 
Balears. 
 
Es REBUTJA per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
14.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 2.230 €. 
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Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Dins l’any 2911 s’han rebut varies factures a nom de MIFU S.A. que pertanyen a 
subscripcions de 2010. Un pic realitzades les comprovacions al sistema contable, la cap 
de secció que subscriu, d’acord amb l’establert per l’art. 176.2 b) i 182.1 del RDL 
2/2004, de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i al Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Reconèixer el deute existent amb l’empresa MIFU S.A., amb CIF A-07130578, per 
un import de 2.230,00 euros, en concepte de suscripcions 26440, 33744, 46767 i 
92795 Ultima Hora i suscripción 26443, 33745, 46768 i 92796 Balears, totes 
corresponents a l’any 2010. Dita quantitat es carregarà a la partida 
06.92000.22001 i d’abonarà al compte bancari corresponent. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
15.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 199’62 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
ÚNIC. Atesa la factura núm. A10/72, de data 27 de setembre de 2010, presentada el dia 
22 d’octubre de 2010, per un import de 199,62.- € (CENT NORANTA-NOU EUROS I 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS), de l’empresa Ferrer Pons Hnos. SA, relativa a les cates 
realitzades a l’hotel Sayonara, immoble ubicat al carrer Josep Villalonga, núm. 84 (PC 
07591505). 
 
Per això, d’acord amb el que estableixen l’article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local; articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú; l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; les Bases 
d’execució del Pressupost municipal; els articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del 
Ple de l'ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, previ dictamen 
de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos humans, proposo al Ple l'adopció del 
següent 
 
A C O R D 

 
1r) RECONÈIXER EL DEUTE de la factura núm. A10/72, de data 27 de setembre 
de 2010, presentada el dia 22 d’octubre de 2010, per un import de 199,62.- € 
(CENT NORANTA-NOU EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS), de  l’empresa 
Ferrer Pons Hnos. SA, amb CIF A-07002645. Els treballs inclosos en la factura 
són en concepte de cates realitzades a l’hotel Sayonara, immoble ubicat al carrer 
Josep Villalonga, núm. 84. 
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2n) ABONAR a l’empresa FERRER PONS HNOS. SA. l’import  de 199,62.- € 
(CENT NORANTA-NOU EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS), assenyalat al 
paràgraf anterior, quantitat que serà carregada a la partida: 08.151.00.227.06 
(Urbanisme.- contractes prestació serveis i estudis tècnics). 
 
3r) NOTIFICAR aquesta Resolució a l’empresa FERRER PONS HNOS. SA, amb 
CIF A-07002645. (DR 2010/1) 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
16.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 1.291’08 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El Servei d’edificis municipals en data 24 d’octubre de 2011 (ANNEX 1) ha remès a 
aquest Servei Administratiu, per a tramitar el corresponent reconeixement de deute, les 
següents factures de l’empresa, RIGONZA, S.L., ASCENSORES: 
 

- Fra. 053962 de 18/1/2010 per un import de 645,54 €, 16 % IVA inclòs. 
- Fra. 055426 de 7/4/2010 per un import de 645,54 €, 16 € IVA inclòs. 
 

En aquest informe justifica que al seu moment no es varen poder tramitar i, fent constar 
la seva conformitat a les factures, proposa l’abonament de totes les factures que sumen 
en total l’import de 1.291,08 €, 16 % IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2011 11 93501 
21301 EDIFICIS – CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. ASCENSORS. 
 
Per tot això, atesa la necessitat d’abonar les dites factures, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’art. 176 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal; els 
articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, aprovat el dia 29 de 
juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de Comptes, Economia 
i Recursos humans, propòs al Ple l’adopció del següent  
 
A C O R D 
 
1r. Reconèixer el deute amb l’empresa RIGONZA S.L. ASCENSORES, amb CIF 
B-07223035, de les següents factures: 

- Fra. 053962 de 18/1/2010 per un import de 645,54 €, 16 % IVA inclòs. 
- Fra. 055426 de 7/4/2010 per un import de 645,54 €, 16 € IVA inclòs. 

Tot això, atès l’informe de data 24 d’octubre de 2011 (ANNEX 1) del Servei 
d’Edificis Municipals en el qual proposa el reconeixement d’aquest deute ja que les 
factures no es varen poder tramitar al seu moment. 
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2n. Abonar a l’empresa RIGONZA S.L. ASCENSORES, amb CIF B-07223035 i 
domicili al carrer Alexandre Laborde, 15 (nave 13), Polígono Ca’n Valero, 07011 
Palma, la suma d’aquestes factures que pujen a un import total de 1.291,08 €, 16 € 
IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2011 11 93501 21301 EDIFICIS – CONSERV. 
I REPAR. MAQ. I INST. ASCENSORS. 
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció 
Municipal.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
17.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 40.043’06 € 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La Comissió de Govern de dia 7 d’abril de 2004 (ANNEX 1) va adjudicar el SERVEI 
DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS a l’empresa 
CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA. (A-57115701), amb domicili al carrer 
Francesc Manuel de los Herreros, 26 1r. dreta, 07005 Palma, per dos anys, prorrogable 
anualment fins a un màxim de quatre. 
 
L’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA. en data 5 de desembre de 2008 
va presentar una sol·licitud (ANNEX 2) d’actualització de preus del dit contracte des de 
l’1 d’octubre de 2006, adjuntat a l’efecte les següents factures: 

- C-80399 per un import de 13.266,54 € (16 % IVA inclòs) 
- ED 90043 per un import de 1.373,06 € (16% IVA inclòs) 
- C-80398 per un import de 25.403,48 € (16 % IVA inclòs) 

 
Atès l’informe de data 22 de setembre de 2011 (ANNEX 3) del Servei d’Edificis 
Municipals en el qual proposa el reconeixement d’aquest deute ja que les factures són 
de l’any 2008 i 2009 i no es varen poder tramitar al seu moment, l’abonament es podria 
realitzar amb càrrec a la partida 2011 11 93501 21200 EDIFICIS – CONTRACT 
MANTENIMENT D’EDIFICIS MUNICIPALS del vigent pressupost de despeses, i 
atès l’informe favorable d’Intervenció de data 17 d’agost de 2011 (ANNEX 4), amb 
indicació dels següents imports d’actualització de preus, després d’aplicar el coeficient 
corresponent a cada termini facturat i pels imports certificats: 

- Fra. C-80399 per un import de 11.436,66 €, més 1.829,87 € en concepte del 16 
% d’IVA, fa un total de 13.266,53 € (16 % IVA inclòs). 

- Fra. ED 90043 per un import de 1.183,67 €, més 189,39 € en concepte del 16 % 
d’IVA, fa un total de 1.373,06 € (16% IVA inclòs). 

- Fra. C-80398 per un import de 21.899,54 €, més 3.503,93 € en concepte del 16 
% d’IVA, fa un total de 25.403,47 € (16 % IVA inclòs). 

  
Per tot això, atesa la necessitat d’abonar les dites factures, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’art. 176 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
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reguladora de les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal; els 
articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, aprovat el dia 29 de 
juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de Comptes, Economia 
i Recursos humans, propòs al Ple l’adopció del següent  
 
A C O R D 
 
1r. Reconeixer el deute de les següents factures: 
- Fra. C-80399 per un import de 11.436,66 €, més 1.829,87 € en concepte del 16 % 
d’IVA, fa un total de 13.266,53 € (16 % IVA inclòs) 
- Fra. ED 90043 per un import de 1.183,67 €, més 189,39 € en concepte del 16 % 
d’IVA, fa un total de 1.373,06 € (16% IVA inclòs) 
- Fra. C-80398 per un import de 21.899,54 €, més 3.503,93 € en concepte del 16 % 
d’IVA, fa un total de 25.403,47 € (16 % IVA inclòs) 
presentades (ANNEX 2) per l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN 
SA. (A-57115701), amb domicili al carrer Francesc Manuel de los Herreros, 26 1r. 
dreta, 07005 Palma, adjudicatària del SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS per Acord de C omissió de 
Govern de dia 7 d’abril de 2004 (ANNEX 1), atès l’informe de data 22 de setembre 
de 2011 (ANNEX 3) del Servei d’Edificis Municipals en el qual proposa el 
reconeixement d’aquest deute ja que les factures són de l’any 2008 i 2009 i no es 
varen poder tramitar al seu moment, i atès l’informe favorable d’Intervenció de 
data 17 d’agost de 2011 (ANNEX 4). 
 
2n. Abonar a CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA. (A-57115701), amb 
domicili al carrer Francesc Manuel de los Herreros, 26 1r. dreta, 07005 Palma, 
l’import total de 40.043,06 €, IVA 16 % inclòs, en concepte d’abonament de les 
factures ED-90043 de 28/01/2009, C-80399 de 3/12/2008 i C-80398 de 3/12/2008, 
amb càrrec a la partida 2011 11 93501 21200 EDIFICIS – CONTRACT 
MANTENIMENT D’EDIFICIS MUNICIPALS del vigent pressu post de despeses. 
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció 
Municipal.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
18.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 44.259’96 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El Servei d’edificis municipals en data 17 d’octubre de 2011 (ANNEX 1) ha remès a 
aquest Servei Administratiu, per a tramitar el corresponent reconeixement de deute, les 
següents factures: 
 

- Fra. 12104 de 15/10/2010 per un import de 36.657,88 €, 18 % IVA inclòs. 
- Fra. 12460 de 30/11/2010 per un import de 6.671,89 €, 18 € IVA inclòs. 
- Fra. 12490 de 10/12/2010 per un import de 930,19 €, 18 € IVA inclòs. 
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En aquest informe justifica que al seu moment no es varen poder tramitar i, fent constar 
la seva conformitat a les factures, proposa l’abonament de totes les factures que sumen 
en total l’import de 44.259,96 €, 18 € IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2011 11 
93501 21200 EDIFICIS – CONTRACT. MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS. 
 
Per tot això, atesa la necessitat d’abonar les dites factures, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’art. 176 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal; els 
articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, aprovat el dia 29 de 
juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de Comptes, Economia 
i Recursos humans, propòs al Ple l’adopció del següent  
 
A C O R D 
 
1r. Reconèixer el deute amb l’empresa COMERCIAL E INSTALADORA 
BALEAR, S.A.U., amb CIF A-07102155, de les següents factures: 
- Fra. 12104 de 15/10/2010 per un import de 36.657,88 €, 18 % IVA inclòs. 
- Fra. 12460 de 30/11/2010 per un import de 6.671,89 €, 18 € IVA inclòs. 
- Fra. 12490 de 10/12/2010 per un import de 930,19 €, 18 € IVA inclòs. 
Tot això, atès l’informe de data 17 d’octubre de 2011 (ANNEX 1) del Servei 
d’Edificis Municipals en el qual proposa el reconeixement d’aquest deute ja que les 
factures no es varen poder tramitar al seu moment. 
 
2n. Abonar a l’empresa COMERCIAL INSTALADORA BALEAR , amb CIF A-
07102155 i domicili al carrer Gaspar Bennàssar Arquitecte, 47, baixos, 07004 
Palma, la suma d’aquestes factures que pujen a un import total de 44.259,96 €, 18 
€ IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2011 11 93501 21200 EDIFICIS – 
CONTRACT. MANTENIMENT D’EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció 
Municipal.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
19.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 73.670’97 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El Servei d’Edificis municipals en data 27 de setembre de 2011 (ANNEX 1) ha remès a 
aquest Servei Administratiu les següents factures: 
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-Fra. C 100079 de 30 d’abril de 2010, en concepte de reforma addicional de la planta 
baixa del Negociat de Població, plaça de Santa Eulàlia, 7, per un import de 27.264,61 €, 
IVA 16 % inclòs. 
-Fra. C 90088 de 20 de març de 2009, en concepte d’adequació d’un local al carrer 
Cuba, 6, per un import de 2.950,47 €, IVA 16 % inclòs. 
-Fra. C 90212 de 14 d’agost de 2009, en concepte d’adequació d’un local al carrer 
Greco, 4, per un import de 43.455,79 €, IVA 16 % inclòs. 
Totes de CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA. (A-57115701), amb domicili al 
carrer Francesc Manuel de los Herreros, 26, 1r. Dreta, 07005 Palma. 
 
En aquest informe justifica que al seu moment no es varen poder tramitar i, fent constar 
la seva conformitat a les factures, proposa el seu abonament com a reconeixement de 
deute amb càrrec a la partida 2011 11 93501 21200 EDIFICIS – CONTRACT. 
MANTENIMENT EDIFICIS del vigent pressupost de despeses 
 
Per tot això, atesa la necessitat d’abonar les dites factures, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’art. 176 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal; els 
articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, aprovat el dia 29 de 
juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de Comptes, Economia 
i Recursos humans, propòs al Ple l’adopció del següent  
 
A C O R D 
 
1r. Reconeixer el deute de les següents factures: 
-Fra. C 100079 de 30 d’abril de 2010, en concepte de reforma addicional de la 
planta baixa del Negociat de Població, plaça de Santa Eulàlia, 7, per un import de 
27.264,61 €, IVA 16 % inclòs. 
-Fra. C 90088 de 20 de març de 2009, en concepte d’adequació d’un local al carrer 
Cuba, 6, per un import de 2.950,47 €, IVA 16 % inclòs. 
-Fra. C 90212 de 14 d’agost de 2009, en concepte d’adequació d’un local al carrer 
Greco, 4, per un import de 43.455,79 €, IVA 16 % inclòs. 
Totes de CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA. (A-57115701), amb domicili 
al carrer Francesc Manuel de los Herreros, 26, 1r. Dreta, 07005 Palma, atès 
l’informe de data 27 de setembre de 2011 (ANNEX 1) del Servei d’Edificis 
Municipals en el qual proposa el reconeixement d’aquest deute ja que les factures 
són de l’any 2009 i 2010 i no es varen poder tramitar al seu moment. 
 
2n. Abonar a CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA. (A-57115701), amb 
domicili al carrer Francesc Manuel de los Herreros, 26 1r. dreta, 07005 Palma, 
l’import total de 73.670,87 €, IVA 16 % inclòs, en concepte d’abonament de les 
factures C 100079 de 30 d’abril de 2010, C 90088 de 20 de març de 2009 i C 90212 
de 14 d’agost de 2009 amb càrrec a la partida 2011 11 93501 21200 EDIFICIS – 
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CONTRACT MANTENIMENT D’EDIFICIS MUNICIPALS del vige nt 
pressupost de despeses. 
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció 
Municipal.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
20.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 64.922’80 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Durant l’any 2010 varen quedar sense tramitar les factures que figuren a la relació que 
s’adjunta, la qual és conseqüència de compromisos adquirits dins l’any 2010. Per això, 
d’acord amb el que estableixen l’article 23.e del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 
123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.22 a 
27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; els art.176 y 188 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’any 2010, 
prorrogat per a l’exercici 2011 i aprovada la pròrroga a la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Palma de 12 de gener de 2011; els articles 3,63 i 80 del Reglament 
orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 2004; els articles 172 i 
173.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, s’eleva a l’aprovació del Ple, prèvia aprovació de la Comissió de Comptes, 
Economia i Recursos humans i prèvia aprovació del Consell Rector de l’Institut 
Municipal de l’Esport l’adopció del següent  
 
ACORD 

 
1r.- Reconèixer el deute per un total de seixanta-quatre mil nou-cents vint-i-dos 
euros amb vuitanta cèntims (64.922,80€) segons la relació adjunta número 
F/2011/180 i, per tant, abonar aquest import. 
 
2. Elevar a l’aprovació del Ple. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
21.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 130’33 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Durant l’any 2010 varen quedar sense tramitar les factures que figuren a la relació que 
s’adjunta, la qual és conseqüència de compromisos adquirits dins l’any 2010. Per això, 
d’acord amb el que estableixen l’article 23.e del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 
123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.22 a 
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27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; els art.176 y 188 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’any 2010, 
prorrogat per a l’exercici 2011 i aprovada la pròrroga a la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Palma de 12 de gener de 2011; els articles 3,63 i 80 del Reglament 
orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 2004; els articles 172 i 
173.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, s’eleva a l’aprovació del Ple, prèvia aprovació de la Comissió de Comptes, 
Economia i Recursos humans i prèvia aprovació del Consell Rector de l’Institut 
Municipal de l’Esport l’adopció del següent  
 
ACORD 

 
1r.- Reconèixer el deute per un total de cent trenta euros amb trenta-tres cèntims 
(130,33€) segons la relació adjunta número F/2011/206 i, per tant, abonar aquest 
import. 
 
2. Elevar a l’aprovació del Ple. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
22.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute per import de 5.600 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
L’any 2010 va quedar sense abonar una factura corresponent al Servei de Comerç, 
Arbitrtage i Consum, abans depenent de l’Àrea de Relacions Institucionals, Turisme, 
Comerç i Consum. Amb motiu de l’aprovació del Decret de Batlia 11966 de 16 de juny 
de 2011 d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma, el Servei 
de Comerç ha quedat adscrit a l’Àrea Delegada de Comerç, Treball i Joventut, depenent 
de l’Àrea de Cultura i Esports. Havent-se rebut la factura per part de la Fundació Ibi-
Comerç, es va sol·licitar per part d’Intervenció, documentació complementària per tal 
d’acreditar el servei prestat, la qual es va  presentar durant l’exercici 2011. 
 
Aqueta factura va quedar sense tramitar durant l’any 2010 degut a la data de presentació 
de la documentació complementària en el Servei de comerç i consum, havent crèdit 
suficient i disponible a la partida 07.43100.22726 del Pressupost de 2010, imputable a 
la despesa. Per aquest motiu cal la seva aprovació, atès que s’ha comprovat que no s’ha 
tramitat el seu abonament. 
 
Per això, d’acord amb el que estableixen l’article 23.e del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local; l’article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; els art. 176 y 188 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal per a 
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l’any 2011; els articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, 
aprovat el dia 29 de juliol de 2004; els articles 172 i 173.5 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, previ dictamen 
de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans, propòs al Ple l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
1. Reconèixer i abonar el deute per un total de CINC MIL SIS-CENTS EUROS 
(5.600€) a FUNDACIÓ IBI COMERÇ, CIF G-07961964, corresponent a la factura 
24/2010 d’inserció  publicitària al catàleg Shiooing Mallorca, presentada el 3 de  
novembre de 2010, amb càrrec a la partida 07.43100.22726 del vigent pressupost 
de despeses de 2011 i degudament conformada pel director general de Comerç. 
 
L’abonament s’efecturarà mitjançant transferència bancària al núm. de c/c: 2051 
0209 12 1045043911. 
 
2. Comunicar-ho a la Intervenció Municipal i notificar-ho a l’interessat, la 
Fundació Ibi-Comerç, amb domicili al c/ General Riera, 37, baixos, 07010 de 
Palma 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
24.  Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 4 de suplement de crèdit 

finançada amb l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a depeses generals 
derivat de la liquidació pressupostària de l’exercici 2010 en el pressupost del 
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants per a 2011. 

 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La que subscriu, la regidora d’àrea, justificant les circumstàncies que motiven la 
tramitació del present expedient de modificació de crèdit número 4 de suplement de 
crèdit finançat amb l’aplicació del Romanent de Tresoreia per a despeses generals 
derivat de la liquidació pressupostària de l’exercici 2010, al pressupost del Patronat 
Municipal d’Escoles d’Infants per al 2011, emet la següent  
 
MEMÒRIA 
 
Com a conseqüència de la pròrroga del pressupost de 2011 i la insuficient consignació 
derivada d’aquest fet i per poder atendre la despesa derivada de l’obertura de les escoles 
noves, essent urgnet i necessari fer una modificació de suplement de crèdit i dota a la 
partida de la escola del Molinar de la consignació suficient, i existint finançament 
derivat de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l’exercici 
2010, atès que l’operaciò que es planteja pot efectuar-se pertorbar els respectius serveis 
ni els interessos municipals, a instàncies dels òrgans de gestió adients tot complint el 
que disposa  l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulador de 
les hisendes locals, els arts. 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i la base 8na, de les 
Bases d’execució del Pressupost General per a 2011, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 
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57/03 de 16 de desembre,  i el Decret de batlia 11966 de 16 de juny de 2011, 
d’organització dels serveis administratiu de l’Ajuntament s’eleva al Ple de 
l’Ajuntament, prèvia aprovació  per la Junta de Govern la següent proposta de: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació de crèdit núm. 4 de suplement de crèdit 
finançada amb l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
derivat de la liquidació pressupostària de l’exercici 2010, en el Pressupost del 
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants per a 2011, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
A) AUGMENT DE DESPESES 
 
PARTIDA  DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ AUGMENTCONSIGNACIÓ  
     ANTERIOR  CRÈDIT DEFINITIVA 
11 3210022711 Gestió indirecta de       
   El Molinar 447.871,49  77.846,17 525.717, 66 
TOTAL AUMGENT DESPESES.................................................... 77.846,17 
 
B) AUGMENT D’INGRESSOS 
 
PARTIDA  DENOMINACIÓ PREVISIÓ AUGMENT  PREVISIÓ 
     ANTERIOR PREVISIONS DEFINITIVA 
870.01   Romanent de 0,00  77.846, 17  77.846,17
   Tresoreria       
   Desp.Generals per a 
   finançar suplement 
   de crèdit. 
TOTAL AUGMENT INGRESSOS.......................................... 77.846,17 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
SEGON.- 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 presentessin reclamacions en 
contra, s’entendrà aprovat  definitivament. 
 
TERCER.- Implementar les mesures administratives, procedimentals, comptables 
adientes per a l’execució de la present resolució. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
26.  Proposta d’aprovació de la revisió el quadre de tarifes aplicables als serveis 

que presten els serveis els vehicles de transport urbà amb auto-taxi, any 2012 
i successius.  

Parla el Sr. Verger: 
 
“Simplement per explicar el vot, es vera que hi ha una fórmula i per tant no votem en 
contra d’aquesta pujada de tarifes però i es vera segons aquesta formula que s’han 
incrementat els costos del sector però també es vera que segurament incrementat tarifes 



 

- 113 - 

perdrem els taxistes mateixos donada la situació de crisi econòmica i la minva 
d’ingressos per part dels ciutadans segurament es previsible que també en el còmput 
general els hi acabin baixant els ingressos que això es una por que es va manifestar des 
d’aquest grup municipal, que ara mateix a lo millor no es lo més adequat una pujada de 
tarifes, però be evidentment hi ha la formula, s’han incrementat els costos, tampoc 
....per tant si això es la visió del sector  i la visió de l’equip de govern, nosaltres ens 
abstenim”.  
 
Te la paraula el Sr. Vallejo: 
 
“Dos frases que efectivament que això no es un tema del partit Popular es a dir ha estat 
d’acord tot el sector del taxi, la formula es un criteri tècnic purament tècnic i totes les 
associacions varen estar d’acord jo a lo millor estaria amb vostè també que no es el 
moment  però com que hi ha un criteri tècnic i es segueix la formula les associacions 
estan d’acord i pugem lo que surt a la formula”. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Procedeix aprovar d’ofici l’acord de revisió de les tarifes que regeixen la prestació del 
Servei Urbà de Transports amb Vehicles Lleugers amb Conductor, amb llicència en 
aquest municipi (any 2012) , amb participació de les entitats empresarials (Asociación 
Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca,  Asociación Mallorquina de Trabajadores 
Autónomos del Taxi de la Agrupación empresarial de auto-taxi i auto-turismo de 
baleares),  donant compte a la comissió de seguiment del sector del taxi. A tal efecte, 
s’ha informat favorablement la revisió de tarifes, mitjançant informe emès pel cap del 
Departament de Mobilitat de data 8.11.2011. 
 
Per tot això, atenent el que disposa l’ordre del Ministeri de l’Interior de data 
30.09.1977, per la qual es dictaren normes complementàries del Reial Decret 2266/77, 
de 27 d’agost, sobre la tramitació d’expedients de tarifes de serveis de competència 
local, com també el que disposa el Reial Decret 2340/82m de 24 de juliol, sobre traspàs 
de funcions i serveis de l’Estat al Consell General Interinsular, avui Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, en matèria d’intervenció de preus, i conforme amb els 
articles 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com 
l’article 82.3 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el 
funcionari que subscriu considera que podria elevar-se a l’Excm. Ajuntament en Ple, per 
la seva aprovació la següent proposta de 
 
ACORD 
 
1r. Aprovar la revisió del quadre de tarifes aplicables als serveis que presten els 
vehicles de transport urbà amb auto-taxi, any 2012 i successius, amb llicència en 
aquest municipi, d’acord amb el següents conceptes i imports: 
Tarifes 
Tarifa 2: s’aplicarà els dies feiners, (llevat dels dissabtes), des de les 7 fins a les 21h 
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Tarifa 1: s’aplicarà els dissabtes, diumenges, festius, els dies 24 i 31 de desembre, 
durant tota la jornada i la resta de dies, des de les 21 fins a les 7h i als serveis 
prestats a les zones delimitades per la senyalització de canvi de tarifa (tarifa 1). 
 
Baixada de bandera: 
Tarifa 2........ 2,00 € 
Tarifa 1........ 2,35 € 
 
S’aplicarà un suplement de 2,20 €, des de les 21h de dia 24 de desembre fins les 7h 
de dia 27 de desembre i des de les 21h de dia 31 de desembre fins les 7h de dia 2 de 
gener, resultant la baixada de bandera 4,55 €. 
 
Carrera mínima: 
Tarifa 2 ... 3,00 € (inclou la baixada de bandera i un recorregut de 1.176 metres o 
211 segons). 
Tarifa 1 ... 4,00 € (inclou la baixada de bandera i un recorregut de 1.557 metres o 
308 segons). 
 
Quilòmetre recorregut: 
Tarifa 2 ..... 0,85 € 
Tarifa 1 ..... 1,06 € 
 
Hora d’espera: 
 
Tarifa 2 ..... 17,10 € 
Tarifa 1 ..... 19,30 € 
 
Suplements: 
 
Viatges des de o a l’aeroport ............................................ 2,80 € 
Recollida de passatgers al moll de Paraires .................... 2,80 € 
Recollida de passatgers al moll del dic de l’Oest ............ 2,80 € 
Pujada al castell de Bellver............................................... 0,60 € 
Pujada a Na Burguesa ...................................................... 2,80 € 
Per cada paquet o maleta (les cadires de rodes i els 
cotxes infantils queden exclosos de l’aplicació  
d’aquest suplement).......................................................... 0,60 € 
Cridada per emissora amb tarifa 2 i tarifa 1 ..................... 1,00 € 
 
S’estableix com import mínim d’una carrera des de l’aeroport (inclosos 
suplements) la quantitat de 12,50 €. 
 
S’entén que després dels serveis prestats a l’interior de l’aeroport, no afectats pel 
referit import mínim, no resulta obligatori guardar  el torn d’arribada per a 
prendre passatge. 
 
S’estableix el valor del salt en 0,05€ 
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2n. Trametre l’expedient a la Comunitat Autònoma als efectes legals i per als 
tràmits procedents. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
27.  Proposta d’aprovació de les tarifes per a 2012 corresponents al servei de 

Mercat Central de Fruites i Hortalisses prestat per l’empresa 
MERCAPALMA SA.  

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El Servei de Mercat Central de Fruite i Hortalisses, prestat per l’Ajuntament de Palma 
en règim d’empresa mixta, a través de l’entitat Mercados Centrales de Abastecimiento 
de Palma de Mallorca S.A. (MERCAPALMA S.A. amb CIF A07021751), determina 
l’aplicació de les corresponents tarifes, que són les que resultesn aprovades per la 
Corporació municipal, d’acord amb les previsions contingudes al vigent Reglament de 
prestació del Servei de la Unitat Alimentària MERCAPALMA (aprovat definitivament 
mitjançant acord plenari de data 24-06-04, publicat al BOIB núm. 163 de data 18-11-
04), preveient l’article 32 la revisió i actualització de dites tarifes amb caràcter ordinari, 
periòdicament. 
 
En data 31-10-2011 el Sr. Juan Dueñas Abril, Director Gerent de MERCAPALMA, 
S.A. ha presentat al Registre General de la Corporació una sol·licitud d’aprovació d’una 
revisió tarifària per a l’exercici 2010 pel que fa als conceptes de “Parades de fruites i 
hortalisses” i “Entrada de vehicles”. S’adjunta a l’efecte certificació de l’aprovació 
inicial de les noves tarifes pel Consell d’Administració de MERCAPALMA S.A. en 
sessió de data 24-10-11, així com un estudi econòmic justificatiu al respecte. 
 
Pel que fa específicament al concepte “Parades de fruites i hortalisses”, s’indica en la 
documentació presentada la necesssitat d’ajustar la tarifa de 437,20 euros/parada/mes, 
vigent per a 2011, a la dada oficial de variació anual de l’IPC 2011, una vegada 
coneguda definitivament la mateixa a la finalització de l’exercici, més el 50% de la 
dada oficial de variació anual de l’IPC 2010. 
 
Havent-se sol·licitat infomre a la Intervenció Municipal, aquesta ha informat 
favorablement la proposta de tarifes per 2012, indicant que, amb les tarifes proposades 
se cobreix com a mínim el cost del servei i se n’assegura el total finançament d’acord 
amb les previsions  dels costs i dels ingressos formulades pel Director-Genret al seu 
estudi econòmic, estimant-se així que la revisió tarifària proposada s’ajusta, des d’un 
punt de vista econòmic, a les previsions contingudes a l’article 32 del citat Reglament 
de prestació del Servei de la Unitat Alimentària MERCAPALMA S.A. Pel que fa 
específicament al concepte “Parades de fruites i hortalisses”, indica l’informe de la  
Intervenció Municipal que,  partint de la tarifa vigent per a 2011 de 437,20 
euros/parada/mes, la tarifa que dit concepte per a 2012 es determinarà quan es xifri 
oficialment per l’I.N.E. el percetantge de variació interanual de l’IPC de desembre 2010 
a desembre 2011  a nivell nacioanl; variació a la qula s’afegirà, d’acord amb la proposta 
elevada per MERCAPALMA, un 1’50% corresponent al 50% del 3,00%, que és la 
xifra, determinada oficialment per l’I.N.E., de la variació interanual de l’IPC de 
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desembre 2009 a desembre 2010. Conclou l’informe que dits concrets ajustaments es 
subjecten a les citades previsions reglamentàries sobre cobrir com a mínim el cost del 
servei i assegurar-ne el total finançament. 
 
D’acord  amb l’exposat, el T.A.G. Cap de Servei que subscriu és del parer que, de 
conformitat amb el que s’estableix en l’article 123.1, apartats k) i p), de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de dsesembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, 
l’article 32 del Reglament de prestació del Servei de la Unitat Alimentària 
MERCAPALMA (aprovar definitivament mitjançant acord plenari de data 24-06-04, 
publicat  al BOIB núm. 163 de data 18-11-04) , i altra normativa concordant 
d’aplicació,  i a instància de la Ilma. Sra. Regidora de l’Àrea delegada de Sanitat i 
Consum, a qui està adscrita  l’empresa mixta MERCAPALMA SA d’acord amb el 
Decret de batlia núm. 11966 de data 16-06-2011, publicat en BOIB núm. 99 de data 30-
06-11, que refon els decrets d’organització dels serveis administratius d’aquesta 
Corporació, per part del Ple de l’Ajuntament es podria adoptar el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar els tarifes  per a l’exercici 2012 corresponents al servei de 
Mercat Central de Fruites i Hortalisses prestat per l’empresa mixta Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca S.A. (MERCAPALMA, S.A.), 
en base a la sol·licitud de revisió, aportant el pertinent estudi econòmic jusitifactiu, 
presentada pel seu Director-Gerent Sr. Juan Dueñas Abril, i previ acord de data 
24-10-2011 adoptat a l’efecte pel Consell d’Administració de l’entitat, ateses les 
previsions contingudes a l’article 32 del vigent Reglament de prestació del Servei 
de la Unitat Alimentària MERCAPALMA. 
 
Dita revisió tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2012. 
 
El detall de la revisió tarifària aprovada és el següent: 
 
TARIFA  Tarifes 2011     Tarifes 2012 
Parada fruites i 437,20€/lloc/mes   IPC real 2011 més del 50%del 
Hortalisses     IPC 2010 
 
Entrada  0,15/0,95/1,00/1,45/2,50/3,  0,15/1,00/1,05/1,50/2,60/3,50/ 
   40/4,10€/ vehicle segons   4,25 €/ vehicle segons tonatge 
   Tonatge (IVA inclòs)  (IVA inclòs) 
 
Pel que fa específicament al concepte “Parades de fruites i hortalisses”, i partint de 
la tarifa vigent per a 2011 de 437,20 euros/parada/mes, la tarifa per dit concepte 
per a 2012 es determinarà definitivament quan es xifri oficialment per l’Institut 
Nacional d’Estadística el percentatge de variació interanual de l’IPC de desembre 
2010 a desembre 2011 a nivell nacional: i a dita variació s’afegirà el 1,50% en 
concepte del 50% de la xifra de variació interanual de l’IPCP de desembre 2009 a 
desembre 2010. Aquests ajustaments tindran efecte des de l’1 de gener de 2012. 
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SEGON.- Remetre al BOIB el present acord per a la seva publicació i aplicació a 
partir del l’1 de gener de 2012. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
28.  Proposta d’aprovació de declarar la caducitat del procediment per a 

l´aprovació del projecte de l´Estudi de Detall a la illeta delimitada pel C/ 
Gremi Teixidors, Gremi Sabaters, Gremi Ferrers i Pasaje particular núm. 11, 
Polígon Son Castelló. PE08/0007.  

 
Es proposa 
 
INFORME DEL TAG CAP DE SECCIO DE TRAMITACIO DE PLANS.-Atès que 
pels Srs. Mª Magdalena Ferrer Figuerola, Francisco Aguilera Rodriguez i Francisca 
Bennasar Tous es va presentar, mitjançant instància amb data d´entrada en aquest 
Ajuntament de 15-7-2008,  projecte d´estudi de detall a terrenys ubicats a l´Illeta 
delimitada pels C/ Gremi Teixidors, Gremi Sabaters, Gremi Ferrers i Pasaje Particular 
núm. 11, Polígon Son Castelló, Terme Municipal de Palma. 
 
L´expedient es va informar, després de diverses vicisituds,  amb deficiències de carácter 
tècnic i juridic-administratiu, comunicades a la promoció, la qual va presentar 
documentació diversa per a la seva esmena. 
 
En data 27-11-2009 es notificava a la promoció un escrit en el qual se li indicava que 
per continuar la tramitació havia d´esmenar les deficiències de l´informe tècnic de 1-10-
2009 que s´adjuntava,  amb la consiguiente advertència de caducitat.  El 26-1-2010 es 
va aportar per la promoció una documentació que no tenia res que veure amb l´esmena 
de deficiències de l´informe tècnic notificat el 27-11-2009.  Es més, seguia subsistint la 
deficiència consistent en la manca d´aportació de relació de tots els propietaris afectats 
per l´Estudi de Detall inclosos en la illeta, el que es va notificar a la interessada el 17-2-
2010, sense que fins el dia d´avui s´hagi fet cap manifestació al respecte. 
 
Tot el que antecedeix, justificaria la declaración de caducitat de l´expedient i arxiu de 
les actuacions sense més tràmits.  
 
Per la qual cosa, d´acord amb l´article 92 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu, i vist que s´ha produit una 
paralització del procediment per causa imputable al promotor, es proposa declarar la 
caducitat del procediment iniciat i l´arxiu de les actuacions.  
 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d´organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals; els arts. 127.1 c), 123.1 i), 122-4 a) del capítol II, 
títol X de la Llei 7/85 de 2 d´abril modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre de 
Mesures per la modernització del govern local, RDL 781/86 de 18 d´abril, art. 99 i 
següents del Reglament Orgànic del Ple, 4-1 e) i 12 a) del Reglament de la Gerència 
d´Urbanisme, el TAG que subscriu considera que el Consell de la Gerència pot adoptar 
la següent resolució: 
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Proposar a la Junta de Govern declarar la caducitat del projecte de l´Estudi de Detall 
referent a la illeta delimitada pel C/ Gremi Teixidors, Gremi Sabaters. Gremi Ferrers i 
Pasaje particular 11, Polígon Son Castelló, Terme Municipal de Palma,  per tal que sigui 
elevat a l´Ajuntament  Ple, previ dictamen de la Comissió informativa l´adopció del 
següent: 
 
ACORD   
 
1.- Declarar la caducitat del procediment per a l´aprovació del projecte de l´Estudi 
de Detall a la illeta delimitada pel C/ Gremi Teixidors, Gremi Sabaters, Gremi 
Ferrers i Pasaje particular núm. 11, Polígon Son Castelló, Terme Municipal de 
Palma, presentat pels Srs. Mª Magdalena Ferrer Figuerola, Francisco Aguilera 
Rodriguez i Francisca Bennasar Tous, redactat per l´arquitecte Miquel Reynes 
Pujadas(Arquitectura Punta 2 SLP);  i ordenar l´arxiu de les actuacions; vist que 
mitjançant el corresponent requeriment amb advertència de caducitat s´ha donat 
als promotors un termini suficient per aportar la documentació assenyalada i 
transcorregut aquest termini aquests no han manifestat res, com consta a la part 
expositiva del present acord. 
 
2.- Notificar el present acord al promotor. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
29.  Proposta d’aprovació inicial de  la modificació puntual del PGOU referida al 

canvi d’ús de l’Equipament local EQ4b/AD-P 74-01-P (Centre administratiu 
Son Malferit) a Sistema General d’equipament comunitari de seguretat, 
SGEC/SE-P 74-02-P (Parc de Bombers). PA07/0006.  

 
Es proposa 
 
INFORME DEL TAG CAP DE SECCIO DE TRAMITACIO DE PLANS.-Atès que 
pels Srs. Mª Magdalena Ferrer Figuerola, Francisco Aguilera Rodriguez i Francisca 
Bennasar Tous es va presentar, mitjançant instància amb data d´entrada en aquest 
Ajuntament de 15-7-2008,  projecte d´estudi de detall a terrenys ubicats a l´Illeta 
delimitada pels C/ Gremi Teixidors, Gremi Sabaters, Gremi Ferrers i Pasaje Particular 
núm. 11, Polígon Son Castelló, Terme Municipal de Palma. 
 
L´expedient es va informar, després de diverses vicisituds,  amb deficiències de carácter 
tècnic i juridic-administratiu, comunicades a la promoció, la qual va presentar 
documentació diversa per a la seva esmena. 
 
En data 27-11-2009 es notificava a la promoció un escrit en el qual se li indicava que 
per continuar la tramitació havia d´esmenar les deficiències de l´informe tècnic de 1-10-
2009 que s´adjuntava,  amb la consiguiente advertència de caducitat.  El 26-1-2010 es 
va aportar per la promoció una documentació que no tenia res que veure amb l´esmena 
de deficiències de l´informe tècnic notificat el 27-11-2009.  Es més, seguia subsistint la 
deficiència consistent en la manca d´aportació de relació de tots els propietaris afectats 
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per l´Estudi de Detall inclosos en la illeta, el que es va notificar a la interessada el 17-2-
2010, sense que fins el dia d´avui s´hagi fet cap manifestació al respecte. 
 
Tot el que antecedeix, justificaria la declaración de caducitat de l´expedient i arxiu de 
les actuacions sense més tràmits.  
 
Per la qual cosa, d´acord amb l´article 92 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu, i vist que s´ha produit una 
paralització del procediment per causa imputable al promotor, es proposa declarar la 
caducitat del procediment iniciat i l´arxiu de les actuacions.  
 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d´organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals; els arts. 127.1 c), 123.1 i), 122-4 a) del capítol II, 
títol X de la Llei 7/85 de 2 d´abril modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre de 
Mesures per la modernització del govern local, RDL 781/86 de 18 d´abril, art. 99 i 
següents del Reglament Orgànic del Ple, 4-1 e) i 12 a) del Reglament de la Gerència 
d´Urbanisme, el TAG que subscriu considera que el Consell de la Gerència pot adoptar 
la següent resolució: 
 
Proposar a la Junta de Govern declarar la caducitat del projecte de l´Estudi de Detall 
referent a la illeta delimitada pel C/ Gremi Teixidors, Gremi Sabaters. Gremi Ferrers i 
Pasaje particular 11, Polígon Son Castelló, Terme Municipal de Palma,  per tal que sigui 
elevat a l´Ajuntament  Ple, previ dictamen de la Comissió informativa l´adopció del 
següent: 
 
ACORD   
 
1.- Declarar la caducitat del procediment per a l´aprovació del projecte de l´Estudi 
de Detall a la illeta delimitada pel C/ Gremi Teixidors, Gremi Sabaters, Gremi 
Ferrers i Pasaje particular núm. 11, Polígon Son Castelló, Terme Municipal de 
Palma, presentat pels Srs. Mª Magdalena Ferrer Figuerola, Francisco Aguilera 
Rodriguez i Francisca Bennasar Tous, redactat per l´arquitecte Miquel Reynes 
Pujadas(Arquitectura Punta 2 SLP);  i ordenar l´arxiu de les actuacions; vist que 
mitjançant el corresponent requeriment amb advertència de caducitat s´ha donat 
als promotors un termini suficient per aportar la documentació assenyalada i 
transcorregut aquest termini aquests no han manifestat res, com consta a la part 
expositiva del present acord. 
 
2.- Notificar el present acord al promotor. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM), amb 
el quòrum de la majoria absoluta legal establerta. 
 
30.  Proposta d’aprovació inicialment la modificació del PGOU de Palma referida 

al canvi d’ús de part del solar esportiu EQ2b/DP-P   37-07-E (Camp de 
Futbol Miquel Nadal) a docent (ampliació del col·legi Mariàn Aguiló) 
EQ4b//DO-P  37-06-. PA11/0006.  
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Es proposa 
 
INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI.- En data 22 de març de 2010 el Director 
Tècnic de la Gerència d’Urbanisme insta a aquest Departament a l’emissió d’informe 
referent a modificació puntual del Pla General consistent en el canvi d’us de part del 
solar esportiu EQ2b/DP-P   37-07-E (Camp de Futbol Miquel Nadal) a docent 
(ampliació del col·legi Marian Aguiló) EQ4b//DO-P  37-06-E.   
 
S’ha emès pels tècnics municipals d’aquest Departament projecte de modificació del 
PGOU per canviar l’ús esmentat en data 01-06-2011. 

 
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en 
sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2011, adoptà l’acord d’informar favorablement la 
proposta de modificació, en el tràmit previst a la disposició addicional tercera de la Llei 
14/2000, de 21 de desembre d’Ordenació Territorial, en el benentès que l’informe 
s’emet als estrictes efectes contemplats a la referida disposició.  

 
En el present expedient no fa falta avaluació ambiental, vist que ens trobem en un dels 
supòsits de l’annex III Grup 1. 4. de la Llei 11/2006 d’avaluació d’impacte ambiental i 
avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, en la redacció donada per la 
Llei 6/2009, de 17 de novembre, que considera que  no té efectes significatius en el 
medi ambient i, per tant, no se subjecta al procediment d’avaluació ambiental 
estratègica les modificacions menors de plans que tinguin com objectiu exclusiu 
l’augment de la superfície, o reajustament per raons funcionals, de zones d’equipament, 
espais lliures públics o infraestructures, sempre que aquest canvi de qualificació o 
classificació no afecti a terrenys classificats com a sòl rústic.  
 
Consta a l’expedient informe jurídic favorable emès pel Lletrat Assessor dels Serveis 
Jurídics amb entrada en aquest Departament el dia 9-09-11 sol·licitat als efectes de 
l’informe previ i preceptiu assenyalat a l’article 55 a) del Reglament Orgànic del Govern 
i Administració, indicant que no s’observa inconvenient perquè es pugui prosseguir la 
tramitació.  

 
Atesos els informes anteriors de caràcter favorable, així cm els articles 125 i següents, i 
161 i següents del Reglament de Planejament Urbanístic, RD 2559/78, de 23 de juny;  
els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i  règim jurídic de les 
entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122.4.a), i  amb el quòrum establert a l’article 
123.2 del capítol II, títol X de la llei Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la Llei 
57/03, de 16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local, RDL 
781/86, de 18 d’abril, art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple,  4.1.e) i  12.a) 
del Reglament de la Gerència d’Urbanisme, la TAG que subscriu considera que el 
Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  resolució: 
 
Proposar a la Junta de Govern perquè sigui elevat a l’Ajuntament Ple, previ dictamen 
de la Comissió Informativa,  l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
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1r- Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma referida al canvi d’ús 
de part del solar esportiu EQ2b/DP-P   37-07-E (Camp de Futbol Miquel Nadal) a 
docent (ampliació del col·legi Marian Aguiló) EQ4b//DO-P  37-06-E,  atès el 
document tècnic redactat pel Servei de control de planejament, de data 01-06-2011 
i els informes favorables de Lletrat Assessor dels Serveis Jurídics i de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patr imoni Històric. 
 
2n- Sotmetre el projecte a informació pública d’un mes mitjançant publicació 
d’edicte al BOIB,  anunci a un dels diaris de major circulació de la província i al 
tauler d’edictes municipal. 

 
3r- Sol·licitar informe a l’Area de Cultura i Esports, a l’Area d’Educació, Familia, 
Igualtat i Majors, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i a l’Institut 
Municipal d’Esports. 

 
4t- Senyalar  com a àrees afectades per la suspensió de l’atorgament de llicències 
les compreses a l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel 
vigent planejament. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM), amb 
el quòrum de la majoria absoluta legal establerta. 
 
31.  Proposta d’aprovació d’anul·lar  l’Estudi de Detall per a la reordenació de 

volums de la UA 15 A i UA 15 C del PERI Sa Calatrava, aprovat 
definitivament per acord plenari de dia 29 d’abril de 2004, en compliment de 
la sentència de data 20-5-11, dictada per la Sala del contenciós administratiu, 
secció quinta, del Tribunal Suprem. PE03/0005.  

 
Es proposa 

 
En data 31 d´agost de 2011  es va adoptar acord pel qual la Junta de Govern de Palma 
s’assabenta del veredicte de la sentència de data 20-5-11, dictada per la Sala del 
contenciós administratiu, secció quinta, del Tribunal Suprem,  en el recurs contenciós 
administratiu núm.  769/04, interposat per LA SIRENITA 10 SL,  contra l’acord plenari 
de l’ajuntament de dia 29-04-04, desestimatori de les al.legacions interposades per 
l´entitat recurrent efectuades en la fase d´informació pública que ha estat sotmès el 
projecte d´estudi de detall de reordenació de volums de la UA 15 A i UA 15 C del PERI 
Sa Calatrava, aprovat inicialment per la Comissió de Govern de data 10-01-04, que 
declara haver-hi lloc al recurs de cassació núm. 4903/2007 interposat per l´esmentada 
entitat contra la sentència núm. 500 de data 30 de maig de 2007, dictada per la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, i estima 
el recurs contenciós administratiu. La Junta de Govern acusa rebut de la sentència i 
disposa que el departament municipal adient prengui les mesures pertinents per a 
l´efectivitat d´allò que ha resolt el poder judicial. 
Pels Serveis Jurídics Municipals s´ha remès al Departament de Planejament l´expedient 
administratiu i testimoni de la sentència. Com actuacions recomanades es proposa: 



 

- 122 - 

Anul.lar l´acord del Ple de l´Ajuntament de data 24 d´abril 2004 que va aprovar l´estudi 
de detall de l´UA 15 A i UA 15 C del PERI Sa Calatrava 
Vist  els antecedents relacionats i considerats els articles 103,  i següents de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, els 172 i 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals; els art. Llei 7/85 de 2 
d’abril, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre de Mesures per la 
modernització del govern local, RDL 781/86, de 18 d’abril, art. 99 i següents del 
Reglament Orgànic del Ple,  4-1-e) i  12-a) del Reglament de la Gerència d’Urbanisme, 
la TAG que subscriu considera que el Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  
resolució: 
 
Proposar a la Junta de Govern per tal que sigui elevat a l’ajuntament Ple, previ dictamen 
de la Comissió Informativa  l’adopció del següent:    

 

A C O R D 

 
1.- Anul·lar l’Estudi de Detall per a la reordenació de volums de la UA 15 A i UA 
15 C del PERI Sa Calatrava, aprovat definitivament per acord plenari de dia 29 
d’abril de 2004, en compliment de la sentència de data 20-5-11, dictada per la Sala 
del contenciós administratiu, secció quinta, del Tribunal Suprem,  en el recurs 
contenciós administratiu núm.  769/04, interposat per LA SIRENITA 10 SL contra 
l’acord plenari de l’ajuntament de dia 29-04-04, desestimatori de les al.legacions 
interposades per l´entitat recurrent efectuades en la fase d´informació pública que 
ha estat sotmès el projecte d´estudi de detall de reordenació de volums de la UA 15 
A i UA 15 C del PERI Sa Calatrava, aprovat inicialment per la Comissió de 
Govern de data 10-01-04, que declara haver-hi lloc al recurs de cassació núm. 
4903/2007 interposat per l´esmentada entitat contra la sentència núm. 500 de data 
30 de maig de 2007, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de justícia de les Illes Balears, i estima el recurs contenciós administratiu. 
 
2.- Notificar als afectats el present acord. 

 
3.- Publicar el present acord d´anul.lació de l´Estudi de Detall al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears. 
 
4.- Comunicar el present acord als serveis Jurídics Municipals, i als Serveis d´ 
Informació Urbanística, Gestió Urbanísica, Llicències d´Obres  i Activitats i 
Disciplina Urbanística. 
 
5.- Comunicar el present acord al Consell Insular de Mallorca, amb justificant de 
la seva publicació al Butlletí Oficial. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
32.  Proposició conjunta dels Grups Municipals PSM-IV-ExM, Partit Popular  i 

PSIB-PSOE,  relativa al tiquet turístic (1137/2011). 
 
Es proposa  dictaminat favorable per la Comissió: 
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Palma és una ciutat amb un dels llegats culturals més rics de la Mediterrània. És del tot 
necessari conjugar i posar en valor aquesta singularitat cultural amb el turisme. La bona 
salut d’aquest binomi és clau per diversificar l’oferta turística de Palma a través de la 
cultura i una bona eina en contra la desestacionalització. 
 
Hem de facilitar als turistes la possibilitat de descobrir  la riquesa de la Palma cultural i 
per aquest motiu presentam la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a crear ofertes de 
tiquets turístics combinats que incloguin entrades als museus i monuments més 
importants de Palma, i alhora permetin l’ús del transport públic. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
34.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a  la policia turística 

(1152/2011) 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament Orgànic del Ple 
de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 

 
1. El ple de l'Ajuntament insta al equip de govern municipal a que es continuï el 
conveni amb el Govern de les Illes Balears en relació a la contractació dels 37 
policies turístics per a 2012, per permetre un major desplegament de la Policia 
Local als districtes i barris de la ciutat. 
 
2. El ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a que la creació de les noves 
unitats instaurades a la Policia Local de Palma no vagi en detriment de les unitats 
que donen cobertura a la unitat de la Policia de Barri, als districtes i a les 
barriades de Palma. 
 
S’APROVA per unanimitat (sense la part expositiva). 
 
35.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a Sonar: Turisme i 

Cultura (1159/2011). 
 
Es  proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 

En un context econòmic general de dificultat, Palma ha de ser una ciutat emprenedora 
amb iniciatives que puguin, veritablement, ser una alternativa a aquesta crisi econòmica. 
En aquest cas, la ciutat té unes molt bones condicions per poder planificar 
esdeveniments culturals de primera magnitud. 
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Amb aquesta línia de planificació cultural que ha de tenir l'Ajuntament de Palma, tenim 
un gran exemple molt a prop d’èxit cultural, econòmic i turístic. Es tracta del Sónar, 
festival de música avançada i art multimèdia que se celebra des de el 1994 a Barcelona 
en diversos espais de la ciutat. 
 
Sónar és un festival pioner i únic en el seu format i continguts: un referent internacional 
de primer ordre gràcies a una cuidada oferta cultural lúdica i artística, avantguarda i 
experimentació amb els artistes i tendències més consolidats de les músiques 
electròniques i les seves interaccions i hibridacions amb altres gèneres. A més el 2010, 
també s’ha realitzat a A Coruña, amb el nom de Sónar Galicia. Aquest va néixer amb un 
format específic, i amb una oferta musical i artística inspirada en el referent barceloní. 
El model Sónar s’està exportant a altres indrets de l’estat amb èxit. 
 
Un estudi d'impacte econòmic del 2004, que adjuntam a la proposició, revela que 
l’impacte econòmic del Sónar repercuteix molt positivament al PIB de la ciutat on se 
celebra. Concretament el Sónar 2004 va generar 47 milions d’euros en PIB a Catalunya, 
un 0’03 del seu total.  
 
Entenem que la cultura és una alternativa econòmica molt important per sortir de la crisi 
i Palma, amb unes potencialitats culturals i turístiques molt importants, ha de ser 
referent en l’avantguarda de projectes que conjuguen perfectament la cultura, 
l’economia i el turisme. Per aquest motiu presentam la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
- Iniciar les gestions oportunes amb els organitzadors del SÓNAR per estudiar la 
viabilitat de realitzar en temporada baixa aquest festival amb un format específic 
per a Palma.   
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
36.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la reobertura d’oficines 

de l’IMFOF (1160/2011). 
 
Te la paraula el Sr. Hila: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, aquesta proposta es relativa a la reobertura de dues oficines 
de l’IMFOF que estan incloses a dues zones de la ciutat que jo crec que permeten 
perfectament que es puguin mantenir obertes, la primera es l’oficina que esta situada a 
Son Gotleu que ja des de fa temps no ve d’aquesta legislatura ni únicament a l’anterior 
de l’equip de govern sinó de tot el Ple varem defensar que era una de les oficines més 
importants a ciutat la de Son Gotleu i jo crec que si estem fent un programa 
d’actuacions prioritàries a Son Gotleu una de les actuacions prioritàries es lluitar contra 
l’atur que te el barri que es molt gran i per tant ha de ser prioritari mantenir oberta la 
oficina d el’IMFOF que en aquests moments esta tancada i que s’inclogui al pla com 
una de les actuacions prioritàries i per tant que es reobri l’oficina de l’IMFOF per ajudar 
a les persones que estan en atur a trobar feina i també si hi ha emprenedors a posar en 
marxa el seu negoci, un segon cas curiós es l’oficina de l’IMFOF de Platja de Palma 
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una oficina que en diverses ocasions la passada legislatura el Partit Popular va destacar 
la seva importància i va demanar que s’especialitzés en temes de turisme i jo crec que es 
va fer així d’aquesta manera i ara ens trobem que l’oficina es tanca, no ho entenem  
perquè si el motiu o la excusa es que no hi ha doblers al manco s’ha de fer l’intent de 
parlar amb un regidor que avui no esta però que també es el gerent de Platja de Palma i 
que entendrà perfectament que es pot fer un acord, un conveni el que sigui amb el 
Consorci que te doblers a la seva caixa, no hi ha excusa te doblers o al manco es la 
informació que jo tinc que m’han enviat quan la vaig demanar tres milions d’euros tenia 
el banc en aquell moment, no esta mal i que destines unes desenes de mils a mantenir 
oberta l’oficina de l’IMFOF a Platja de Palma perquè les persones que hi ha allà   
tinguin idees per posar en marxa els negocis ho puguin fer que es un objectiu prioritari 
per l’Ajuntament i per el Consorci i per lluitar contra l’atur dels seus veïns i veïnes que 
es un objectiu prioritari de l’Ajuntament i del Consorci, unir esforços i mantenir oberta 
l’oficina de Platja de palma, crec que seria un bon missatge ara que estem parlant de que 
es faran coses per rehabilitar la zona tan important i una de les coses que s’han fet 
precisament es tancar l’oficina, no ho entenem, a Son Gotleu no ho entenem, a Platja de 
Palma per això duem aquesta proposta de repensar que estem fent com Ajuntament i 
que es tornin a obrir ja dic cercant doblers també a altres administracions que estan 
actuant a la zona que ens poden fer costat. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula la Sra. Crespi: 
 
“Gracies Sr. Batle,  empezaré por la oficina de Son Gotleu, la oficina de Son Gotleu se 
ha cerrado como saben una parte este pasado 30 de octubre y la otra parte la que 
pertenece al taller de ocupación que se cerraba el 30 de noviembre, el martes 15 de 
noviembre que tuvimos un Pleno extraordinario no tuvieron la ocasión de escuchar lo 
que iba a decir nuestra regidora de Benestar Social respecto a la actuación que íbamos a 
desarrollar respecto a trabajar con población de Son Gotleu, pero le resumiré que se ha 
detectado por parte del centro municipal de Servicios Sociales Llevant- Nord que casi 
un 50% de las intervenciones que se hacen de las prestaciones económicas que se 
destinan a familias dentro de estos Servicios Sociales se dedican a familias ubicadas en 
Son Gotleu, el índice de cobertura social de Son Gotleu es de un 17%, un porcentaje 
muy por encima de la media de barriadas de Palma, también 547 expedientes de 
intervención social en el barrio de Son Gotleu, lo cual representa un 41% de toda la 
gestión municipal de este centro de Servicios Sociales de Llevant- Nord , al que 
pertenece Son Gotleu corresponden a expedientes de familias de Son Gotleu, todo esto 
nos ha hecho ver también teniendo en cuenta el diagnóstico que se realizó en la anterior 
legislatura de esta barriada y por parte de los trabajadores de diferentes servicios que era 
necesario ubicar servicios municipales en la misma barriada de Son Gotleu, es decir 
donde Benestar Social había cedido instalaciones al IMFOF, recuperarlas y poner 
trabajadores de centros municipales de Servicios Sociales, que trabajan entre otras cosas 
temas de inserción, tanto social como laboral, aparte de otras muchas necesidades que 
tienen estas familias aparte de la orientación y la inserción que están siguiendo procesos 
de intervención que van más allá que la búsqueda de empleo con lo cual pensamos que 
la barriada de Son Gotleu en este caso gana haciendo este cambio, no dejamos de dar la 
prestación de servicios de orientación y intermediación laboral, pero vuelvo a recordar 
las necesidades no son las mismas las demandas sociales no son las mismas que hace 8 
años cuando se abrió esta oficina, en Playa de Palma había dos orientadores ya lo saben, 
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3 personas en total y un auxiliar administrativo, también vimos cuando llegamos y 
estudiando como funcionaba cada una de las oficinas que muchas de estas personas no 
podía ser atendidas cuando llegaban porque estaban empadronadas en Llucmayor, no 
eran de Palma por otra parte la vía de acceso de la mayoría de usuarios que atendíamos 
era porque derivaban cita al Servicio del IMFOF o a través derivados del SOIB y era 
gente que no era de Playa de Palma con lo cual provocaba mucho malestar y teníamos 
algunas quejas de ciudadanos que tenían que desplazarse desde Palma hasta esta oficina 
para recibir un servicio que se estaba dando en otras oficinas del IMFOF o del SOIB y 
que entendían que no requerían este desplazamiento, se atendieron hasta septiembre de 
enero a septiembre 387 personas a las que se les informó en temas de orientación 
laboral como buscar trabajo,  orientación reforzada y por puerta 53, cuando en una 
oficina como puede ser la de Llorenç Bisbal esta en el barrio de Sa Gerreria, las 
personas informadas fueron casi 10 veces más 1.373 actualizaciones por puerta 428 y 
misma ratio puede haber en otras oficinas con lo cual las personas que se dirigían, la 
gran mayoría van a poder ser atendidas en un lugar más cercano, si en un futuro se 
necesita abrir un punto de atención específico en Playa de Palma lo haremos, de todas 
maneras esta contemplado trabajar con el Consorcio de Palma, Imfof y Consorcio de 
Palma en la zona para poder trabajar el tema de la orientación y la intermediación 
laboral, decir que actualmente estamos trabajando para que las  oficinas del Imfof estén 
a pleno rendimiento, optimizando todos los espacios. Gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Sr. Batle vostè va dir en el darrer plenari textualment que “vamos a estar con las 
personas necesitadas más débiles”, desprès veiem el balanç de l’IMFOF veiem que 45 
persones han estat acomiadades de les quals 29 orientadors laborals, 2 educadors que 
treballaven  tema laboral amb col·lectius vulnerables i 14 persones d’escoles tallers, clar 
evidentment si es vol estar amb les persones que més ho necessiten aquest no es el camí 
i en particular a barris com a Son Gotleu que pateixen molts de problemes i un molt 
concret que es el de l’atur, jo la veritat, voldria saber una pregunta que fa 3 mesos que 
estic demanant a diferents comissions, a diferents òrgans de l’Ajuntament i rebo la 
callada per resposta qui assumirà la tasca d’aquests 45 professionals acomiadats, qui 
assumirà la tasca dels 13 educadors familiar acomiadats, fins ara no he pogut rebre 
resposta, estem parlant d’un col·lectiu de treballadors de l’àmbit social molt important 
perquè sense ells resultarà quasi impossible resoldre les qüestions de pertinença, 
integració, de retorn al mercat laboral, veritablement estem parlant d’un col·lectiu de 
treballadors que fan que reforcen el factor humà de la ciutat i el govern popular 
s’encarrega de debilitar tot això, devia ser que la frase devia voler dir “estaremos con 
todas las personas necesitadas que cobren más de 30.000 euros” perquè amb totes les 
altres segur que no i això es molt greu perquè la ciutat va cap a una conflictivitat social 
molt important perquè no sabem com substituirem la tasca de tots aquests treballadors i 
si ho sabem o si ho saben a nosaltres no ens ho han dit perquè les diferents comissions 
on hem anat demanant tot això no hem rebut resposta, llavors es un tema que ens 
preocupa molt, es un tema que veritablement veiem que es fan polítiques per ciutadans 
de primera i per ciutadans de segona i els col·lectius més desfavorables con els que 
estan molt més desemparats amb les vostres polítiques”.  
 
Te la paraula el Sr. Hila: 
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“Moltes gracies Sr. Batle, mire Sra. Crespí usted me regaña porque llego aquí sin saber 
la respuesta, mire, hace una semana tuvimos una comisión de Pleno en que yo llevé esta 
propuesta y pedí información, usted ni se molestó en ir, pero no se molestó ni en enviar 
la información, porque me contestaron simplemente votaremos en contra y dije pues no 
me parece correcto, podrían explicar el motivo, no, no ya lo explicaremos en el Pleno, 
muy bien, pues entonces no me regañe encima, haga su trabajo y en la próxima 
comisión de Pleno usted lo explica y yo vendré aquí con la información, mie, le voy a 
leer lo que su compañero de pupitre al lado dijo hace un año, hablaba precisamente, en 
positivo de pupitre quiero decir de escaño dice “era especialitzar aquestes oficines 
segons el barri en el que es trobessin així tenien per exemple la que es va crear al barri 
de Son Gotleu perquè era un barri amb unes mancances característiques amb una 
tipología que havien de fer front i per tat s’havia d’ajudar”, crec que no ha canviat 
massa Son Gotleu, “una altra oficina que es va obrir era la de Platja de Palma o varen 
fer vostès, aquesta oficina es va obrir amb l’intenció d’especialitzar-la en temes de 
turisme i temes relacionats amb el turisme, evidentment avui” fa un any “amb una 
reconversió de la Platja de Palma seria important el poder comptar ja que la tenim amb 
l’oficina de l’Imfof per poder ajudar al sector turístic, hoteler, de restauració a 
especialitzar-se o sigui ajudar a trobar especialistes o de formar especialistes en aquest 
sector, aquesta oficina podria fer d’intermediari laboral i es podria ajudar a nous 
emprenedors en tema de turisme que volguessin establir-se a la Platja de Palma” y así se 
hizo, hace un año, lo dijeron ustedes no lo dije yo, es que es de sentido común es que 
estábamos de acuerdo por eso votamos a favor de esta propuesta y por eso yo la vuelvo 
a traer, el Consorcio tiene o tenía tres millones de euros en caja, que no lo tiene nadie, 
Sr. Martínez usted no lo escuche, tiene 3 millones de euros por tanto que destine un 
poquito a mantener abierta la oficina del Imfof porque va  a ayudar a nuestros 
emprendedores y a nuestras personas en paro a buscar empleo, y lo que no me digan 
ahora porque yo ya no entiendo nada, ustedes nos vienen diciendo desde Madrid y 
desde aquí muchas veces que la mejor política social es el trabajo y cuando yo le digo 
que mantenga abierta una oficina para dar trabajo me dice no, que la cierra y abre una 
de servicios sociales, no entiendo nada, la de servicios sociales manténgala abierta, el 
casa de Barri es muy grande, pero no basta si tenemos una oficina que ayuda a buscar 
trabajo en un barrio donde el índice de paro es superior a la media no la cerremos y más 
cuando estamos diciendo a la vez que vamos a destinar todos los recursos municipales 
al barrio y el Imfof es uno de los más importantes por no decir que es el instrumento del 
Ayuntamiento, el con mayúsculas para fomentar la ocupación y el empleo, es el que 
tenemos y si ese no lo hacemos actuar en Son Gotleu y nos lo llevamos es un 
contrasentido, por eso pedía que lo repensemos, que lo repiensen que lo incluyan en 
objetivos prioritarios, que se sienten con el Consorcio y convenzan al Sr. Gijón de que 
la oficina del Imfof de Playa de Palma es importante mantenerla abierta y que si el 
puede poner un poquito de los tres millones de euros que tienen en el banco. Muchas 
gracias”.  
 
Té la paraula la Sra. Crespí: 
 
“Gracies Sr. Alcalde, Sr. Noguera no em pot dir que no contesto a les seves preguntes 
perquè si que contesto, estic jo de fet molt pesada perquè sempre estic xerrant del 
mateix, miri de 12 treballadors més 30, 30 orientadors ja hem parlat assumiran la tasca 
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des de l’IMFOF l’orientació reforçada i els orientadors que estaven en col·lectius 
vulnerable des de Benestar Social  es donarà aquesta orientació, val, aquesta és la meva 
resposta, que es donarà perquè ho estan fent, s’ha de reestructurar la plantilla i s’està 
fent. Respecte als 12 treballadors d’ocupació i  cases d’oficis que suposaven quatre 
escoles taller en total 40 alumnes contractats dotze persones, un projecte contractat per 
l’UIB que sap vostè que l’any passat pues no varen cobrar no varem assumir, trobem 
que es pot donar una altra sortida a persones que han de tenir una primera experiència 
laboral amb una formació, amb un certificat, poder obtenir un certificat de 
professionalitat i ja ho he dit el duim en el nostre programa electoral de pràctiques 
formativas i d’experiència laboral tant en l’administració com fora de l’administració i 
estem amb aquest tema per a aconseguir u oferir sobre tot a joves poder tenir aquesta 
experiència laboral i formativa, però no un milió d’euros dotze treballador per quaranta 
persones que puguin tenir aquest taller, jo no dubto que té una part d’inserció laboral 
alta i que sigui una solució per a poder oferir una formació de qualitat, que surtin amb 
certificat i amb moltes possibilitats d’inserció, però ara mateix, no podem fer aquesta 
tipologia d’actuació, farem una altra, val. I sobre tot dir-li que s’han pres aquestes 
mesures també són per conseqüència del que ens hem trobat, i aquí persones que 
defensaven a tenir obertes unes oficines tampoc sabien en quina situació ens trobaríem, 
en quina situació estaríem quan entressin a governar en el mes de juny del 2011, perquè 
si haguéssim sabut que a data d’avui ens trobaríem quasi en sis milions d’euros de deute 
a l’IMFOF probablement no s’haurien fet aquestes actuacions ni d’altres que avui 
gràcies no m’han anomenat el tema de corporacions, gràcies estic agraïda, i ja lo último 
me niego que me digan que el gobierno popular o al partido que represento que no tiene 
en cuenta a las personas más necesitadas, que estamos haciendo recortes, estoy cansada 
de leerlo no estamos haciendo ningún recorte, los recortes los hemos tenido que hacer 
por todo, por todo, no sólo en orientación laboral, o en algún tema que tiene que ver con 
trabajo social, es que por todo, por todo, las empresas lo están pasando fatal, la gente 
que no tiene recursos que está quedándose, sin prestaciones lo está pasando mal pero es 
consecuencia de políticas, pienso yo ineficaces activas, es ineficaz dar ayuda de 400 
euros a personas desempleadas, y es ineficaz mientras están haciendo un curso de 
formación, y tenemos que hacer otro tipo de políticas, y las vamos a hacer, estoy 
deseosa, las estamos haciendo, no las vamos a hacer, las estamos haciendo, estamos 
rentabilizando y optimizando, ofreciendo el mismo servicio al ciudadano, de acuerdo y 
bien simplemente, nada más. Gracias”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
A principis del mes de novembre es varen fer públiques les dades d’ocupació de la 
nostra Comunitat Autònoma i també de la ciutat de Palma. Aquestes dades reflexaren el 
pitjor mes d’octubre dels darrers 15 anys. Evidentment, es tracta d’una molt mala 
notícia fruit de nombroses decisions equivocades per part de l’equip de govern i que 
suposa, una vegada més, un clar incompliment de la principal promesa electoral amb la 
qual el PP es va presentar a les eleccions: crear ocupació des del primer dia de govern. 
 
En aquesta situació no es pot entendre el tancament d’oficines de l’IMFOF que tenien 
per objectiu fomentar l’ocupació i ajudar als aturats a trobar feina. Es encara més greu i 
incomprensible que es tanqui l’oficina i el club de feina de Son Gotleu, i la de Platja de 
Palma. 
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El batle va prometre que dedicaria tots els recursos municipals al barri de Son Gotleu, i 
el primer que ha fet ha estat tancar l’oficina de l’IMFOF, que deixa sense atenció al 
problema mes important del barri, l’atur. Això condemna a centenars de persones a 
l’exclusió social. Per tant, no entenen com mantenir aquesta oficina oberta no forma 
part dels objectius prioritaris del anunciat Pla Integral d’Actuació al barri de Son 
Gotleu. 
 
Tampoc podem entendre que a la zona de la Platja de Palma es tanqui l’oficina de 
l’IMFOF, que va esser tan reclamada pel Partit Popular la passada legislatura com a 
motor de creació de feina i empreses a la zona. A més a la zona treballa el Consorci de 
la Platja de Palma que comparteix aquests objectius i que disposa de recursos propis que 
pot destinar a aquestes finalitats. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Municipal del Ple, presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern, a reobrir 
immediatament l’oficina de l’IMFOF de Son Gotleu i el seu club de feina, com a 
mesura prioritària del Pla Integral d’Actuació al barri de Son Gotleu, amb 
l’objectiu de lluitar contra l’atur i l’exclusió so cial que genera. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern, a reobrir 
immediatament l’oficina de l’IMFOF de Platja de Palma, i si es necessari que ho 
faci amb la col·laboració del Consorci de la Platja de Palma, amb l’objectiu de 
lluitar contra l’atur i contribuir a la creació d’e mpreses. 
 
Es REBUTJA per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
37.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als nombrosos 

incompliments de l’equip de govern (1145/2011). 
 
Té la paraula el Sr. Alcover:  
 
“Gràcies Sr. Batle, bé aquesta era una proposició en teoria aquesta també era senzilla, 
bàsicament perquè la proposició diu textualment el que vostès varen prometre a la 
propaganda electoral, textualment no ens hem deixat cap accent ni cap punt, en principi 
aquesta s’ha de votar que si, i l’hem duita perquè sr. Batle vostè batrà un record aviat, 
aviat batrà qualque record, va començar prometent la moratòria fins a dos anys de tots 
els tributs municipals als aturats, la conclusió és que cap aturat podrà fer la moratòria de 
tots els ni ajornar, ni fraccionar els tributs, tots els tributs d’aquest Ajuntament, cap, va 
dir, que no havia d’incrementar la pressió fiscal, si ara posa d’excusa el pla de 
sanejament, el pla de sanejament és del 2009 perquè va dir que no incrementaria la 
pressió fiscal si creia que era obligatòria, no s’entèn, n’hi molt més, la comissió de 
seguiment pressupostària presidida per l’oposició, suposo que qualque dia la muntaran, 
accés al programa de comptabilitat, tenim despeses ingressos, ara tenim ingressos, 
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ingressos consti en acta però falten moltes coses, podria posar per exemple, les 
modificacions de crèdit i deixar-les igual que s’aprovin amb la firma del regidor, perquè 
jo ja tendría, nosaltres ja tindríem el coneixement d’aquestes modificacions seria molt 
més eficaç la gestió del pressupost ja que volen eficàcia jo li proposo aquesta però es 
que també varen dir que no reduirien serveis, n’han llevat molts, varen dir que crearien 
llocs de treballs, l’atur no havia estat mai tan alt , aquí que l’hem batut en el record, però 
des de que vostès governen, el darrer any es va crear ocupació en termes absoluts en 
aquesta ciutat, però es que varen prometre apostar pel turisme i Palma ha estat bruta el 
mes d’agost, han pujat els imposts un 12% de tots els hotels, han llevat l’oficina de 
l’IMFOF de la Platja de Palma, criminalitza l’endeutament i vostè s’endeuta en 29 
milions d’euros, ja hem duim 29 en 6 mesos, son els 17 més els 12 de l’Smap- Emop, 
son 29 milions d’euros aquesta d’endeutament que no els teníem i ara els tindrem, no 
ens ha sentit dir res a nosaltres però es que vostè ens critica l’endeutament de 40 milions 
que varem haver de fer per pagar aquests 100 milions d’euros que ens varen deixar 
compromesos i sense pressupostar, això estaria be que hi penses quan critica els 40 
milions d’euros aquests perquè aquí hi tornem a ser, amb l’alternativa que ens han 
plantejat, per això nosaltres proposem, nosaltres no volem que es canviï tot,  no, basta 
que es faci lo que vostès varen fer a la propaganda electoral que posava “no 
reduciremos los servicios ni subiremos los impuestos, lo de después porque creemos en 
la persona como eje de nuestra acción política”, es igual , això li podem posar si vol li 
podem posar però nosaltres no ho hem posat, però si haguéssim de votar que si  no ens 
sabria gens de greu nosaltres lo que no volem es que es redueixin els serveis ni es pugin 
els impostos que era lo que vostès varen prometre i per això em presentat aquesta 
proposició. Gracies”.  
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies Sr. Batle, no hem pogut arribar a un acord el Sr. Alcover i jo com ha hagut a 
altres propostes, segur que en el futur trobarem qualcuna per arribar a un acord, mirin, 
son nous temps, jo ja ho he dit avui mati ja no hi ha eleccions Sr. Alcover, no estem en 
campanya electoral, es temps de solucions, no de discussions, vostè no tots els 
socialistes, però vostè personalment es manté a les discussions, vostè s’ha instal·lat a la 
demagògia el sentim cada dia avui, s’ha instal·lat a la demagògia du tot el mati instal·lat 
a la demagògia, vostè no vol assumir que va governar o ha governat o ha tingut la 
responsabilitat de governar, dir que ha governat es dir molt però al manco ha tingut la 
responsabilitat de governar durant 4 anys, vostès no son els nostres enemics, no son 
l’enemic d’aquest govern, els nostres enemics son l’atur, el dèficit, l’endeutament  i 
l’estancament econòmic, si compartim aquests enemics vostès començaran a ser també 
part de la solució com som nosaltres, com els ciutadans creuen que som nosaltres, Sr. 
Alcover si els seus enemics son el batle o el portaveu del partit Popular o qualssevol el 
Sr. Garau, no seran part de la solució es mantindran com a part del problema que es lo 
que la gent veu en els representants del partit socialista els veuen com a part del 
problema, aquest govern te un repte, aquest govern i aquest partit te un repte que es 
treure la nostra societat de l’abisme que hem trobat, es vera, miri el Sr. Rajoy no es 
encara president i ja li demanen responsabilitats, es algo increïble, vostè acusa al batle 
de les xifres de l’atur no hem digui que no esta instal·lat a la demagògia, però pensant 
en positiu avui nosaltres plantegem  en positiu algo, algo que vostès havien aprovat la 
passada legislatura que era incrementar quasi un 50% l’IBI durant aquesta legislatura 
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per tornar aquests 40 milions d’euros que es varen endeutar un anterior equip de govern, 
pareix que lo que estem d’acord tot el consistori ara en el 2009 no, però ara que no 
volem pujar aquest 50%, aquesta es la proposta que presenta avui el Grup Municipal 
Popular que es instar al nou equip de govern estudiar alternatives a la pujada de l’IBI de 
quasi un 50% aprovada per l’anterior equip de Govern al Pla de Sanejament del 2009 
que li he de dir que est en vigor, es a dir que es lo que l’interventor mira si estem 
complint o no estem complint i aquesta es una proposta en positiu que jo estic segur que 
el grup socialista i també que el grup PSM-IV-ExM li donaran suport. Moltes gracies”.   
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Evidentment els incompliments han estat manifestos per nosaltres sobretot ens volíem 
centrar amb un que es el tema dels Serveis a la Ciutadania i serveis no superflus sinó 
serveis que nosaltres considerem molt claus i estem parlant de les persones acomiadades 
per aquest Ajuntament els darrers mesos, son un total de més de 70 treballadors de 
l’àmbit social que feien una tasca d’orientació laboral, d’educació familiar una tasca 
molt important per a la ciutat ja que ells en certa manera complien amb la funció de 
conciliació, prevenció i clar aquest incompliment el considerem greu especialment 
perquè sense aquests treballadors serà molt difícil fer unes funcions socials claus per 
aquesta, deia la Sra. Esperança que una part dels orientadors laborals de l’Imfof la tasca 
la faria Serveis Socials, evidentment els professionals de Serveis Socials tenen un grau 
de volum de feina que no poden en certa manera assumir més tasques i aquí estem 
treient a gent i estem dient que aquesta tasca l’assumirà els professionals de Serveis 
Socials quan aquests professionals estan veritablement fins dalt de feina, llavors 
aquestes tasques no es podran assumir i aquestes tasques que no es podran assumir son 
importantíssimes per aquesta ciutat perquè tingui un grau de cohesió i estructuració 
social, desprès quan hi hagi situacions de conflictivitat li recordarem Sr. Isern que vostè 
va treure a 70 persones treballadors i professionals de l’àmbit social que eren 
indispensables i claus per a dur endavant aquesta tasca de cohesió, bàsicament volíem 
destacar aquest incompliment de no llevar serveis a la ciutadania, perquè s’han llevat 
serveis a la ciutadania i sobretot s’han llevat serveis a aquells que més ho necessiten” . 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“Gracies Sr. Batle, miri coincidim plenament amb l’objectiu, l’objectiu es acabar amb la 
crisis, fomentar l’ocupació, crear ocupació, etc, etc, el problema es que el darrer any de 
pacte es va crear ocupació i amb mig any de govern del partit Popular hem batut un 
record, hem batut, això es el problema a pesar de que vostès sistemàticament deien que 
des del minut 1 havien de lluitar per crear ocupació, no ho han fet, vostè quan es seia 
allà ens acusava a nosaltres de ser responsables de l’increment d’atur, no va dir res 
desprès el darrer any quan es va reduir l’atur i ara evidentment tampoc diu res de que 
haguem batut un record amb l’increment d’atur, el problema es que nosaltres per 
aconseguir aquests objectius a vostè no el veiem com a vàlid perquè ens ho ha 
demostrat amb fets, vostè va votar en contra de la modificació de crèdit que permetia 
pagar les, es que ho vull recordar perquè així qualssevol acte que treguem hi serà a la 
discussió, la modificació de crèdit aquesta  que va votar en contra el partit Popular el 
mes de gener hagués permès ara tenir 14 milions d’euros menys, es així, ara diu que es 
il·legal, no,  teníem l’acord  de l’interventor i l’acord amb les entitats financeres, 14 
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milions d’euros ara s’ha de banyar amb 14 milions d’euros per això te problemes per 
decisions seves, perdonen al Govern balear la Llei de Capitalitat, escolti jo entenc que el 
Govern Balear ho passa malament, però son 24 milions i mig d’euros i amb 24 milions i 
mig d’euros menys no haguessin ni hagut de pujar els impostos ni fer un dalt i baix als 
pressuposts ara no ho quadraran al pressupost del Sr. Martínez, no ho quadrarà, si ha de 
posar els 27 milions d’euros d’amortització el Sr. Martínez no ho quadrarà o ho 
quadrarà  llevant 7 o 8 milions d’euros  a Emaya i 4 o 5  a l’EMT, qüestió de temps sinó 
ja en parlarem Sr. Garau, miri a quina hora li dic, sinó no ho quadrarà el Sr. Martínez, 
no ho quadrarà però no haurà estat responsabilitat nostra si el govern no ens paga el que 
ens deu haurà estat culpa de l’anterior govern també i de l’actual que tampoc les paga, 
no deu prioritzar Palma com a perceptor primer, hi podem estar fins i tot al millor 
d’acord entre tots que primer han de pagar als discapacitats etc, etc, però lo que es cert 
es que ens deu no se quina es la quantitat ara però 50, 60 milions d’euros fàcil, 40 o 50 
segurs, per tant no ens acusi a nosaltres Sr. Martínez vostè ens va acusar d’incrementar 
el deute en 40 milions d’euros quan era per pagar el forat que ens havíem trobat 100 
milions d’euros compromesos i sense pressupostar, s’imagina que hagués trobat 100 
milions d’euros compromesos i que no sàpigues, la crisis fa 3 anys que hi es fa3 anys 
que hi ha crisis i nosaltres les varem pagar, m’ha sentit mai retreure-li els 17 milions 
d’euros que es va endeutar per pagar els proveïdors i si hagués votat el gener a favor 
dels 14 a lo millor no hi hagués importat, no li he dit res mai perquè jo tampoc ho 
hagués fet a això, jo també ho hagués fet, fins i tot a mi els 12 milions d’euros que 
s’endeuta l’Smap per pagar l’Emop a través de l’Ajuntament no les em sentirà criticar 
perquè tal vegada també l’hagués feta a aquesta no li he criticat jo, i això son 20 milions 
d’euros per l’Ajuntament i jo no he criticat, son vostès que ens critiquen a nosaltres 
demagògicament els 40 milions d’euros, perquè encara es l’hora que hem digui a quina 
partida estava el Palau de Congressos, els 38 milions d’expropiacions els 14 milions 
d’urbanització de façana marítima i tot això més malament o més be s’ha anat pagant 
amb anys de crisis li vull recordar. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies, Sr. Noguera vostè parla de temes que ja s’han estat parlant em permetrà que 
no segueixi amb això, nosaltres hem presentat una alternativa en positiu, ningú m’ha dit 
si votaran a favor o no votaran a favor això es molt important perquè parlem de lo que 
parlàvem era d’això perquè clar ens podem desviar el tema ens podem, vostè Sr. 
Alcover vol assumir  que s’instal·la en la demagògia, amb la mentida, ja li vaig dir que 
pareixia el de duracel que miente, miente, miente, no es podia firmar els 14 milions 
d’euros si l’hagués firmat com deia vostè que li donava un banc, el Ministeri 
d’Economía s’hagués donat compte perquè això surt a la ......i ens haguessin pegat un 
pal, no es signar això es que si era il·legal era il·legal però no m’ho demani a jo li 
demani a l’interventor, vol un informe de l’interventor, ja li faran, no era legal  lo dels 
14 milions, nosaltres ho hem solucionat, li he de dir que totes aquestes operacions que 
vostè esta dient d’endeutament només hem incrementat miri que hi ha un bon dèficit, 
només hem incrementat l’endeutament de l’Ajuntament amb 3 milions d’euros, jo li 
sumaré quan vulgui, vostè hem parla tot el dia dels 100 milions d’euros que es mentida i 
mai se’n recorda dels ingressos que son vera, vostè va tenir 25’5 milions d’euros de la 
capitalitat, ara hem treu, vostè si que va personar lo que la capitalitat Sr. Alcover el 
primer any de regidor en lloc de demanar el 25’5 milions d’euros vostè va acceptar 16 
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milions d’euros, el Grup municipal popular no li va dir res, vostè va perdonar al Govern 
la diferència entre 25’5 milions d’euros i els 16 però miri, això es part del passat Sr. 
Alcover, vostè pot continuar parlant, jo li veig que te moltes ganes de dur el programa 
electoral del partit Popular com si vostè hagués de defensar als votants del partit 
Popular, jo li recordo que jo soc el portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, ja 
m’encarregaré jo de defensar als votants del Partit Popular, li faig una recomanació Sr. 
Alcover, miri de pensar amb els votants del partit Socialista, perquè cada pic que vostè 
els ha representat a Palma haurà vist les eleccions la quantitat de gent del Partit 
Socialista que no es senten representants per vostès per lo tant això de cada plenari voli 
dir aquí treure lo que es el programa del partit Popular  jo li faig aquesta recomanació, 
pensi amb el votant del partit Socialista, nosaltres duim un compromís el compromís 
que varem adquirir a eleccions sense saber quin era el dèficit real del 2010, aquest 
compromís era no pujar un 50% lo que era el compromís de l’Ajuntament de palma 
aprovat en aquest plenari i hem començat amb bon camí ja no hem pujat el 12% només 
hem pujat un 6% per tant estem complint lo que nosaltres havíem dit i volem que sigui 
un compromís no només del Partit Popular sinó també d’aquest plenari. Moltes 
gràcies”. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“Només serà mig minut, a l’esmena esta afirmant que l’equip anterior va aprovar una 
pujada d’impostos i això es fals , no es pot aprovar aquesta esmena Sr. Martínez 
nosaltres no varem aprovar cap pujada d’impostos no es va tramitar com una pujada 
d’impostos per tant es falsa, no es pot aprovar”. 
 
Parla el Sr. Martínez: 
 
“Li llegeixo be que es va aprovar el pla de sanejament i al pla de sanejament si el posa 
es això que es va aprovar al pla de sanejament, moltes gracies”. 
 
Alternativa presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament insta al nou equip de govern a estudiar alternatives a la 
pujada d’imposts aprovada per l’anterior equip de govern al Pla de Sanejament de 
2009, que va permetre endeutar-se en 40 milions d’euros a l’Ajuntament de Palma. 
 
S’APROVA per 16 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
48.  SOBRE LA TAULA.- Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups 

Municipals Socialista i PSM-IV-ExM, del batle de Palma com a màxim 
responsable de les àrees municipals, perquè expliqui les diferents actuacions 
que s’han realitzat a la barriada de Son Gotleu, arrel dels incidents del passat 
mes d’agost, i el pla d’actuació que té previst desenvolupar l’Ajuntament 
(717/2011). 

 
Es  proposa: 
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D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, els Grups Municipals PSIB PSOE i PSM-IV-ExM, 
 
SOL·LICITEN 
 
La compareixença del Batlle de Palma, com a màxim responsable de les àrees 
municipals, perquè expliqui les diferents actuacions que s’han realitzat a la 
barriada de Son Gotleu, arrel dels incidents del passat mes d’agost, i el pla 
d’actuació que té previst desenvolupar l’Ajuntament. 
 
Té la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Sr. Balte. Assistim amb molta preocupació el que està passant a Son Gotleu aquests 
mesos. Assistim amb preocupació, perquè darrera la façana del pla de rehabilitació o el 
pla d’impuls de la barriada  de son Gotleu, darrera d’aquesta façana, assistim a un 
desmantellament molt important dels recursos socials que hi ha aquest barri durant 
aquests mesos. Estam parlant de l’IMFOF de l’oficina de l’IMFOF que ha estat tancada, 
estam parlant d’un orientador laboral que estava al centre municipal de serveis socials, 
que afectava al barri que també ha estat acomiadat, aquesta persona duia una sèrie de 
casos molt importants en quan a ciutadans que tenen molt difícil el retorn  al mercat 
laboral, estam parlant de la paralització del servei del servei de dinamització juvenil, 
DINAMO, que des de l’octubre no va, era una forma del servei de dinamització d’oci i 
alternatius una oferta de temps lliure als joves que en certa manera els desvinculava de 
possibles problemes que  poguessin tenir. També estam parlant de que a partir de dia 1 
de desembre els educadors familiars, el programa d’educadors familiars no es durà, 
deixarà de funcionar, llavors clar, estam parlant de que aquests educadors familiars, 
també feien intervenció en famílies  de Son Gotleu i a hores d’ara l’oposició, el nostre 
grup i el Grup Socialista suposo que també no tenim la informació de qui ocuparà o qui 
farà la tasca d’aquests educadors familiars, llavors són moltes les dubtes i pensam que 
aquest pla de rehabilitació de la façana, només serà un pla façana en quan al contingut 
que està molt deixant que desitjar, perquè a Son Gotleu hi ha un problema molt 
important de cohesió social, hi ha un problema molt important del que és l’atur i 
l’ajuntament , l’equip de govern està desmantellant literalment els serveis i recursos 
socials d’aquella zona. Tampoc sabrem que passarà  amb el programa èxit, sabem que 
continua però no sabem  amb quina mesura tendrà  retallades,  el  programa èxit fa 
reforç escolar al col·legis de la barriada i evidentment la nostra preocupació és notable 
sobre aquests efectes socials, que són els problemes que veritablement al final 
provoquen aquestes situacions i també recordar-li que la xarxa, una xarxa municipal de 
serveis socials que estigui cohesionada, que estigui vertabrada i compti amb recursos 
també ajuda a la prevenció de la drogodependència que és un dels problemes que té Son 
Gotleu. Llavors, jo voldria  que me digués, ja que  la Sra. Fernández, a dia d’ara, ha 
estat incapaç, qui assumirà la tasca dels orientadors laborals que estaven a Son Gotleu, 
qui assumirà la tasca dels educadors familiars que intervenien  Son Gotleu, qui assumirà 
la tasca de l’orientador laboral que està al centre municipal de Serveis socials, qui 
assumirà la tasca del servei de dinamització juvenil, com es planteja el programa èxit de 
reforç escolar a son Gotleu, una sèrie de dubtes i qüestions que nosaltres ens preocupa 
moltísim perquè veritablement la cohesió social de Son Gotleu, està pitjor que fa quatre 
o cinc mesos, abans que passes l’incident desagradable. Llavors, ens agradaria que  
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contestés a aquestes preguntes i sobre tot que no és només una actuació policial a Son 
Gotleu, hi ha moltes altres coses, hi ha molts de ciutadans i el que estam retallant és al 
final el que farà de Son Gotleu un barri més humà, un barri més habitable on la 
convivència sigui de qualitat”. 
 
Parla la Sra. Calvo: 
 
“Sí, moltes gràcies. Efectivament varem sol·licitar aquesta compareixença, després dels 
trets succeïts al passat mes d’agost, després ho varem anar posposant perquè després de 
conèixer els anuncis per part de l’equip de govern municipal, també ens semblava 
raonable que si hi havia un primer pla de mesures, s’aprofités per anar implant i després 
poguéssim tenir temps d’elaborar aquell pla d’actuació  integral, que és el que avui ens 
ocupa i per això varem posposar la sol·licitud de compareixença. Nosaltres varem 
felicitar l’equip de govern per l’actuació immediata al seu moment i volem reiterar-ho, 
perquè no tenim perquè deixar de reconèixer, aquelles coses que creiem que es fan bé i 
sobre tot que ens donen tranquil·litat a tots, i va haver una actuació i una resposta 
immediata a una situació preocupant, però és vera que Son Gotleu va es un barri que 
necessita una rehabilitació integral des de fa estona amb les que tots els que hem 
ostentat responsabilitat de govern som en gran part responsables  de la situació 
problemàtica que viu i també hem som responsables d’haver fet alguns avanços a 
aquesta línea. Que és el que ens inquieta i per no resultar reiterativa amb moltes coses 
coincideixo amb el que deia el Sr. Noguera, ens inquieta primera que els anuncis no ens 
quedin en grans titulars i que no tenguem la temptació de fer grans anuncis que després 
no tenguin contingut i al final acabam  generant més frustració de la que ja duen una 
gran part important dels veïns i veïnes patint a la zona. Ens preocupa que l’actuació 
policial no vagi acompanyada d’actuació preventiva, o ho diré d’una altra manera, que 
la intensificació de l’actuació policial no vagi acompanyada d’una intensificació amb la 
tasca preventiva que creiem que és important. Ens preocupa i per això també volem 
conèixer quines són les previsions en aquesta línea que es pugui aprofitar la feina que 
s’ha fet des de la xarxa social, ja existent, tant des del diagnòstic amb la que es va 
treballar durant els darrers anys com no només des del punt de vista de les associacions 
veïnals, associacions sectorials, sinó també des del punt de vista dels professionals, no 
només municipals sinó també d’altres administracions que creiem que era una bona 
plataforma i que estic convençuda que vostès faran els millors dels usos. Ens preocupa i 
ho hem comentat que un barri fortament copejat per l’atur no pugui tenir una atenció 
específica, vostès diuen que la tendrà, però tenim el tancament d’una oficina i també 
crec que és raonable que posem de manifest la nostra preocupació. Ens preocupa també 
i li vull ser sincera Sra. Batle, que quan un llegeix la llista d’actuacions també computin 
la creació d’un parc que no és res més que la conseqüència d’un procés d’urbanització 
d’una zona del barri i que a més a més la llicència ja venia donada, perquè és una 
urbanització privada que té com a conseqüència  la cessió d’aquest parc. Perfecte, però 
suposam que quan parlam d’un pla integral no anam per aquí, o no anam només per 
aquí, per tot això, volíem i per això demanàvem la seva compareixença perquè ens 
pogués explicar de primera ma i des del punt de vista també de les distintes àrees 
municipals en que consistirà aquest pla, quina és la previsió i per posar-nos a la seva 
disposició amb tot allò que puguem donar una ma”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
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“Mirin, jo el que vull es constatar la voluntat ferma i la decisió d’aquest equip de 
govern, ferma, d’aconseguir que Son Gotleu es converteixi novament amb un barri més 
de la ciutat. El que nosaltres volem és desterrar definitivament aquest binomio que és 
Son Gotleu problemes, Son Gotleu dispersió, Son Gotleu degradació o Son Gotleu 
inseguretat, això  és el que hem d’aconseguir. Son Gotleu ha de recuperar aquest encant, 
aquestes peculiaritats que va tenir des del seu naixement, quan es va convertir i ho era i 
ho segueix sent una barriada solidaria i participativa i per això, el que crec que és 
absolutament fonamental, és imprescindible, aquesta  aprovació i aquesta aplicació  
d’aquest pla integral d’actuació, o aquest pla d’actuació integral, que ja s’ha fet a la 
comissió no permanent i que se que estan debaten entre totes les forces d’aquest 
ajuntament. Nosaltres hem de tenir la consciència de que la transformació de Son 
Gotleu és una tasca que exigirà l’esforç mantengut en el temps, d’aquest equip de 
govern, d’aquest ajuntament, d’aquest plenari, i segurament dels successius ajuntaments 
i plenaris i equips de govern, perquè no és una tasca que sigui una tasca que es pugui 
solventar ni amb tres mesos, ni amb un any ni amb tres anys ni probablement tampoc 
amb quatre anys que dura una legislatura. Per tant, és absolutament essencial, la 
col·laboració i el consens de tots aquests grups del ple de l’Ajuntament i sobre tot el que 
crec que és absolutament necessari és despolititzar la qüestió de son Gotleu, crec que si 
som capaços de treure la política d’aquest assumpte, crec que tenim una oportunitat, 
tenim una oportunitat sincera, possible de que aquests problemes es solventin d’una 
manera si no definitiva, començar a solventar aquest problema perquè repeteixo amb 
una sèrie d’anys s’haver convertit Son Gotleu amb el que nosaltres desitjam, però miri, 
abans de donar pas a les regidores Sandra Fernández i Antònia Fornari, que són les que 
realment, una és la responsable com vostès saben de serveis socials i l’altres la regidora 
que li hem donat la responsabilitat de liderar tot el tema de la reforma o d’aquest pla 
integral d’actuació a Son Gotleu, jo vull dir una cosa, miri, jo despús-ahir després de les 
eleccions, me creguin, perquè la meva voluntat sincera és despolititzar al màxim aquest 
assumpte, despús-ahir tenia previst anar-hi el dia següent, va ploure i vaig haver de 
retrasar un dia la visita, vaig tornar visitar Son Gotleu, perquè volia veure que s’havia 
fet, i ja les anuncio que vaig tornar visitar Son Gotleu, i que tornaré visitar Son Gotleu, 
totes les vegades que siguin necessàries durant aquesta legislatura. No ens oblidarem 
d’aquest assumpte, aquest serà un dels assumptes preferents i per tant estarem tot el dia 
damunt les diferents actuacions, aniré a comprovar personalment, vull que Son Gotleu 
sabi que és una preferència del batle, vull que Son Gotleu pugui, com va passar despús-
ahir, vaig anar a fer la visita, em vaig reunir amb tots els responsables de l’Ajuntament 
que estan fent feina, la qual cosa, crec que és molt important, donar suport a aquesta 
gent, perquè vaig quedar realment impressionat, es a dir, hi ha un equip una 
col·laboració, hi ha un transversalitat amb tots els diferents departaments de 
l’Ajuntament que estan fent feina, i crec de bon de veres que s’ha començat a fer un 
cosa que comença a ser visible. Em vaig passejar per Son Gotleu, vaig estar amb més de 
20, 30 o 40 persones, que no coneixia, que aleatòriament me trobava pel carrer i les hi 
demanava com estaven, com anaven les coses. El que li puc traslladar, i a més amb tota 
honradeç, li puc traslladar que Son Gotleu, està millor que fa tres mesos o quatre mesos, 
sense cap dubte. Son Gotleu, en primer lloc s’ha reduït molt el nivell de crispació, el 
nivell d’enfrontament, és una pregunta que tothom que jo m’aturava, li demana, escolti 
com està Son Gotleu, com  estan les coses, estan millor, tothom me deia que sí, que més 
tranquil, que aquella crispació que hi havia, aquell enfrontament que hi havia pareix ser 



 

- 137 - 

que hem aconseguit reduir molt el grau d’intensitat. Miri, hi ha hagut una millora 
visible, absolutament constatable amb el tema de neteja, hem fet un esforç enorme, ara 
no vull anar a desgranar tot això, perquè em tornaré a menjar com l’altre vegada el 
temps dels altres regidors, i el que vull es que hi puguin participar, però de veres hi ha 
una labor important, s’ha millorat molt la neteja, hi ha baldeo diaris, s’han substituït els 
contenidors, s’han substituït les papereres, vull dir, que basta passejar-se, hi ha un nivell 
de neteja molt superior, en quan al tema de les infraestructures, Sr. Noguera i Sra. Calvo 
que hem fet 157 intervencions absolutament visibles si van a fer una volta per Son 
Gotleu, podran veure amb tota claredat  com hi ha les aceres arreglades, hi ha una 
quantitat d’aceres que estaven aixecades perquè les arrels dels arbres ho havien aixecat, 
en una paraula, el tema d’il·luminació, clavegueram, 157 actuacions  vull dir que és 
important reconèixer-ho, ja se no ha solventat el problema de Son Gotleu, però de veres 
que el tema ja les estic dient, el tema en quan al nivell de crispació, en quan al nivell de 
neteja o infraestructures, ha millorat molt i també ha millorat molt el nivell de seguretat, 
es vera que s’ha augmentat els recursos hi ha més policia, i la gent està molt més 
tranquil·la, em varen agrair moltes persones, però s vera que encara hem de millorar i 
que no hem resolt el problema de seguretat, no importa ho diguin, ho se, però també es 
vera que s’ha de constatar l’esforç que ha fet aquest govern, on s’ha augmentat molt i on 
s’estan augmentant els recursos, inclús es fan focus setmanals, juntament amb la policia 
nacional, vull dir que crec que s’està millorant. Mirin, i en quan al tema social és un 
tema molt important, i és el tema més important, segurament, però per poder solventar 
el tema social Sr. Noguera, primer crec que és molt important  que prèviament haguem 
arreglat, no se si prèviament, però al mateix temps haguem arreglat tots aquests  temes 
que fan referència  a les unitats de la neteja, a les infraestructures, me vaig quedar 
gratament sorprès, hi ha una gent que està, és la mateixa gent que hi havia abans no 
estic posant-me medalles ni estic dient que ho facem magnífic, hi ha un equip molt 
important que està fent una feina extraordinària, i  a més a més mirin, només una dada, 
després les regidores li donaran totes les dades que vostès deman, m’agrada ser concret 
una dada que me va quedar dins es cap, miri, a Son Gotleu hi ha 3.230 famílies, me 
varen dir l’altre dia amb la reunió que vaig tenir amb els responsables, d’aquestes 3.230 
famílies, n’hi ha 574 que són atengudes per serveis socials, el 51% dels recursos del 
centre municipal de llevant nord, que inclou Son Gotleu, el 51% d’aquests recursos 
estan aplicats a Son Gotleu, vull dir, ja ho se que hi ha molts de problemes, ja ho se que 
no hem solventat Son Gotleu i ja ho se que serà molt difícil però el que sí les hi 
demanaria, i ara podran constatar les actuacions més concretes, que ens reconeguin que 
estam fent feina i estam fent feina d’un manera continuada, no va ser una actuació 
puntual per solventar una .... mediàtic, no, estam fent feina cada dia i de veres vagin a 
fer una volta per Son Gotleu, hi ha un variació, ha  millorat de bon de veres, per tant, 
l’únic que les hi vull per acabar dir, que estam fent feina i el que volem  es que hem 
d’aconseguir que entre tots, convertir, quan dic entre tots, ho dic de tots i m’agradaria 
que això fos una tasca conjunta, jo m’ofereixo a que així sigui i que així es visualitzi, 
però el que hem d’aconseguir és fer de SonGotleu, una barriada moderna, una barriada 
amable, una barriada plena d’il·lusió i un barriada plena de futur. Molt bé”. 
 
Té la paraula la Sra. Sandra Fernández: 
 
“Muchas gracias, en primer lugar decirles que teníamos la comparecencia dividida en 
tres turnos, la Sra. Fornari tenía la parte más de seguridad e infraestructuras, 
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mantenimiento, etc., que si tienen alguna duda concreta, se la comentará, pero 
básicamente como casi toda su intervención ha ido destinada al tema social, haré hoy 
con un poco de margen la intervención. En primer lugar lo que quería agradecer de 
verdad es la predisposición que han  tenido tanto el grupo municipal Socialista, como el 
grupo municipal del PSM-IV- ExM sobre todo en la comisión no permanente creada, la 
predisposición que han tenido de ganas de trabajar, de colaborar, incluso con las 
sugerencias y las aportaciones que han hecho y que no tengo duda que seguirán 
haciendo. Les voy a relatar alguna de las actuaciones principales que hemos 
considerado que deberíamos destacar en esta comparecencia. En primer lugar, es la 
dotación de una figura de impulso y coordinación y seguimiento del plan infato-juvenil 
y con intervención en los centros escolares, es decir, la dotación al barrio de un técnico 
en intervención socio educativa. También se está coordinando todas las acciones de 
refuerzo escolar, tanto las que se hacen por parte de entidades públicas y privadas para 
poder elaborar este programa de refuerzo escolar específico, a día de hoy se hacen 
refuerzo escolar en el ciberaula, en el club d’esplai, en el centro municipal de servicios 
sociales, por el programa éxit que ya le digo Sr. Noguera que continuará y el programa 
Prova del Govern. Se ha reforzado además especialmente la coordinación de las 
comisiones escolares, es decir esto son espacios de seguimiento, que tiene el centro 
municipal de servicios sociales con los centros escolares, para hacer este seguimiento de 
los niños y niñas de las familias atendidas por el propio centro municipal. Estamos 
participando en el programa Convenius regios, que lo organiza el Institut per la 
Convivència del Govern, que es un proyecto europeo de convivencias escolar, del que 
esperamos poder aprender. Se están realizando actuaciones en prevención de 
drogodependencia y otras adicciones y educación para la salud, siempre de forma 
transversal en el resto de actuaciones que se puedan hacer, evidentemente continuamos 
con el trabajo comunitario específico con la participación, implicación de todos los 
agentes de la barriada, dirigido a la integración real y cohesión del barrio y con especial 
participación evidentemente de nuestro centro municipal, en la plataforma de servicios, 
en la comisión de convivencia detectando y  haciendo mediación. Estamos contactando 
con los líderes del tejido asociativo, con los presidentes de comunidades de vecinos, se 
coordinan servicios y entidades, se está apoyando a las entidades etc. Algo que también 
creo que si que ya es más visible, porque a veces pues, el problema social es que son 
actuaciones que no son tan visibles como puede ser arreglar una acera o podar un árbol, 
o tener la calle más limpia, que evidentemente es importante, es que hemos asignado un 
mediador social intercultural más a la barriada, pero no simplemente es  un mediador o 
tenemos ahora dos mediadores que intentan tener contacto con las entidades etc, sino 
que están apoyando a otros servicios municipales como puede ser la patrulla verde, 
como puede ser los policías de barrio, porque creemos que es muy importante no 
solamente  la labor represiva y de seguridad, sino que le pueda acompañar una persona 
que le pueda explicar al resto de personas y en este caso teniendo en cuenta que la 
población de Son Gotleu, la mitad es población inmigrante, creíamos que era básico y la 
verdad es que están haciendo una labor magnífica. Se ha solicitado además una 
subvención al Ministerio de Trabajo para poder contratar a dos mediadores 
comunitarios más que podrían dar apoyo también al plan de acciones inmediatas, y 
sabremos en breve si nos conceden esta subvención o no. Se ha elaborado un protocolo 
de formación a representantes de diferentes entidades y colectivos para que también 
puedan actuar como mediadores  porque creíamos que es básico, van hacer también 
conjuntamente con policía y con EMAYA estas charlas para poder formar a estos 
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mediadores, porque también creo que se ha firmado hoy un convenio de EMAYA con 
los diferentes centros educativos precisamente para reforzar la  concienciación en 
materia de medio ambiente. Se ha elaborado un protocolo de acogida para las personas 
nouvingudes, que hace especial incidencia  en el conocimiento de la normativa de las 
ordenanzas municipales, algo que nos habían reclamado mucho, no solamente hacer 
cumplir las ordenanzas sino también darlas a conocer. Se ha creado un equipo municipal 
de apoyo jurídico en materia laboral de vivienda, consumo y extranjería precisamente 
también para dar apoyo, tanto a entidades como al centro municipal de servicios 
sociales, a comunidades de vecinos y en este sentido además estamos trabajando en la 
propuesta que hacían ustedes en la comisión. Se ha creado una guia para potenciar y 
coordinar los recursos ya existentes en materia de convivencia, tanto público como 
privado. Existe una coordinación todavía mayor entre el Casal de Joves y el centro 
municipal de servicios sociales, para la oferta de actividades dirigida a la población 
juvenil. Se está realizando una apoyo específico  de la Agencia del Voluntariado  al 
Club d’Esplai, también para poder ampliar la oferta de atención juvenil y de infancia, a 
la vez también se está contratando y coordinándonos con diferentes  entidades 
deportivas  para poder integrar a niños y niñas  y jóvenes  evidentemente, en riesgo, 
pero yo creo que debemos de destacar algo que es lo más importante que creo que sí que 
están consiguiendo y ya no lo decimos nosotros sino que lo dicen los propios 
profesionales es que por  primera vez se han intentado hacer muchas cosas en Son 
Gotleu, pero por primera vez parece que hay una coordinación real entre todas las áreas 
municipales que era algo básico. Ustedes nos acusan de que estamos recortando 
servicios sociales, etc., etc., que les digo que no es cierto, pero es que los servicios 
sociales hasta el día de hoy se habían encontrado muy solos en la labor que se hacía en 
Son Gotleu, porque no tenían el apoyo de las otras áreas y ahora si tiene el apoyo de las 
otras áreas, ahora la concienciación o sensibilización  por ejemplo en materia de medio 
ambiente la puede hacer EMAYA; la coordinación de refuerzo escolar, la puede hacer 
educación y eso es algo que los servicios sociales están agradeciendo y están  trabajando 
muchísimo para ello y precisamente por eso que ustedes nos acusan de cerrar oficinas 
del IMFOF, lo que les digo es que ahora mismo en Son Gotleu, era más necesario abrir 
un punto de servicios sociales que pudiese coordinar todo esto, pero no es solamente un 
punto de servicios sociales para que haya trabajadores sociales, educadores, etc., sino 
que para que se puedan territorializar más servicios, de hecho, la oficina municipal de 
distrito también va a tener un punto fijo en Son Gotleu para poder coordinar todas estas 
actuaciones, en educación también va haber personal trabajando en Son Gotleu, las 
charlas que pueda hacer EMAYA también se podrán hacer ahí, la orientación laboral 
también se podrá coordinar desde allí pero creíamos que en vez de que haya un solo 
servicio allí es mas importante que desde servicios sociales que además es quien tiene 
más relación con el resto de áreas, poder establecer un punto fijo, teniendo en cuenta 
además como ha comentado el alcalde que se atiende al 17% de las familias de Son 
Gotleu que puedan tener un punto fijo allí, para nosotros esto era lo primordial y le digo 
Sr. Noguera, la orientación laboral  a colectivo vulnerable, la va a asumir servicios 
sociales, no significa que la vayan a asumir los profesionales, ya le digo que no, no le 
vamos a dar más carga de la necesaria, pero si que se va a asumir por el área de benestar 
social. Muchas gracias”. 
 
Parla la Sra. Fornari: 
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“ Crec que després de tot el que ha dit el Sr. Batle i la Sra. Fernández, el que tenia jo era 
el que havia demanat la Sra. Calvo, contingut i el que tenc és una relació detallada de 
les principals actuacions que s’han fet, que el batle ja ha passat per damunt, però si me 
permeten les puc anar detallant. En quan a seguretat ciutadana, s’ha incrementat com ja 
saben amb un policia de barri, a la dotació ja existent, per tant ara n’hi ha tres en lloc de 
dos. Hi ha quatre agents motoritzats, dos per torn, un del matí i un del vespre, a més a 
més hi ha un vehicle d’incidències amb dos agents de la zona Llevant 1. totes les 
setmanes com ha dit el batle, es duen a terme control Focus, amb col·laboració amb la 
policia nacional i a més a més les unitats GAP, UDOS, UNOC i les unitat de les UPR 
rayos de la policia nacional, també tenen una presència a la barriada de Son Gotleu, 
però no només això, sinó que la Patrulla Verda amb col·laboració d’un equip de 
mediadors dels serveis socials, han anat inspeccionant tots els locals de la barriada que 
pareixien conflictius. No amb la finalitat de tancar-los o sancionar-los, evidentment 
s’han hagut de sancionar i tancar, cinc però la prioritat és donar a conèixer les normes 
perquè la majoria d’aquests locals que s’han registrat o s’han inspeccionat, pertanyen a 
persones immigrants, i per tant, desconeixen aquestes normatives que deuen complir, i 
el que se les ha fet, ha estat donar-lis la oportunitat de que s’adaptin les normatives i si 
no s’adapten, evidentment haurem d’actuar perquè la llei així ho diu. Des de l’àrea de 
manteniment i neteja, crec que ja no importa repertir-ho però s’ha fet dissabte a Son 
Gotleu, segons ens comentaven els operaris d’EMAYA mai s’havia fregat amb aigua 
aquesta barriada, no fa quatre anys, sinó mai, s’han canviat, no s’ha fet mai amb aigua, 
ni contenidors ni el trespol d’allà on estan els contenidors. No només s’han fet net, sinó 
que s’han canviat els contenidors antics que tenien una capacitat de mil litres, per uns de 
nous que tenen una capacitat per 3.500 litres, per tant a aquells cantons on hi havia una 
pila de deu contenidors, que donava una molt mala imatge visual, ara  n’hi deu hves, 
dos o tres i si no me creuen, vagin al carrer Francesc Julià, núm. 46, Grabiel Carbonell, 
núm. 83, Indalecio Prieto, 28 i també davant els instituts al carrer Sant Ignaci núm. 46 i 
al llarg de l’any, a mesura que EMAYA vagi rebent aquests contenidors, les anirà 
reposant, la resta de contenidors que queden vells. A més a més per part d’EMAYA 
s’ha fet un intervenció especial a les zones comuns del “bloques blancos” que això 
tampoc no s’havia fet mai, no només han fet net, els “bloques blancos” precisament Sr. 
Hila, són, pertanyen a una comunitat de propietaris, no pertanyen a l’Ajuntament de 
Palma i per això no s’havien fet mai nets, i sinó ho demani a les associacions de veïnats 
que varen ser ells que ens varen reclamar aquesta actuació i no només hem actuat sinó 
que estam negociant amb la comunitat de propietaris, un conveni pel que ens cedeixin 
aquest espai i d’aquesta manera nosaltres poder actuar directament durant la resta 
d’anys. Com li deia s’han intervengut aquests parters i  s’ha actuat al parc Orson Wells, 
Indalecio Prieto i el Camí de Son Gotleu, s’ha assignat un coordinador mediambiental 
que a diari s’encarrega de controlar, mediar i informar als residents de la barriada, 
perquè per molt net que facem, si els residents de la barriada, no se’ls consciència de 
que no es deu embrutar, idò per molt net que facem a les sis de l’horabaixa estarà brut. 
Des del mes de setembre, s’ha reforçat la neteja a la barriada i hi ha dues persones que 
fan barrido manual, en torn de matí, a més hi ha una nova programació de neteja que no 
li aniré a dir ara aquí però és molt més constant que la que teníem fins ara i a part d’això 
s’ha elaborat una campanya informativa i de conscienciació amb les àrees d’educació i 
de joventut per fer un pla de conscienciació a les escoles, aquest mateix pla que posa en 
marxa EMAYA s’adaptarà i es consensuarà amb la comissió d’educació de Son Gotleu 
per dur a terme a aquesta barriada. En quan a infraestructures vials, parcs i jardins, s’han 
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reparat el paviment dels vials i espais comuns de Pico Teide, Almanzor, ....... i ....... s’ha 
reparat i millorat aceres dels carrers Pico Teide, Peñalara, Francesc Julià, així com 
l’acera interior del bloc, això també no era municipal, del carrer San Francesc Julià i 
San Fulgencio, a més a més s’està reparant el paviment i los “alcorques” que no se com 
es diu ara en mallorquí, ho se, del Parc Orson Wells i s’estan reparant amb equips de 
manteniment ordinari les deficiències destacades als camins de Son Gotleu, Indalecio 
Prieto i Pico Teide. En quan a parcs i jardins, s’ha realitzat el manteniment i la poda 
d’arbres i palmeres al carrer Puig Mal, ....., Alcazabar, Pico Teide i Santa Florentina. 
També s’han realitzat varies actuacions de manteniment com a reforç de la senyalització 
i repintat de jocs infantils, el parcs i jardins de la barriada com poden ser Orson Wells i 
Frai Joan Alzina. A més a més s’han fet 50 actuacions de manteniment al servei 
d’enllumenat públic i a més a més s’està pendent d’adjudicació un projecte de canvi de 
lampares, de vapor de mercuri, per vapor de sodio, el que significarà una major 
eficiència energètica i també s’està fent feina en un projecte de millora d’il·luminació de 
la Plaça Orson Wells. En quan a les àrees de comerç, treball, joventut i cultura, crec que 
avui hauran vist als diaris que la campanya que fan els comerciants de Nadal, enguany 
també serà a Son Gotleu, que jo recordi no li havia arribat mai, enguany hi arribarà i 
durant la campanya de Nadal hi haurà a la plaça Frai Joan Alzina i si no vaig malament 
Miquel Dolç, hi haurà atraccions per infants com poden ser llits elàstics, castells 
inflables, un toro mecànic i una olla, i aquests dies està, els fa gràcia, però no volien 
contingut? Idò ara aquí hi ha contingut, es que pareix....Actualment s’està 
desenvolupant a Son Gotleu un taller de foment de l’autonomia personal dirigit a 
persones que pertanyen a col·lectius en risc d’exclusió social. També tenim contacte 
permanent amb l’Associació de comerciants, d’empresaris de Son Gotleu, dilluns qui ve 
tenim la propera reunió, per si les interessa, i per part de l’àrea de cultura, s’està fent un 
concert setmanal que fins ara, de la Banda de Música l’Almudaina, que fins ara 
l’estaven fet a la plaça on hi ha l’ambulatori, però com ens hem adonat compte de que hi 
hauria més afluència si ho feiem a la plaça Joan Alzina, a partir de l’any qui ve, es 
programarà a aquesta plaça una actuació setmanal i a més a més el passat 29 d’octubre 
l’IME havia de realitzar allà una diada i per motius meteorològics no el va poder 
realitzar però es durà a terme la primavera de 2012 i ja per acabar dir-lis que tant al 
col·legi Gabriel Vallseca com al Poliesportiu Germans Escales es duen a terme activitats 
esportives que tenen prioritat els veïns de Son Gotleu, devora la resta de ciutadans de 
Palma”. 
 
Té la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Si que és veritat que s’ha de reconèixer que en coses s’han avançat, no voldríem dir el 
contrari, i evidentment després de la llista llarga, exhaustiva, s’estan fent intervencions, 
però quan es parla de continguts no es parla d’accions, nosaltres volíem parlar de model, 
i de model social vull parlar en aquesta segona intervenció. No es veritat que abans els 
serveis que hagués a Son Gotleu no es coordinassin, el passa es que eren diferents, 
abans hi havia un casal de barri que ho gestionava una associació de veïnats, hi havia un 
consell de barri on participaven totes les entitats socials del barri, Dinamo, el Projecte 
Be, el Projecte Èxit, també hi havia els educadors, el que passa es que una cosa es que 
serveis socials complementi la tasca ciutadana i una altra cosa es que serveis socials 
protagonitzi la tasca ciutadana, això és un poc la diferència. Quina realitat tenim a Son 
Gotleu, Sra. Fernández? Tenim a Son Gotleu, que si parlam de prevenció de 
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drogodependències, Dinamo a aquets moments no hi és. Si parlam de reforç escolar, pel 
gener no sabem que passarà amb Èxit, si que continuï ja ho se, vaig presentar la 
proposició, el que no se es com o de quina manera l’Èxit seguirà. Després les grans 
preguntes no contestades, segueixen sense contestar-se perquè si els professionals de 
serveis social, no assumirà la tasca d’orientació laboral, qui és l’esperit que ho farà, es 
contractarà gent nova, no es contractarà gent nova? Clar es que son preguntes sense 
contestar, evidentment el tema d’educadors familiars no l’ha contestada. Val? Llavors 
clar, el binomi Son Gotleu, problemes, una de les solucions bàsiques es invertir amb el 
factor humà i estam fent un poc tot el contrari, perquè ja ho he mencionat abans. El 
tema de la  prevenció a Son Gotleu no ha de ser una prevenció policial, ha de ser una 
prevenció socioeducativa que és per aquí on avances les ciutats modernes i evidentment 
la policia complementant. Però veritablement me parla de subvencions que encara no 
estan fetes, me parlen d’un equip laboral que no se qui són i m’està parlant de coses que 
veritablement nosaltres, les informacions que tenim es que hi ha una mancança de 
recursos socials que abans no hi era. I crec que els veïnats són testimonis i crec que bé, 
diguem qui fa la tasca que fa Dinamo, qui fa la tasca dels educadors familiars, qui fa la 
tasca de l’orientador laboral que ha estat acomiadat dels centres municipals de serveis 
socials, qui són aquets esperits que farà la tasca d’orientació laboral dins el centre 
municipal de serveis socials si no son els professionals, crec que bé, i a més que el casal 
de barri el gestionés  l’associació de veïnats, és una forma d’apoderar als veïnats i 
sentir-lis que es sentin protagonistes un poc de l’oferta no formal i educació no formal 
que hi ha al barri, en aquests moments ja no serà així, serà serveis socials que també 
assumirà la gestió dels casals de barri i bé, la veritat, ple reconeixement de tots els 
professionals d’aquell centre de serveis socials, però evidentment el saturat que estan i 
les noves competències que en certa manera estan anunciant que acolliran, jo, positiu 
tota la tasca de manteniment i d’embelliment de la zona, però el que és la matèria gris, 
va cap endarrera i això és real i amb les proves i els treballadors acomiadats, podem 
anar amb una fulla i després comparar”. 
 
Parla la Sra. Calvo:  
 
“Moltes gràcies Sr. Balte. Gràcies per la seva part de compareixença i per la informació 
que ens han donat també a la compareixença les dues regidores. Li volia comentar una 
cosa, si tot això funciona, i sobre tot Sra. Fornari, li dic sense cap tipus d’acritud, 
estarem encantats, la voluntat és sumar no és fer una carrera. No vull entrar “y tu mas” 
vostès m’han parlat de la festa de Nadal i fantàstic, i nosaltres encenguerem el llums de 
Nadal que no s’havien encès mai, i parlam de l’escola i li puc dir, nosaltres farem una 
fira del llibre que no s’havia fet mai, i parlam i tots hem intentat sumar, parlam de 
Gabriel Vallseca i no tenía menjador i nosaltres el farem i ara s’aprofita per una altra 
cosa i perfecta, el que si esperava jo amb un pla, era, crec,i a lo millor vostès ho estan 
preparant, si tenien algun objectiu estratègic marcat, estratègic més enllà de millorar el 
barri que per suposat ho és, si ho tenien sectorialitzat, si pensen tenir un pressupost 
específic, si és un pla i efectivament coincideixo amb el batle, haurà de travessar 
diferents mandats si ens feim una candelarització anys vista, si treballam indicadors de 
convivència, de millora de qualitat de vida, si aquests indicadors les creurem amb altres 
territoris, si farem servir aquest diagnòstic per poder mesurar  com ha anat tot això i 
amb quines eines ho farem, si podem compartir aquesta informació amb distints 
professionals, els que són ja d’aquí o esperam col·laborar i contribuir a analitzar tota 
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aquesta informació posteriorment amb professionals de fora, si volem optar això a fons 
europeus o no que ens permetin tenir aquesta visió global i no li dic  perquè pensin que 
vostès ho han de fer ja, dic, escoltin vostès han fet un anunci molt contundent, molt, 
amb un compromís molt ferm  que no poso en dubte, però esperava que fos una cosa 
més que un llistat d’accions que les hi aplaudeixo i les hi reconec i crec que a més a més 
ben segur que seran positives. Noto una absència que m’ha cridat poderosament 
l’atenció i això si que les hi vull dir, una de les causes o una de les majors causes de 
conflictivitat social a Son Gotleu, són les comunitats de propietaris i vostès ho saben 
molt bé, i ho saben molt bé perquè ho varen parlar en distintes ocasions, el problema 
que genera per exemple, el que no hi hagi dotació de comptadors individuals d’aigua, la 
dificultat de convivència pel desconeixement precisament de les normes de convivència 
a les comunitats de propietaris, nosaltres dins la nostra modesta línea d’actuació 
intentarem, elaborarem unes guies que es repartien específicament a les comunitats de 
propietaris, perquè sabíem que era un nucli especialment delicat i que necessitava 
intensificar l’acció. Vostès en distintes ocasions i no sense raó, reclamaven, intentar 
intensificar les subvencions que vull recordar que per primera vegada aconseguirem 
iniciar un pla específic per Son Gotleu, per l’instal·lació de comptadors individuals 
d’aigua a les finques. Vull pensar que és un descuit del llistat i no vull posar en dubte 
que serà una prioritat, però ho he notat a faltar i volia deixar constància. Si a més a més 
a la propera reunió que hi hagi de la comissió de convivència, perdonin, de seguiment, 
del pla, fitxar objectius a mig i llarg termini i a fixar-nos indicadors i nosaltres hi podem 
contribuir, estarem encantants de fer-ho i crec que val la pena perquè a vegades tenc la 
sensació de que tots els que tenim una responsabilitat política, sembla que creiem que 
descobrim una realitat i és bo tenir la il·lusió i la energia de fer-la, nosaltres només a 
títol informatiu, n’hi ha que passen pel barri cada dia, perquè hi té algú que hi viu, n’hi 
ha que han nascut al barri, n’hi ha que hi  passam cada setmana, n’hi ha que quan hi 
anam hi anam tots sols, i n’hi ha que hem renunciat anar-hi acompanyats per fer-nos 
menys visibles i poder tenir, tastar-ho d’una forma més directa. Gràcies de totes 
maneres per la informació si podem disposar alguna d’ella per escrit seria de gran ajuda. 
Gràcies”. 
 
Intervé la Sra. Sandra Fernández: 
 
“Muchas gracias. En primer lugar decirles que evidentemente que todo lo que planteaba 
usted Sra. Calvo, es lo que se tiene que plasmar en el plan integral, esto es un plan de 
actuaciones inmediatas y nos comprometimos que antes de final de año tendríamos este 
plan integral, y como queremos hacer o como lo estamos haciendo. En primer lugar, a 
través de la comisión técnica, cuando hablaba de coordinación, no se si  me he 
expresado muy bien, estaba hablando de coordinación y apoyo entre las áreas 
municipales y eso no existía hasta ahora y se lo vuelvo a decir, no lo estoy diciendo yo, 
lo están diciendo los propios técnicos, no existía esta coordinación o este apoyo entre el 
área de servicios sociales, el área de educación, el área de urbanismo, de vivienda, el 
área de medio ambiente, no existía y por primera vez si que existe esta coordinación y 
además existe porque es una voluntad personal del alcalde para que exista y esta 
comisión técnica precisamente lo que está haciendo es poner todo en común y poder 
anuar esfuerzos, a través de esta comisión técnica, evidentemente a través de la 
comisión no permanente que si no voy mal será la semana que viene el próximo jueves, 
y también se lo estamos presentado a las entidades a través de la plataforma de servicios 
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a través de las diferentes comisiones que ya hay creadas y que evidentemente las 
estamos aprovechando para que participen y todo esto quedará recogido en un plan 
integral que podremos aprobar o podremos presentar antes de que finalice el año. De 
todas formas, quería hacer una serie de matices, porque cuando ustedes hablaban de si 
íbamos a pedir fondos europeos, etc., lo he dicho estamos participando en un programa 
convenius regius que precisamente es para esto, para poder conocer otras iniciativas que 
se han hecho en otras ciudades europeas en materia de conflictividad especialmente en 
los colegios que es una de nuestras principales  preocupaciones y estamos participando 
de esto y seguimos adelante. Después está claro que evidentemente debemos garantizar 
la seguridad, pero que no debe ser solamente una  labor represora y se lo hemos dicho 
Sr. Noguera, y precisamente por eso el papel de los mediadores culturales es tan 
importante y están acompañando a los policías  de barrio, están acompañando a la 
patrulla verde, precisamente para prevenir para poder explicar. Cuando usted hablaba de 
equipo laboral supongo que se refería a lo que yo he mencionado como equipo de  
apoyo jurídico y es un equipo que es un técnico de las diferentes áreas municipales que 
está a disposición precisamente tanto de comunidades de vecinos, como  de entidades 
como del  propio centro municipal de servicios sociales para poder atender todas estas 
cuestiones, este equipo ya existe. Y por último el casal de barri, evidentemente nuestra 
idea es un Son Gotleu global, voy a intentar explicarlo, no solamente que haya un casal 
de barri que puedan utilizar las entidades, los servicios, las diferentes administraciones. 
Hay unas instalaciones municipales, que se va abrir un punto de servicios sociales como 
les he dicho, una oficina de distrito, etc., pero también hay otras cosas, hay parques, hay 
colegios, tenemos un polideportivos, lo que queremos hacer de esto es un gran casal de 
barri, y para eso creemos que si que se necesita una coordinación, pero evidentemente 
servicios sociales no va a llevar esta coordinación al día, va a tener un refuerzo, como 
hay un director en los centros municipales, como hay personas en el IME que son las 
que gestionan estos espacios pero debemos tener una visión global. El problema que 
tiene Son Gotleu o que ha tenido es que nunca se ha tenido esta visión global y la única 
forma de que Son Gotleu vuelva a ser el barrio que era o incluso muchísimo mejor, es 
precisamente tener una visión global que no solamente se actúe desde servicios sociales, 
o se actúe desde limpieza que actuemos todos juntos, todos los grupos municipales 
juntos, que también actúen las diferentes administraciones, nos hemos reunido con otras 
administraciones para poderles, para pedirles ayuda en Son Gotleu, y están dispuestas a 
hacerlo, cosa que tampoco había ocurrido otras veces. Estamos hablando con las 
entidades, creemos que si vamos todos juntos y tenemos esta visión global de Son 
Gotleu, de verdad vamos a poder hacer algo esta legislatura, y puedo entender sus 
preocupaciones que no he entrado al detalle de las cuestiones que me pide,  porque 
como creo que tienen una pregunta creo que dos puntos siguientes, hablamos de Son 
Gotleu y lo demás lo debatimos luego, pero es muy importante esto, el tener ese 
compromiso y esa voluntad en que entre todos juntos vamos a conseguir mejorar el 
barrio de Son Gotleu, porque la gente que vive en ese barrio se lo merece, la gente que 
vive en ese barrio siempre ha sido personas luchadoras que han venido aquí buscando 
una oportunidad y que siguen viniendo, y debemos darles esa oportunidad, pero 
debemos dársela todos juntos. Gracias”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
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“Si me permiten quisiera agradecer de verdad, agriar de bon de veres, el to de les vostes 
intervencions i sobre tot me’n vaig molt més optimista del que havia vengut, es a dir, 
crec que serem capaços, de que, fer un pla d’actuació integral, que sigui de tots. Ja havia 
donat instruccions, però els reiteraré al meu equip de govern, de que siguin 
especialment receptius, especialment sensibles a les propostes que es facin pels dos 
partits de l’oposició, de veres que farem el màxim perquè sigui un tema que si ho 
podem treure de la politització, ho intentarem, donaré instruccions perquè això sigui 
així, de veres que crec que tots li devem a Son Gotleu, ho crec de bon de veres i de 
veres que intentarem posar tota la nostra bona voluntat i totes les idees possibles i tota 
l’obertura de ment possible perquè aquest pla sigui un pla de tots i no sigui pla d’un o 
de l’altre i que tengui una projecció als quatre, als vuit i als dotze anys que venen. 
Moltes gràcies”. 
 
Compareixen el Sr. Batle, la Sra. Fornari i la Sra. Fernández. 
 
49.  SOBRE LA TAULA.- Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups 

Municipals Socialista i PSM-IV-ExM,del regidor de l’Àrea d’Urbanisme i 
Habitatge, perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees 
d’actuació que regiran l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge i en particular totes 
les relacionades amb la transformació de la façana marítima de Palma 
(1092/2011)  

 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, els Grups Municipals PSIB PSOE i PSM-IV-ExM, 
 
SOL·LICITEN 
 
La compareixença del regidor de  l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea 
d’Urbanisme i Habitatge i en particular totes les relacionades amb la 
transformació de la façana marítima de Palma. 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“No bastant, breument, perquè aquí el que és interessant es que el regidor s’expressi 
quins són els seus plans d’actuació i quina és la seva visió de les coses. Anem a veure, 
hem començat ja aquesta legislatura en matèria d’urbanisme i ja començam a tenir una 
sèrie de fets que  ens permeten anar veient  cap on anam en matèria urbanística, hi ha  
alguns fets que nosaltres lògicament ens preocupen de manera important, tema amenaça 
de Ses Fontanelles, és un tema que des del punt de vista urbanístic ens preocupa que 
s’ajuntament no digui res amb aquesta matèria, un espai amenaçat, per una llicència 
donada per un govern en funcions del partit Popular, però que si no s’actua des de 
l’administració irremediablement acabarem amb aquell espai urbanitzat. Una altra 
qüestió que nosaltres ens preocupa si és que ha de ser simptomàtica d’una manera de fer 
i d’una manera d’afrontar les coses, és la qüestió del polígon de son Garcies Vell, 
d’aquella requalificació de uns terrenys rústics, històricament ocupats, de manera 
il·legal i que passat deu anys es presenta aquí la Sra. Pol, na Fani Pol, molt coneguda 
darrerament per altres qüestions però que va exercint d’advocada d’aquells q promotors 
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que tenien durant 10 anys ocupant uns terrenys rústics de manera il·legal, es va 
presentar aquí a l’Ajuntament, exregidora de l’Ajuntament de Palma del PP i va 
sol·licitar la requalificació d’aquests terrenys i l’equip de govern accepta i requalifica 
immediatament aquests terrenys i les converteix d’acord amb les pretensions d’aquests  
promotors, que són les multinacionals del rent-a-card per cert, sa veritat és un altre fet 
que ens preocupa si això ha de ser simptomàtic d’una manera de fer, d’una manera 
d’actuar, sobre tot perquè a aquesta època també pareix ser...” 
 
Interromp el Sr. Martínez:  
 
“Sr. Verger li vull recordar que són cinc minuts que han de xapar, entre el seu grup i el 
grup socialista,  ho dic perquè ja...” 
 
Diu el Sr. Verger: 
 
“Jo també li recordaré que vostès amb la compareixença de Son Gotleu  han parlat, ha 
estat interessant, però bono... si un vegada....” 
 
Parla el Sr. Martinez: 
 
“Perquè ho sabi, perquè li consumeix temps al partit Socialista, és un acord que tenen 
entre vostès. Moltes gràcies, si pot...” 
 
Continua el Sr. Verger: 
 
“Si hi ha un criteri a aquest mateix plenari al punt anterior d’una certa, de permetre una 
mica allargar-nos en el temps i ara en aquest punt no ens hem de poder allargar, la 
veritat es que no comparteixo el criteri de qui presideix ara mateix l’ajuntament, 
però....” 
 
Contesta el Sr. Martínez: 
 
“És l’acord que teníem, els grups municipals a les intervencions simplement això, ara 
me toca presidir a jo”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“I a la intervenció de Son Gotleu, no... ja ho veig que li toca presidir i efectivament com 
ha canviat la cosa, es veu que el batle és més permissiu, vostè quan parla vostè sobre 
tot, quan parlam nosaltres la cosa, el criteri canvia completament d’un punt a l’altre, jo, 
me permetrà que protesti, sobre això, me cenyiré al temps. Faré via. Altres qüestions és 
una època que diferents mega-projectes  amenacen la ciutat i tenint en compte aquests 
fets, Ses Fontanelles, Son Garcies Vell, sa veritat es que ens preocupa quina actuació 
podrà prendre l’Ajuntament  i sobre tot el que ens preocupa es que per exemple de la 
revisió del pla general, d’això a nivell públic no s’ha dit ni una paraula, és l’instrument 
que ha de  permetre dibuixar la ciutat, que ha de permetre com s’enfrontaran tots els 
temes que té pendents aquesta ciutat en quan disposició de sòl, en quan a ordenació a 
nivell d’equipaments i d’això no s’ha parlat tampoc, s’està abordant una sèrie de 
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qüestions concretes, però no creixem per ara d’una visió global i també trobam a faltar i 
ens agradaria que a la compareixença del Sr. Valls expliqués una mica quina política de 
vivenda perquè tampoc no li coneixem a l’actual equip de govern i ja sense més li 
cedeixo la paraula amb la protesta de que abans el criteri del punt anterior no havia estat 
aquest i ara el criteri ha canviat de cop, però bé, protestam”. 
 
Té la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gràcies Sr. Martínez. Yo creo que los términos de la comparecencia son muy claras, 
todos o muchos de los regidores de las distintas áreas han informado de las líneas 
generales de la legislatura yo entiendo que urbanismo tenía que tener un cierto margen 
porque es compleja el área y necesita un cierto reposo para poder tener información de 
los distintos temas, evidentemente va en líneas generales y prefiero esperar la réplica en 
todo caso especificar concretamente  en todo aquello relativo al proyecto en general de 
lo que tiene que ser todo el frente marítimo, desde la zona del nuevo Polígono de 
Llevant, hasta el Jonquet, pero en definitiva yo creo que en líneas generales y después 
en todo caso aprovecharía el turno para comentar algunas cosas. Sí he de decir que hasta 
la fecha hay una línea, en muchas cosas, proyectos más importantes de respeto y 
continuidad de trabajo hecho en la legislatura anterior, quiero recordar que hemos 
aprobado por unanimidad Son Busquets, que hemos aprobado por unanimidad GESA, 
que hemos aprobado por unanimidad las actuaciones en el Luís Sitjar, que hoy los dos 
grupos mayoritarios también han aprobado el tema del Jonquet y eso que nos une, pues 
entiendo que nos tiene que dar la confianza para trabajar conjuntamente en temas que 
afectan en el desarrollo urbanístico de la ciudad, a más de una legislatura vista. Como 
ha dicho el Sr. Verger si tuviera que poner un pero a la gestión más allá de mi voto en 
contra  como fue con el tema de Son Garcias que no lo comparto, no lo compartimos 
como grupo, entiendo que Corea es un tema en el que seguramente reconduciremos 
muchas cosas y podremos llegar a puntos común, el retraso que está suponiendo el 
inicio de la modificación del plan general, que entiendo que pasados ya seis meses 
tendría que convertirse en un tema prioritario de su equipo de trabajo. Gracias”. 
 
Compareix el Sr. Valls: 
 
“Gracias Sr. Martínez, le agradezco mucho la solicitud de comparecencia y le agradezco 
también mucho el tono de la solicitud de la misma. Pongo de manifiesto que resulta del 
todo imposible  en el tiempo aquí otorgado algo más que no sea un mero anuncio de las 
líneas del Plan de legislatura. Mire, hay dos momentos lo que hemos realizado ya en 
estos cinco meses que llevamos de legislatura y lo que tenemos previsto realizar, tanto e 
los cuatro departamentos que gestiona la Gerencia de Urbanismo como en la regiduría 
de vivienda, volcada casi en su total extensión en el Consorcio Riba con el 80% de sus 
recursos, humanos, materiales y económicos destinados al proyecto de viviendas Camp 
Redó y el Patronat de l’Habitatge, que como es por todos conocido trabaja en su 
programa PALMA HABITADA que gestiona el alquiler de 965 viviendas ajenas, así 
como en el estudio y adjudicación del uso de las 357 viviendas municipales, destinados 
al sector de familias más desfavorecidas y con menos poder adquisitivo. A este plan le 
acompaña el programa de adjudicación de proyecto subvencionados para aspectos de 
mejora de accesibilidad, rehabilitación de fachada, etc. ¿Qué hemos realizado hasta 
hoy? Hemos fusionado ambas regidurías en una sola, debido a su estrecha relación por 
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razón de la materia y como consecuencia, ello ha contribuido a la reducción de cargos 
públicos políticos  que lo habíamos prometido y de confianza. Concretamente  hemos 
reducido el 77% de altos cargos. En la anterior legislatura anterior había un concejal, un 
gerente, un director general, un director técnico y en vivienda  un concejal, una 
coordinadora, un asesor de vivienda, gerente del consorcio Riba y gerente del Patronato. 
Como saben en la actualidad existe además del concejal, solamente un gerente para 
urbanismo, para el Patronato y el Consorcio Riva y un director general en urbanismo. 
Miren nuestra finalidad cumplida hasta el momento es la recuperación del apoyo, 
prestigio y valía de los funcionarios, ellos son los que saben, ellos son  los que pueden 
poner el servicio de esta doble área a la altura de lo que necesita nuestra ciudad y 
nuestros 485.000 ciudadanos. Otras medidas so la reducción del 65% de suscripciones y 
publicaciones, eliminación por supuesto, de tantas asistencias técnicas que están 
haciendo estudios e informes que no han llevado a ningún sitio. Nosotros no gastaremos 
lo que no tenemos. La situación de precariedad económica nos va a llevar a todo tipo de 
medidas que ahorren coste. Se ha hablado hoy de la fusión del EMOP y el SMAP en la 
que participaba Urbanismo, y eso es una reducción de coste objetivo. Todos los 
proyectos que se realicen tendrán como  prerrogativa la variable coste 0 para la 
administración. Debe ser la hora de la iniciativa privada que con seguridad jurídica y 
simplificación normativa, se vea surtida los elementos de confianza necesarios para ser 
el verdadero promotor de crecimiento ordenado y armonizado. Todo ello preservando 
los valores digno de protección de lo Histórico-Artístico que identifican a nuestra 
ciudad y nuestra cultura; pero sin caer en el proteccionismo que impida el ordenamiento 
de Palma como una ciudad moderna, accesible, atractiva, llena de vida, para ello 
nosotros desde el primer día estamos haciendo lo que no cuesta, pero que es 
imprescindible y una prioridad que significa y que es atender a la gente, escuchar a 
particulares y empresas, escuchar a las personas. Atendemos a todos aquellos que nos 
vienen con un tema, haciendo lo posible, dentro de la legalidad vigente para desatascar 
todos aquellos proyectos que supone una transformación y mejora de la realidad física y 
que movilizan la economía. Lo más importante de una ciudad son sus ciudadanos las 
personas que viven en ella, por eso desde urbanismo no queremos imponer un modelo 
preconcebido de ciudad. Queremos una ciudad modelo, por la buena relación de los 
ciudadanos con la administración, una administración que debe ser solvente lo 
suficiente como poder dar respuesta. Y en la medida de lo posible debe ser rentable, 
para que pueda actuar siempre desde el trato justo en interés del ciudadano y no 
irrogándose en la ostentación de una tribuna justiciera que genera crispación en las 
personas. Nuestro programa electora es claro, conciso, contundente. Desde el 
Departamento de planeamiento y gestión iniciaremos una fase  legal y técnica de la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, hasta ahora solamente había habido 
un buzoneo  de la cual alguna idea podrá sacarse. Previo a ello, hemos iniciado nuestra 
labor solicitando las competencias en materia de urbanismo previstos en la Ley de 
Capitalidad que no me extiendo porque ya hemos hablado de este tema, y que 
consideramos que es una prioridad para Palma, consideramos que el ahorro en la 
tramitación supone una rentabilidad en la economía real y además con los medios 
materiales y los recursos humanos con los que cuenta el Ayuntamiento de Palma, no 
tiene la necesidad de ver tutelada sus decisiones por otra administración distinta. Por 
eso instamos al Govern en plena colaboración con el Consell de Mallorca la 
modificación de la Ley 8/2008 que modificó la Ley de Capitalidad 23/2006. 
Consideramos que es una medida que beneficia a todos. Miren, la revisión del plan, 
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disponemos de recursos propios. No externalizaremos el encargo que podría conllevar 
un coste aproximado entre 5 y 6 millones sino que crearemos una oficina dentro de la 
misma gerencia, ubicada en l 5ª planta del Edificio de Avenidas y asignaremos tareas de 
participación a los funcionarios que lo soliciten por estar interesados en colaborar. Todo 
a modo de lo que se hizo el equipo de Gobierno anterior para el Feslo 2012. Ello 
supondrá, el ahorro del mencionado coste por ser asumido por los funcionarios. Al 
frente de dicha oficina también estará un funcionario.  También en cumplimiento de 
nuestro programa ya hemos impulsado la creación de un polígono industrial de 
transportes y centro logístico, no es porque lo haya pedido la Sra. Pol, es porque lo 
llevábamos en nuestro programa, punto 183. Crearemos una ordenanza destinada a los 
polígonos industriales y de servicios, nuestra tendencia será dar mayor flexibilidad par 
el desarrollo de actividades en los polígonos como moda de ayuda a los empresarios 
industriales que realizan su actividad industrial y comercial en dichos lugares. 
Impulsaremos un sistema de información geográfico aplicando tecnologías avanzadas 
como herramienta esencial en la gestión municipal y de información urbanística y 
probablemente conseguiremos que sea multidisciplinar. También realizaremos 
actuaciones  necesarias para dar cabida a determinadas demandas de los sectores 
relacionados con nuestra oferta turística necesarias, imprescindibles para diversificar y 
mejorar la oferta complementaria y generar ocupación. Para finalizar las líneas de 
Planeamiento hay que reflexionar una realidad. Las modificaciones del plan territorial 
de Mallorca del PTI que se realizaron en la pasada legislatura han dejado a Palma 
prácticamente sin crecimiento en uso residencias de vivienda y turístico, lo cual 
conlleva una mortal dificultad para definir las áreas de desarrollo de la ciudad por eso 
no hemos avanzado más en la revisión del Plan General. Así se ha dejado a Palma la 
ordenación del territorio insular en la última legislatura. Debemos instar algunas 
modificaciones normativas que permitan desarrollar la propia revisión del plan, ás allá 
de la mera refundición de modificaciones y correcciones de ordenanzas y catálogos y el 
ejercicio de la Disciplina. En cuanto a los departamentos de obras y de actividades de 
licencias la prioridad está siendo la que establecen los puntos 184 y 186 de nuestro 
programa electora que poco a poco y día a día vamos cumpliendo en todos y cada uno 
de los compromisos y que mayoritariamente apoyan los ciudadanos y es en lo referente  
a agilizar los procedimientos administrativos, unificando y simplificando trámites para 
los ciudadanos y empresas que necesiten una licencia municipal. Junto al servicio ya 
iniciado del otorgamiento de licencias exprés    para obras menores hemos  implantado 
la licencia de ocupación de vía pública integral, es decir, no solo se otorga en la misma 
sede de urbanismo la licencia del IMOV para sacas y contenedores pequeños que es lo 
que se venía haciendo hasta ahora, sino también para todo tipo de ocupación, cortes de 
calle, andamios, reservas de estacionamiento, etc., y todo ello gracias a la buena 
relación con el departamento de infraestructuras. Por otra parte queremos firmar un 
convenio con Mac Insular para establecer el marco de colaboración y el mantenimiento 
del servicio consistente en el cobro de la fianza evitando el desplazamiento de dicha 
entidad y de manera que un solo acto la administración pueda realizar todo lo necesario 
para obtener una licencia. En todo caso, impulsaremos las reformas en las ordenanzas 
municipales sectoriales que puedan  conllevar una mayor simplificación, ahorro de 
trámites, que den seguridad reglamentaria y sobre todo libertad para el desarrollo de la 
libertad económica. Finalmente propondremos el Ayuntamiento Digital, punto 184 en 
nuestro programa, mejorando la oferta de los servicios públicos administrativos a través 
de la red, reduciendo y facilitando los trámites municipales y fomentando el uso de la 
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firma electrónica. En estos momentos mediante una técnica de BENCHMARKING, 
aprendizaje mutuo de las mejores prácticas, estamos contrastando con otros 
Ayuntamientos, al menos 10 que tienen implantado este sistema. Es una reivindicación 
de todo el sector y vamos a impulsar un sistema de concesión de licencias on line, para  
que los certificados, información urbanística y consulta de todos los expedientes, 
puedan ser consultados mediante conexión electrónica en la red. En cuanto al 
departamento de disciplina y seguridad, desde la concepción   de que proteger no es 
prohibir, velaremos por la legalidad vigente en la  medida de todas las posibilidades, la 
austeridad como valor no puede ir nunca en detrimento de la seguridad como exigencia 
y lo que se debe contemplar en todo caso es eso mismo, la seguridad. Lo hemos 
demostrado con el Luís Sitjar  y lo hemos demostrado en el Jonquet en lo que veo que 
estamos de acuerdo. Como administración, debemos establecer siquiera una actitud 
pedagógica de que se debe cumplir con las normas de disciplina y ello ayudará a crear 
orden, proporcionará seguridad y evitará sanciones. El servicio de ITE si acaso después 
hablaremos porque hay una pregunta  al respecto, y le quiero decir  que en materia de 
vivienda, tanto a través del Consorcio RIBA que tenia el 80% de sus recursos 
destinados al plan de la viviendas del Camp Redó y los programas de viviendas serán 
revisados dado que su alto coste, hace que no sean rentables  y no estamos en 
condiciones de derrochar. Mire, solamente si me permite una pequeña referencia, 
porque en la solicitud de comparecencia estaba referida a la actuación en la fachada 
marítima. Mire, la fachada marítima, hay que destacar tres ámbitos distintos, uno es el 
que hace referencia al polígono de Levante, otro al que hace referencia al Palacio de 
Congresos y últimamente a los solares del edificio de GESA. En cuanto al Polígono de 
Levante en la actualidad se sabe que se está terminando la reurbanización en el ámbito y 
seguidamente vendrán las edificaciones. Nuestra pretensión es abrir la zona del Levante 
de la ciudad al mar, cuya presencia informa y da carácter principal a nuestra ciudad. 
Mucha parte de nuestra ciudad ha vivido de espaldas a mar y  a eso hay que acabar con 
esta situación. Existe ya un  proyecto que debe llevarse a cabo con el Consell de 
Mallorca que es la transformación de la autopista en un boulevard entre las calles 
Manuel Azaña y el nudo de la vía cintura. Eso permitirá una interconexión entre el 
Molinar, la Soledad, el Polígono de Levante y Ses Veles y próximamente cuando haya 
más tiempo le podré referir a hacer otro tipo de referencias. Muchas gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“Sí,  hi ha una qüestió  que el tema del Pla general si l’he entès bé, ha contestat dient 
que no s’hi han  posat o no han acabat encara d’agilitzar la tramitació, perquè el Pla 
territorial, el pla territorial ara mateix té molt constrenyit  el creixement de Palma i que 
per això no estan abordant el tema de la revisió del Pla General, no se si ho he entès bé, 
idò, així i tot si que això si que ho ha esmentat que el pla territorial constrenyia el 
creixement de Palma i que impedia el desenvolupament de Palma, no m’està entenent, 
es que no funciona bé el micro? El Pla territorial, ara funciona millor el micro... 
 
Diu el Sr. Martínez: 
 
“ Sr. Verger aquí de vegades no es sent molt bé, ja li varem comentar”. 
 
Continua el Sr. Verger: 
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“ Si no he entès malament el Sr. Valls referia que el pla territorial, es queixava en certa 
manera  de que constrenyia el creixement de Palma, l’impedia que no disposava de tal, 
però jo he entès això, però bé si de cas després me contesta. En qualsevol cas des 
d’aquest grup, sa veritat pensam que la clau del futur urbanisme de la ciutat en absolut 
passa pel creixement, jo crec que hi ha suficients espais dins la trama urbana, quartel de 
Son Busquets per exemple, hi ha una sèrie d’espais de creixement, que són  els que 
s’han d’aprofitar si de cas, i no pensar en seguir expandint la ciutat dins el que són les 
zones rústiques  o rurals o semi rurals, jo crec que aquesta etapa, aquesta edat del 
creixement de la ciutat, ja ha passat, crec que és evident quin ha estat el factor principal 
de la generació de la crisi econòmica i no podem seguir pensant  en créixer 
urbanísticament a la ciutat  per tant, les línees generals d’aquest pla general d’aquesta 
revisió del Pla general, estan clares, fa unes línees de creixement molt limitat, 
limitadíssim, només en casos molts justificats i sobre tot de defensa de l’interès general 
dels equipaments i d’anar dibuixant la ciutat  que entre tots volem, als barris dotant-la 
d’infraestructures que són molt necessàries, tipus biblioteca, tipus centre sociocultural i 
això és el que amb la mesura de la disponibilitat pressupostària  hem d’anar dibuixant a 
aquest pla general i això  esperem que es pugui abordar quan abans, perquè és necessari, 
perquè fan falta moltes infraestructures i és un debat en el que hem d’arribar. Després 
clar, té algunes frases  que jo he de reconèixer que també me preocupen, la iniciativa 
privada de tot el protagonisme, protegir no és prohibir, bono, evidentment es pot estar 
en principi parcialment d’acord amb això però hem de tenir en compte, i crec que avui 
també pertoca dir-ho que evidentment la iniciativa privada són empreses que 
legítimament intenten obtenir uns beneficis  i que el paper de l’administració 
precisament és mantenir l’interès general que no sigui a costa d’aquest interès general 
que determinades empreses privades, determinats promotors, determinades tal, 
aconsegueixen  beneficis, a costa d’aquest interès general per tant, tot s’ha de moure 
dins es terreny de la legitimitat, de la llei i algunes frases sa veritat es que preocupen, 
perquè aquest és el marc que ja hi havia també, abans hi havia un marc legal i la 
iniciativa privada dins aquest marc, actuava en funció de les seves possibilitats, jo 
tampoc no se ara exactament quins canvis està proposant  el regidor d’urbanisme dient 
que a partir d’ara l’iniciativa privada tendrà tot el protagonisme i  sin caer en 
proteccionismos y sin proteger que no es prohibir, aquest  iniciativa privada resoldrà els 
problemes...crec que aquesta iniciativa privada abans ja hi era, el marc legal també ja hi 
era i no se exactament si sabem a que ens estam referint, perquè clar si la iniciativa 
privada és la dels propietaris dels Molins del Jonquet que fa deu anys que no ho 
rehabilitan, Avinguda Argentina, 31,  un edifici que queda enderrocat amb uns valors 
patrimonials evidents, la iniciativa privada també són aquests que teníen els terrenys 
ocupats, durant més de deu anys, terrenys rústics de Son Garcies Vells, això la iniciativ 
privada que ara ho ha de resoldre tot i això és el que hem de facilitar des de 
l’Ajuntament, com es pot imaginar des del nostre grup no estam d’acord i evidentment 
ha dit coses que són interessant, d’agilització i tal, que esperem que es puguin abordar, 
inclòs també el tema del boulevard de  primera línea que per nosaltres també és un tema 
essencial a abordar i que estic content que el regidor ho tengui present, a veure quan 
tendrem alguna notícia de que això avança i de que es té a part de present, hi ha accions 
tendents a això. Gràcies”. 
 
Parla la Sra. Garví: 
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“Gracias Sr. Martínez. Sr. Verger, es que casi me deja sin tiempo, yo creía que el Sr. 
Martínez no iba a ser tan condescendiente….” 
 
Interromp el Sr. Martínez: 
 
“ He fet una interpretación condescendiente, eren tres i tres, però seran cinc i cinc, aquí 
van per grup diferenciat”. 
 
Continua la Sra. Garví: 
 
“Idò moltes gràcies Sr. Martínez. Sr. Valls, fíjese que esperaba mucho más de su 
comparecencia, pero supongo que entre que no hemos tenido tiempo, esto si que 
esperaría que en el siguiente turno nos pudiera dar más información sobre el tema de 
fachada marítima que yo tengo cierto interés en conocer de primera mano. Le digo que 
creo que es verdad que estamos en muchas cosas siguiendo una línea continuista, a mi 
me gustaría porque lo oigo decir, y a mi eso si que me chirría un poco, le vamos a dar 
toda la potestad a los funcionarios, es que los últimos cuatro años, el trabajo de la 
gerencia lo han hecho todos los funcionarios, mire si es así que se lo agradezco aquí 
públicamente que tiene usted los mismos jefes de departamento, que quedaron 
nombrados cuando yo estaba al frente y eso a mi me da la sensación de eso, que las 
cosas las intentábamos hacer, intentábamos hacerlas  lo mejor posible, en ese sentido, 
yo creo que la gerencia tiene recursos infinitos, personales y de medios, el plan general 
siempre se pensó hacer desde dentro con lo cual yo también aplaudo esa idea, no 
teníamos ninguna idea de externalizar, lo iba a dirigir en ese caso, junto con los jefes 
que era entonces el Director técnico, el Sr. Planas, y entiendo que será otro funcionario 
que lo haga pero me parece que es una cosa fundamental. Creo que es fundamental ir a 
lo del avance, además en un momento como este, a lo del avance del Plan General, es 
muy importante ponerse con las líneas maestras, porque es verdad que en un momento 
de crisis como el actual, abrir la mano a la iniciativa privada sin explicar previamente 
donde les podemos permitir hacer las cosas, nos puede llevar al desorden y creo que es 
muy importante que mientras se tramita todo el tema de la Ley de Capitalidad, mientras 
que tuviéramos ese margen de esos cuatro meses que teníamos nosotros fijados, para 
realizar las trazas fundamentales del avance del plan general, y mejor si lo hacen de la 
mano, como digo de los funcionarios de la gerencia de urbanismo. Por eso, porque 
luego podremos enseñar el mapa, a aquellos inversores y decirles claramente donde se 
pueden hacer cosas y donde no, no sea que con las prisas sin querer, podamos cometer 
cosas que luego nos pueden traer problemas a posteriori. Le decía lo de los funcionarios 
porque a mi  me parece muy importante, los funcionarios de la gerencia de urbanismo 
pusieron en marcha todo el tema de la agilización administrativa y todos los pasos que 
de y que continúen con ese trabajo, en ese sentido me parecen perfectos, pero le vuelvo 
a insistir, creo que dentro del curso, hay que darle prioridad a la redacción del avance 
del plan general. Me quedo con eso, que yo también pienso que tienen que ser los 
funcionarios los que lleven todo el peso, que lo lleven, que me parece una buena notícia 
que continúen  porque son los valedores  de lo público e independientemente que esté 
yo, o esté usted o venga quien sea  son los que tiene su carrera administrativa y son los 
que tienen que hacer su trabajo, que creo que cuenta con un buen equipo, que creo que 
tiene buenos funcionarios en los puestos importantes en jefes de departamento y jefes de 
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servicio y que bueno que espero sobre todo que el precio de fachada marítima, al que le 
dedicamos muchas horas políticos y funcionarios, que lo dejamos prácticamente cerrado 
que es un tema complejo, urbanísticamente muy complejo y jurídicamente también 
complicado, que no olvide que cuando nosotros le dedicamos muchos esfuerzos diarios, 
la sentencia primera que cayó fue favorable   al Ayuntamiento, que no lo pierdan, que 
no pierdan el trabajo que  hemos hecho durante tres años y medio toda la casa, porque 
es importante, y es muy importante estar muy coordinados con los servicios jurídicos, y 
es muy importante estar coordinados con nuestros técnicos, con nuestra gente de gestión 
porque es fundamental que esa operación salga bien y nos permita, pues eso continuar 
con un proyecto que yo creo que todos queremos, incluso el boulevard de fachada 
marítima que fue un proyecto que dejamos, yo vi los planos dibujados y que están en el 
Consell y por lo tanto, también me alegro que en vez de hablar de soterramiento, que era 
lo que me encontré cuando llegamos, continúe con ese proyecto de abrir Palma 
definitivamente al mar, porque ahí ganará la ciudad que es la que tiene que ganar en 
todo este proceso. Si me puede dar más  información del tema de fachada que le hemos 
dejado a medias, se lo agradecería”. 
 
Parla el Sr. Valls: 
 
“Vuelvo el reiterar el lamento de no poder tener más tiempo en este tipo de 
intervenciones para poder aclarar muchas más cosas. Les quería hablar sobre el punto de 
referencia del Palacio de Congresos que tendrá de alguna manera vitalizar y dar forma, 
por la envergadura de lo que es esta infraestructura pues, de alguna manera tendrá que 
configurar lo que será la trama urbana en conexión entre el barrio del Polígono de 
Levante y el centro Histórico de Palma. Todo este frente marítimo tendrá lógicamente 
una nueva configuración, y a mí lo que me preocupa es que aquello no sea un desierto, 
que le podamos dar vida, que sea una cosa por donde los ciudadanos de Palma y los que 
la visitan, pueda ser un lugar preferencial y que no esté como está ahora. Lo único que 
pasa es que mire, no es por discrepar, pero con la fachada marítima y con el tema de 
GESA tenemos un problema, y tenemos un problema gordo, y eso lo quiero poner de 
manifiesto,  mire yo, sucintamente le diré, vamos a ver, hubo los convenios de 2003 y 
2004 donde se daba una edificabilidad en primera línea. En 2005 se realiza en base a ese 
convenio o esos convenios, desde el Ayuntamiento con ENDESA ser realiza la compra-
venta de Nuñez y Navarro a ENDESA a través de la empresa, JOSEL, en 2007 ocurren 
dos cosas, se realiza la reparcelación de la reurbanización y por otra parte nos sorprende 
la catalogación del edificio de GESA que hace que lógicamente ya no se pueda derribar 
tal y como estaba previsto en el contrato de compra-venta, en el que ustedes conocen y 
que por tanto eso es lo que ha dado lugar a una resolución posterior. Luego llegan 
ustedes, realizan una modificación de planeamiento y en el 2009, la edificabilidad de 
primera línea pasa a segunda línea y se recuperan para el patrimonio público los solares 
de primera línea. Pero claro, hoy el Juzgado de Primera instancia número 18 de Palma, 
ha resuelto el contrato y ha obligado a destapar ciento y pico millones de euros porque 
eran los 80 iniciales más  los intereses y costas de este procedimiento. Se ha apelado 
esta resolución, pero Nuñez y Navarro ha solicitado la ejecución provisional en estos 
días acaba el plazo si no lo ha hecho ya, para que ENDESA tenga que consignar esta 
importante cantidad. A mi lo que me da miedo, es que en el futuro, como en estos 
momentos hay 13 procedimientos, 13 contenciosos en relación a toda esta modificación 
de planeamiento, claro que hagamos cualquier cosa que en el futuro, haya un 
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repercusión y se repercuta la responsabilidad hacia el Ayuntamiento de Palma, esta es 
mi gran preocupación. Y por tanto si durante el tiempo en que previsiblemente pues no 
resuelve no solamente la Audiencia provincial de Palma, de Baleares, sino la eventual y 
más que segura, recurso por parte de la parte condenada, si es ENDESA o JOSEL al 
Tribunal Supremo, pues sabemos que en cinco, seis o siete años no hay una resolución 
firme, que ocurre, que entonces no hay una interlocución válida, definitiva y firme con 
una de las dos partes, porque está en juego la titularidad de ese posicionamiento 
jurídico, eso es lo que nos lleva a pensar que lo que hagamos en la fachada marítima 
sobre todo en referencia al edificio de GESA porque ese planeamiento de 2009 también 
le da un uso determinado, pues con lo que en jaque al Ayuntamiento de Palma, los 
intereses lógicamente privados de una entidad o de otra, hacen pensar que pueda haber 
una repetición, una repercusión contra el Ayuntamiento, esa es nuestra gran 
preocupación y por lo tanto nosotros estamos trabajando y vamos a intentar poner de 
alguna manera consenso entre las partes para poder llegar a una solución definitiva 
porque sino la ciudad de Palma tiene una espada de Damocles de cien millones de euros 
sobre sí misma. Esa es una de las posibilidades no quiere decir que sea así, que vaya a 
ser seguro así, pero tener eso pendiente nos coloca en una situación muy delicada, eso 
de alguna manera es lo que nos encontramos encima de la mesa, y a partir de ahí 
nosotros iremos trabajando para poder ver si encontramos una solución porque es muy 
importante el lugar tan emblemático donde está situado el solar de GESA, tampoco 
tenemos ahora economía como para poder realizar las zonas verdes que están sin 
acometer de los solares adyacentes al edificio y está en un estado deplorable, eso nos 
crea mucha incomodidad, a mi no me gustaría terminar la legislatura y que estos solares 
estuvieran con los tubos de las acometidas que ustedes permitieron a la entidad 
ACCIONA para hacer los parques de ambos lados del ámbito de FM1 y FM2, así que 
vamos a trabajar no se hasta donde podremos llegar, pero que nuestra  finalidad y 
nuestro objetivo es poder encontrar una solución, mantener de alguna manera la 
propiedad de estos solares, pero vamos a ver hasta donde  podemos llegar y nuestra 
actuación pues lógicamente, como es una cosa tan importante se la haremos saber, la 
compartiremos y en todo caso la ejecutaremos, porque queremos todos una solución 
para ese lugar de Palma. Muchas gracias”. 
 
Compareix. 
 
50.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al Pla 

de millora qualitat de l’aire (1144/2011). 
 
És indiscutible que la qualitat de l’aire és molt preocupant. Els nivells de concentració 
de diòxid de nitrogen (NO2) superen els valors anuals previstos i per tant suposen un 
greu perjudici per a la salut humana. Un dels punts on s’han recollit les xifres més 
preocupants és a l’estació de mesura i control del carrer Foners, amb la cantonada amb 
Avingudes. 
 
El Pla de millora de qualitat de l’aire de Palma, aprovat el 2008 contempla una sèrie de 
mesures correctores, per disminuir aquest contaminant, distribuïdes en cinc àmbits i en 
cada un d’ells es proposen una sèrie d’accions, algunes ja iniciades i/o finalitzades que 
son: 
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1. Mesures de restricció del trànsit 
1.1. Construcció de nous aparcaments de motos i bicicletes i ampliació dels ja 

existents. Construcció d’aparcaments públics (SMAP) en edificis públics. 
1.2. Augment de les voreres, supressió de les barreres arquitectòniques i rutes de 

vianants 
1.3. Reducció del trànsit pesat al Passeig Marítim. (Implementada l’1 d’agost 2008) 
1.4. Connexió del centre amb la perifèria mitjançant eixos cívics. 
1.5. Implantació d’una xarxa transversal de carrils bici, per tota Palma, per 

connectar amb els eixos cívics. 
1.6. Recuperar c/Jacint Verdaguer com a corredor verd. 
 

2. Mesures de foment del transport públic 
2.1. Executar la planificació de la xarxa de tren i estudis d’ampliació 
2.2. Construcció d’aparcaments dissuasius o aparcaments perifèrics urbans en les 

entrades de Palma, connectats amb el transport públic. 
2.3. Estudi de rutes d’autobús urbà 
2.4. Estudi d’optimització de rutes de l’autobús interurbà. 
2.5. Intensificació del servei de transport interurbà. 
2.6. Informació sobre transport públic interurbà a través de mitjans telemàtica i 

telefònics. 
2.7. Nova regulació semafòrica donant prioritat al transport col·lectiu i alternatiu 

(SAE) 
2.8. Prioritzar l’ús del transport públic davant l’ús del vehicle privat. 
2.9. Potenciació de la intermodalitat entre mitjans de transport 
2.10. Ampliació dels carrils bus-taxi dins de Palma i en direcció als afores: 

c/Aragó i c/Caro. Estudi del carril bus al Passeig marítim i a altres vies 
radials importants 

2.11. Augment del nombre d’autobusos de l’EMT, nous trajectes d’autobusos i 
creació de noves línies. Millora i optimització de les ja existents. 

2.12. Tramvia Badia de Palma i connexió amb l’aeroport. 
2.13. Posada en funcionament d’un sistema de préstec de bicicletes públiques (Ja 

iniciat). 
2.14. Augment de la gratuïtat progressiva dels 9 als 16 anys en l’EMT. 

(Implementat  l’anterior legislatura i tornat endarrere per l’actual 
consistori). 

2.15. Conveni entre entitats i institucions per a la creació d’un servei de bus 
llançadora a l’UIB.  

2.16. Estudi possible creació bus llançadora als polígons de Can Valero i Son 
Castelló. 

2.17. Estudi possible conveni entre l’Ajuntament i l’aeroport per crear un servei de 
bus laboral. 

2.18. estudi possible subvenció per rutes escolars privades a centres concertats. 
2.19. Nou sistema tarifari del transport interurbà. (iniciat 2007) 

 
3. Mesures de regulació del trànsit 

3.1. Estudi possibles accions respecte a l’adhesiu d’eficiència energètica. Graduació 
de l’impost de circulació i limitació d’accessos al centre de Palma. 

3.2. Campanyes de control intensiu del trànsit 
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4. Mesures sobre vehicles. 

4.1. Estudi de viabilitat de l’ús de l’hidrogen com a combustible. 
4.2. Foment de la renovació de flotes de vehicles destinats al transport de 

mercaderies. 
4.3. Renovació de flotes de vehicles destinats al transport urbà i interurbà i de 

serveis de les administracions públiques. 
4.4. Foment de l’ús de GLP i gas natural en taxis. 

 
5. Altres mesures.  

5.1. Campanya de difusors passius de diòxid de nitrogen, NO2 
5.2. Campanya de mesura de qualitat de l’aire al carrer Aragó, cantonada plaça 

Güell 
5.3. Campanya de mesura de la qualitat de l’aire amb un equip portàtil. 
5.4. Accions de comunicació per difondre el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire 

i les seves mesures. 
5.5. Etiquetatge de vehicles en funció de les seves emissions. 
5.6. Compartir cotxe (Web municipal, iniciat 2008) 
5.7. Promoure realitzar tràmits administratius telemàtics 
5.8. Jornades sobre contaminació atmosfèrica 
5.9. Informació de la qualitat de l’aire en pàgina web (implementat) 
5.10. Implantació del programa de mobilitat TRANSCAT 
5.11. Manual de bones pràctiques per a obres. 
5.12. Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) 
5.13. Renovació del parc de calderes del sector domèstic 
5.14. Creació pàgina web amb informació en temps real de càmeres de trànsit, 

cartografia i dades. 
5.15. Accions institucionals per a la millora de la qualitat de l’aire de la ciutat. 
5.16. Jornades de conscienciació empresarial sobre polítiques de transport 

sostenible. 
5.17. Projecte Palma sostenible. 
5.18. Elaboració de plans col·lectius de desplaçaments a empreses i polígons 
5.19. Campanyes de sensibilització per disminuir l’ús del transport privat 
5.20. Compliment del Reial Decret 1032/2007 de qualificació de transportistes. 
5.21. Guia de bones pràctiques en matèria d’emissions de gasos contaminants. 
5.22. Foment del teletreball. 
5.23. Realització d’un pla de Mobilitat integral. 

 
Pregunta: 
 
Quines mesures del Pla de millora de la qualitat de l’aire, de les no realitzades, te 
previst impulsar o dur a terme ?  
 
Formula la pregunta el Sr. Noguera: 
 
“Queda reproduïda”. 
 
Contesta el Sr. Garau: 
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“Molt bé. En relació al pla de millora de qualitat de l’aire, tenim que dir que 
efectivament estam negociant el conveni amb el Govern i que en aquests moments 
estam en procés de que una vegada que estigui signat el conveni, mantendrem diferents, 
tot un seguit de reunions bilaterals, entre les diferents regidories que tenen que dir amb 
aquesta matèria, com pot ser mobilitat, infraestructures, per suposat medi ambient. 
Desenvoluparem conjuntament el nou pla, de totes maneres aquí m’agradaria una altra 
vegada fer referència que el problema que tenim amb la qualitat de l’aire a Palma és 
deguda a que a uns certs punts hi ha una elevada concentració d’òxid de nitrogen, en 
concret de diòxid de nitrogen i que per tant les mesures, hauran d’anar orientades, 
entenc jo, a reduir aquestes emissions que venen fonamentalment per part dels vehicles 
amb carburants diesel i de determinades calderes amb un procés de combustió de diesel 
i bé, amb aquests línees al manco des de medi ambient, emprendrem tant pel que sigui 
per la part del control de les emissions d’aquests vehicles com d’aquestes calderes. Això 
és el que volia dir. Els hi podré donar més informació cap allà al 15 de febrer que 
segurament tendrem ja aprovat l’esborrany i els hi podré explicar detalladament quines 
són les mesures, complementàriament al pla que ja estava en marxa es seguiran 
efectuant. Gràcies”. 
 
Diu el Sr. Noguera: 
 
“ Gràcies per a la informació”. 
 
Contestada. 
 
51.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al 

canvi de nom de la ciutat (1459/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM presenta la següent pregunta oral: 
 
És conscient l’equip de govern que amb el canvi de nom de la ciutat està 
imcomplint l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia? 
 
Amb quina justificació es basen els informes tècnics que avalen el canvi  de nom de 
la ciutat? I qui els signa? 
 
Formula la pregunta el Sr. Noguera: 
 
“ Queda reproduïda”. 
 
Contesta el Sr. Martínez: 
 
“Crec que ha estat un tema ja discutit en aquest plenari si els sembla bé, don per 
reproduït tot el que avui hem dit al punt 25”. 
 
Parla el Sr. Noguera: 
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“Hi ha una cosa que no s’ha comentat que és el tema de qui ha signat aquests informes 
que valen el canvi de nom, voldríem saber si fos possible”. 
 
Contesta el Sr. Martínez: 
 
“Sí, es que els informes estan a tota la documentació que hem entregat, es a dir, hi ha 
tota una sèrie d’informes del cronista de la ciutat, també del cap de serveis de població, 
dels diferents assessors jurídics que té l’Ajuntament i en base a aquests informes l’equip 
de govern ha fet una proposta a aquest plenari. Moltes gràcies”. 
 
Diu el Sr. Noguera: 
 
“Diu molt d’un equip de govern que va en contra dels criteris històrics de la Universitat 
i després que va en contra als criteris jurídics de l’Estatut d’Autonomia, jo m’ho faria 
mirar amb aquestes coses perquè veritablement hi ha una certa lleugeresa a prendre unes 
decisions tan importants, i es voten qüestions tan importants com els criteris de la 
Universitat o el nostre estatut encara que algú l’infravalori és el màxim diríem paper 
jurídic que tenim a aquesta comunitat i la veritat després de botar-me jurídicament 
l’estatut i després de passar de la Universitat, amb el comunitat que va fer l’altre dia 
totalment rebutjant aquesta gran idea de canviar el nom de la ciutat, bé, simplement no 
som ningú per donar consells, però com a mínim faria una autoreflexió i faria un 
pensament”. 
 
Parla el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies Sr. Noguera, jo he estat durant molt de temps representant a la Universitat i 
sempre es plantejava un problema que és quan parla per exemple en aquest cas, el 
departament de filologia catalana, si realment parla la Universitat o només parla el 
departament de filologia catalana, nosaltres hem llegit el que ha dit el departament de 
filologia catalana que no és la Universitat, és simplement el departament de filologia 
catalana, hem llegit els seus punts a favor, de mantenir el nom de Palma i no modificar, 
no dur endavant la proposta de Palma de Mallorca, però avui matí ja ho hem dit que hi 
havia molts altres terrenys que s’havien de tenir en compte que són els que nosaltres 
també hem tengut en compte a l’hora de tornar al nom de Palma de Mallorca. Jo ho he 
dit avui matí, que hi ha bons arguments  per defensar Palma, com també hi ha bons 
arguments per defensar Palma de Mallorca i que nosaltres de tots aquests arguments que 
hi havia hem tornat i hem fet la proposta de Palma de Mallorca, però ja li dic que això 
és el departament de filologia catalana. Moltes gràcies”. 
 
Contestada. 
 
52.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal PSM-IV-ExM, relativa a 

Serveis Socials (1460/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM presenta la següent pregunta oral: 
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Quins professionals dels CMSS Serveis assumiran les tasques dels educadors 
familiars? 
 
Quin professionals dels Serveis Socials de Palma assumiran les tasques dels 
orientadors laborals  que estaven als CMSS? 
 
Formula la pregunta el Sr. Noguera: 
 
“Bàsicament un matis del que ha dit el Sr. Martínez, quan parla el regidor d’Hisenda, 
com quan parla el departament de filologia catalana, jo també me pens que parla l’equip 
de govern, i quan parla el departament de filologia catalana, també parla la Universitat 
això és innegable, això és innegable. Però bé. La pregunta crec que la he anat formulant 
els darrers mesos, avui m’he fet un poc pesat, però veritablement és una situació 
preocupant que serveis com el d’orientació laboral i concretament el d’educadors 
familiars a dia d’avui i quan falta una setmana  perquè acabi, concretament el programa 
d’educació familiar gestionat pel GREC l’oposició no tengui ni idea de com es 
gestionarà, aquest programa. Ja no és una qüestió de desinformació de l’oposició que és 
criticable, és una qüestió de planificació del que han de ser uns centres municipals de 
serveis socials d’una ciutat de mig milió d’habitants, nosaltres avui no sabem qui farà la 
tasca d’aquests professionals ens preocupa, ens alarma i la veritat dóna mostra d’una  
improvisació  important i sobre tot una improvisació que pot tenir més conseqüències 
molt negatives perquè aquestes famílies que en aquests moments estaven sent 
intervengudes  pels educadors familiars,no sabem si han començat o no els traspassos 
amb els nous professionals que es faran responsables, bé i són casos veritablement són 
casos amb una importància extrema i que l’oposició no té ni informació de qui farà 
aquestes tasques  ni de com es farà el traspàs ni  si aquest servei veritablement  estarà 
interromput o no”. 
 
Contesta la Sra. Sandra Fernández: 
 
“Muchas gracias. Sr. Noguera de verdad le agradezco que sea pesado como dice usted, 
porque esto me demuestra que no voy a poder relajar ni un momento durante toda la 
legislatura que tampoco es el caso. Mire, nosotros llevamos trabajando desde el minuto 
uno que llegamos a este gobierno y en el área de servicios sociales desde el minuto uno, 
y cuando me refiero a estamos trabajando no me refiero al director general y a mi, el 
director general es el único cargo de confianza que hay, antes había cinco y ahora 
solamente hay uno, me refiero que estamos trabajando con los funcionarios y con los 
profesionales que hay en servicios centrales de este ayuntamiento que la verdad es que 
vuelvo una vez más a hacerles un reconocimiento y estamos trabajando precisamente 
para dar respuesta a todas estas cosas. Pero no solamente a estas cosas, en servicios 
sociales evidentemente ha cambiado la realidad de la ciudad, no es la misma que hace 
cuatro años, no es lo misma que hace ocho, ni es la misma que hace 20 sin embargo se 
tiende a seguir trabajando igual. Además nos hemos encontrado con unas dificultades 
muy grandes para poder reorganizar y poner en marcha el área, ya tuve oportunidad de 
explicarlo brevemente en el pleno frustrado, creo que fue lo único que me dio tiempo a 
explicar y estoy convencida de que no les sorprende absolutamente nada de lo que  
pueda contar de la pasada legislatura que pasase en Servicios sociales, no les va a 
sorprender nada. Una vez dicho esto, se lo vuelvo a repetir, nosotros estamos trabajando 
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precisamente para esto, improvisación ninguna. Mire, respecto a los educadores 
familiares, existe un servicio de educadores familiares y educadores sociales, hay una 
pequeña parte que está externalizada y que durante mucho tiempo este concurso lo 
había ganado una empresa determinada. Bien, nosotros después de estudiarlo con los 
profesionales, creemos que se puede hacer de otra forma, y creemos que se puede hacer 
de otra forma porque las realidades han cambiado, porque además esta intervención que 
se realiza linda mucho con competencias del Consell Insular, y ahora si existe una 
coordinación con el Consell Insular que antes no existía que nos va a permitir hacerlo de 
otro modo, entonces nosotros tenemos una propuesta para hacer, pero evidentemente 
queremos contar con el apoyo de las personas que van a tenerla que aplicar y por eso, 
me sabe mal, pero creo que antes de que lo sepa la oposición, nosotros queremos contar 
con los propios trabajadores de los centros municipales, y en esto estamos en explicarle 
como es la propuesta como lo podemos hacer. Si nuestros trabajadores están 
convencidos y están de acuerdo, evidentemente será el primero en saber cual es esta 
propuesta, en el caso de que no estuviesen convencidos y pensasen que esto supone  una 
recarga para ellos o cualquier otra cosa le digo también que tenemos los pliegos 
preparados, evidentemente con algunas modificaciones para sacarlo de inmediato, que 
hemos hablado con la empresa, para que en ningún caso, ninguna familia puedan quedar 
desatendidos  y  que se están siguiendo los procesos y hemos llegado a acuerdos con 
ellos y tenemos los pliegos preparados para, le vuelvo a repetir, en el caso de que 
nuestros trabajadores que creo que son los más importantes porque tienen que ejercer 
todas estas competencias, no estuviesen de acuerdo con  la propuesta que hemos 
planteado, que nosotros pensamos que es muy buena, y vuelvo a repetir cuando digo 
nosotros, me refiero a más profesionales, si no están de acuerdo tenemos los pliegos 
preparados. En segundo lugar, los orientadores laborales, es cierto que nos encontramos 
con una situación sobrevenida, de un programa que tenía en marcha el SOIB y que deja 
de tenerlo en marcha y una serie de trabajadores de l’IMFOF, no es que sean 
despedidos, es que acaba un programa y el SOIB pone  en marcha otra serie de 
programas experimentales. Competencia del Ayuntamiento es la orientación y la 
inserción laboral de colectivo vulnerable y ya le digo yo que nosotros vamos a orientar e 
insertar al colectivo vulnerable. ¿Cómo lo vamos hacer? Pues, me gustaría poder dar 
una respuesta más concreta pero también le vuelvo a repetir lo mismo, en cualquier caso 
vamos a …… esta orientación, ya le digo que no la van hacer los profesionales que 
están actualmente en servicios sociales, no va a recaer sobre ellos esta carga de trabajo, 
esto se lo puedo garantizar y nuestra propuesta va a tender sobre todo en apoyarnos en 
las diferentes entidades sociales y me gustaría poder darle una respuesta que también le 
digo que será el primero después de los trabajadores en saberla. Muchas gracias”. 
 
Diu el Sr. Noguera: 
 
“Breu. Una vegada més no sabem com ho farem i la veritat es que jo li deman al Sr. 
Batle, que quan l’oposició demana informació d’un servei que acaba d’aquí a una 
setmana que no s’hagi consensuat encara una proposta amb els treballadors que hagin 
de fer aquest servei, la veritat a nosaltres com a mínim, mala planificació i el dels 
orientadors laborals, es que ja fa temps que no hi fan feina, clar, tema orientació laboral, 
vull entendre que com encara no han consensuat la proposta amb els professionals de no 
se qui, no s’està fent, i el tema d’educadors familiars Sra. Fernández, per favor, aquest 
tema fa temps que vostè sap que no tornarà a treure els plecs, i m’està dient que una 
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setmana abans, una setmana abans del dia 1 de desembre que acaba la contracta amb el 
Grec, vostè encara no ha consensuat la proposta amb els treballadors professionals i si 
els treballadors  professionals les hi sembla malament, traurà un plec tard? No crec que 
siguin forma d’aplicar les polítiques socials d’aquest Ajuntament”. 
 
Parla la Sra. Sandra Fernández: 
 
“En primer lugar decirle que evidentemente nosotros esto lo estamos planificando de 
cara al 2012. Tenemos garantizado el servicio porque se lo vuelvo a decir hemos 
llegado a acuerdos con la empresa, porque hasta finales de 2012 se pueda continuar 
dando este servicio, en ningún momento va  a quedar al descubierto, se lo vuelvo a 
repetir. No se como hacían ustedes las cosas antes, o si que las se, y evidentemente no 
queremos hacerlas igual y queremos contar con los profesionales y hay muchas cosas 
que para contar con los profesionales y dada usted sabe perfectamente cual es la 
distribución de servicios sociales no es un proceso tan fácil y no es un proceso tan ágil 
como nos gustaría. Respecto a la orientación laboral, durante estos meses, hemos 
intentado suplirla a través del IMFOF, con las dos ….. que todavía tenemos y 
evidentemente por una cuestión que creo que es por todos conocida, cual es la situación 
del Ayuntamiento, debemos planificar para el 2012 porque el 2011 nos han  dejado con 
las manos bastante atadas. Sr. Noguera le puedo decir que podremos hacer cosas y nos 
podremos equivocar, pero le digo que de momento tengo la conciencia bien tranquila 
que todo lo que estamos haciendo es mejorar los servicios y para que el personal que 
deba dar estos servicios esté lo suficientemente motivado para poder hacerlo bien, 
porque eso para nosotros es fundamental, y esto no ocurrió en la pasada legislatura, y no 
me hable de improvisación de no planificación porque  tela marinera lo que tenían 
ustedes que por no tener por primera vez en la historia como ya les dije y como les 
gusta tanto decir, no había ni siquiera un plan estratégico de servicios sociales, esto si 
que no es planificar o la cantidad de pliegos que nos hemos encontrado prorrogados y 
prorrogados o de contratos menores o todo lo que se les iba ocurriendo hacer y que 
después no tenía ningún resultado, así que no nos diga usted que no estamos 
planificando porque lo estamos haciendo al revés, estamos planificando bien y para eso 
se requiere tiempo, preferimos hacer las cosas un poco más despacio y hacerlas bien, 
que no hacerlas de prisa y mal. Muchas gracias”. 
 
Diu el Sr. Noguera: 
 
“Me renya i no me contesta les preguntes…” 
 
Contestada. 
 
53.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a la Unitat 

canina (1461/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Segons hem pogut saber per la premsa, el Regidor de Seguretat Ciutadana ha anunciat la 
creació d'una nova Unitat Policial anomenada Unitat Canina UCAN. 
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Quines són las característiques tècniques i professionals i l'àmbit d'actuació 
d'aquesta nova unitat?  
 
Formula la pregunta el Sr. Donaire: 
 
“La doy por reproducida”. 
 
Contesta el Sr. Navarro: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Como parte de la modificación que estamos haciendo en la policía 
potenciando lo que es la seguridad pública, vamos a crear esta unidad canina, tendrá , 
está constituida por nueve efectivos humanos que serán ocho policías y un oficial y por 
cinco efectivos caninos, son cinco perros, suena a cachondeo, pero son efectivos 
caninos, estos perros estarán preparados dos vertientes uno que sería en seguridad 
pública todos ellos y otros dos que se especializaran  también en dotación de 
estupefacientes, todos estupefacientes, pero los cinco podrían hacer función de lo que es 
seguridad pública. Nuestra idea también es que estos perros  nos sirvan para lo que es 
una función didáctica, porque los vamos a utilizar para poder hacer formación en 
colegios y demás, sabemos que a los niños puedes llegar con un perro a una escuela, 
pues les agrada, es interesante, es una forma de entrar y es una forma de llegar a ellos y 
poder explicarles lo que es la policía, las funciones que tiene, que no solo son a nivel de 
represivas y demás. También le comento que la infraestructura de esta unidad estará 
dotada de dos vehículos que hemos reutilizado, que eran de vehículos antiguos, una 
furgoneta pequeña que hemos adaptado con una estructura propia y las perreras están 
situadas en Son Toells, que hemos aprovechado la instalación que había detrás de los 
vehículos que permiten una pequeña zona para tenerlos allí en las perreras y tener una 
zona de entrenamiento también. No se si quiere saber algo más de la unidad”. 
 
Parla el Sr. Donaire: 
 
“Sí, gracias, hay un par de cosas. Me gustaría saber cual va a ser el horario de servicio 
de la unidad, aquello de mañanas, tardes, noches, toda la semana, etc., si va a ser una 
unidad programada si sus acciones van a ser programadas o si va a tener algún tipo de 
acción reactiva y después según ha aparecido en prensa, estos perros van a ser de alguna 
forma, no se si llamarles donados o por medio de un convenio. Evidentemente ya 
sabemos que pone los perros, lo que no sabemos muy bien es lo que ponemos nosotros 
y valga la broma, los policías se que los ponemos nosotros pero que contrapartida es la 
en ese convenio y si es posible si existe ese convenio que supongo que sí, lo ha dicho 
usted, si nos podría hacer llegar ese convenio, pero sobre todo bueno, que empresa, si 
son empresas especializadas y la contrapartida de la entrega de estos perros. Muchas 
gracias”. 
 
Diu el Sr. Navarro: 
 
“Gràcies Sr. Batle. El horario será en principio, habrá un horario fijo de mañana y uno 
de tarde, eso sí, habrá una serie de acciones, eso sí, no serán programadas que serán 
actividades que se podrán hacer sobre todo en controles a nivel sorpresivo en zonas que 
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dirían de apoyo en la idea de que estas unidades vayan siempre de apoyo tanto a los 
GAP como a la unidad de intervención inmediata. Por lo tanto algunos de ellos, los 
policías tendrán que hacer noches, serán turnos nocturnos, ya digo la programación 
variará un poco de las intenciones. Referente al coste de los perros diré que han sido 
patrocinados, han sido donaciones que hemos pedido a algunos proveedores 
municipales y algunas asociaciones. Si quiere le paso detallada cada una de ellas pero 
quiero decir que los cinco perros realmente solo se tendrían que pagar tres, uno ha sido 
una donación de un policía por cierto y el otro ha sido retirado de las perreras 
municipales de Son Reus, que fue elegido por el técnico que fue el responsable del 
adiestramiento de los perros, le pasaré la relación de las asociaciones y empresas que 
han hecho la donación, no existe ningún protocolo firmado porque simplemente ha sido 
que nos donan el perro, sin ningún tipo de contraprestación”. 
 
Parla el Sr. Donaire: 
 
“La doy por respondida, muchas gracias”. 
 
Contestada. 
 
54.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al Servei 

de Biblioteques (1462/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 

Quants serveis de biblioteques s’han reduït en  aquesta  legislatura? 

Formula la pregunta la Sra. González: 
 
“Gracias, Sr. Batle. Se da por reproducida.” 
 
Contesta el Sr. Gilet: 
 
“Muchísimas gracias Sr. Batle. Se ha cerrado únicamente la de Establiments, y la 
biblioteca de Establiments y se ha hecho siguiendo dos criterios, en primer lugar, 
racionalizar los recursos humanos y de este modo no perjudicar bibliotecas que tienen 
un número de usuarios muchísimo mayor que el d Establiments”. 
 
Parla la Sra. González:  
 
“Y con respecto a los horarios, porque se están oyendo algunas quejas, quería saber si 
son fundamentadas o no con respecto a los estudiantes que dicen que no habrá apertura 
o que se reducen los horarios y también en una reivindicación desde hace ya tiempo y 
que incluso ustedes llevaban de abrir las bibliotecas por las noches en horario de 
exámenes  para que pudieran nuestros estudiantes poder acceder a ellas. Gracias”. 
 
Contesta el Sr. Gilet: 
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“Nosotros esa promesa electoral la cumplimos ya en el mes de agosto y en el mes de 
septiembre, se abrieron dos bibliotecas, la de S’Escorxador, la Josep Maria Llompart y 
la de Ramon Llull, estas dos bibliotecas estuvieron abiertas las 24 horas del día en el 
período de exámenes del mes de septiembre, empezamos a mediados de agosto y 
acabamos si no recuerdo mal el 9 de septiembre. Con respecto a los horarios, los 
horarios siguen siendo los mismos que había previamente y los motivos, le repito de 
porque se ha cerrado la de Establiments, son contundentes con respecto al número de 
usuarios, no llegaba a los 200 usuarios al año, al año, por tanto, había días que no iba 
nadie, porque 200 son menos de 365, por tanto, ese ha sido el motivo, evidentemente no 
es el deseo de este regidor ni de este Ayuntamiento cerrar bibliotecas, si bien, repito, ha 
sido contextualizado por la necesidad de racionalizar los recursos humanos y así no 
perjudicar el servicio a bibliotecas que tienen miles de usuarios como por ejemplo 
puede ser la biblioteca Ramón Llull o la de S’Escorxador. Muchísimas gracias”. 
 
Contestada. 
 
55.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa als Casals 

de Joves (1463/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 

En quina situació es troben els tràmits per trobar espais municipals alternatius per 
ubicar els casals de joves que s’han tancat en aquesta legislatura? 

Formula la pregunta la Sra. González: 
 
“Gracias Sr. Alcalde, se da por reproducida”. 
 
Contesta la Sra. Crespí: 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Bueno pues se encuentran en la misma situación que el pasado 27 
de octubre cuando hicimos el último pleno, la situación es exactamente la misma o sea 
que seria volver a responder lo que ya dije hace un mes, no ha habido ningún cambio”. 
 
Té la paraula la Sra. González: 
 
“Gracias. Insisto en la causa que usted alegó para el cierre de estos Casals, era que no 
eran de propiedad municipal y creo que se entendió que se estaba buscando otros 
locales, o otras alternativas, entiendo que no hay ninguna otra alternativa pero se sigue 
buscando”. 
 
Diu la Sra. Crespí: 
 
“No, la respuesta que di en el último pleno es que ahora mismo hay cuatro casales y de 
momento se mantienen estos cuatro casales de jóvenes ya que la situación de casales de 
barrio se ha ampliado en los últimos años, pasando pues por ejemplo desde el año 2002 
que es cuando pasamos de uno a seis casales de jóvenes, pasando de tener 14 a hoy 
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actualmente pese a los que se han cerrado que hay 26 donde se hacen actividades a las 
cuales pueden acudir jóvenes y donde se ofrece espacio de cesión para entidades 
juveniles tanto puntual, como semanal, como quincenal, como se vería si tienen otro 
tipo de demandas, se comparten espacios, no solo son exclusivos para un determinado 
tipo de población, sino también pueden ir los jóvenes. Los locales es cierto que dije que 
eran de alquiler, que eran los que menos afluencia de jóvenes tenían por lo tanto el 
impacto era de los menores que podían tener respecto a los seis casales los dos que 
podían tener menos impacto en la población juvenil, que sería de nuestro agrado tener 
casales de jóvenes en todas las barriadas de Palma, por supuesto, que igual que sería de 
nuestro agrado tener instalaciones deportivas  y otro tipo de servicios o bibliotecas 
como ha dicho anteriormente el regidor de cultura, pero ahora mismo ni tenemos la 
instalación municipal y la situación económica es exactamente la misma que cuando los 
tuvimos que cerrar, es que no ha habido ningún cambio”. 
 
Contestada.  
 
56.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a l’Estadi 

Lluís Sitjar (1464/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
En quina data s'ha decretat l'execució subsidiària de les mesures cautelars que 
s'havien d'executar a l'estadi Lluís Sitjar, per evitar perills de caràcter públic i 
actuar amb protecció i garantia de les persones i bens, tal i com es va acordar per 
unanimitat en el ple del mes de setembre (29.09.2011)? 
 
Formula la pregunta la Sra. Garví: 
 
“Gracias Sr. Isern. Bueno en el pasado pleno del mes de septiembre, creo que llegamos 
a un acuerdo unánime en el sentido de que había un compromiso para ejecutar 
subsidiariamente las medidas cautelares que habían incumplido los propietarios del 
Lluís Sitjar, debido a los acontecimientos que se han sucedido en el último mes parece 
ser que esas medidas cautelares, que incluían entre otras cosas el cierre de las 
instalaciones no se ha llevado a efecto porque han entrado personas y de hecho ha 
habido algún altercado, creo que de tipo incendio y el otro día comentamos en el 
consejo de gerencia y a mi no me terminó de quedar claro, me gustaría saber con certeza 
si el Ayuntamiento ha firmado como se comprometió en el mes de septiembre y en que 
fecha el decreto de ejecución subsidiaria de las medidas cautelares que habían 
incumplido de sobra los propietarios del Lluís Sitjar”. 
 
Contesta el Sr. Valls: 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde, le respondo están al día de la situación del Lluís Sitjar, 
pero mire hoy nos ha llegado una buena noticia, resulta que como consecuencia  del 
expediente de disciplina urbanística además de tener que derribar el estadio como 
consecuencia de la declaración de ruina meramente económica, que como usted sabe 
también  eso está impugnado y está en sede judicial, existía por disciplina la 
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obligatoriedad de realizar una serie de medidas cautelares, entonces me pregunta como 
está la ejecución de medidas cautelares. Mire como el Mallorca es conocido que vino al 
despacho del alcalde y habló con nosotros para presentarnos un proyecto, nosotros le 
dijimos, oiga, mire, lo que hay encima de la mesa es la disciplina urbanística, tienen 
ustedes que tal y como acordamos también en el pleno pasado, tienen ustedes que 
cumplir con esa disciplina urbanística a raíz de eso, hicieron toda una serie de gestiones, 
hicieron toda una serie de tramitaciones en el área de disciplina, y en el área de obras, 
para ejecutar esas medidas cautelares, pero pasaban los días y las semanas y no se 
estaba realizando, por tanto, les hicimos un último requerimiento y en base a lo cual, fue 
la semana pasada cuando dije  mire, si ustedes pues definitivamente no lo van hacer 
dígannos claro y nosotros actuaremos subsidiariamente. Bien, pues hoy, hay una 
inspección ocular por parte del departamento de disciplina y seguridad de los edificios y 
por fin, se han iniciado esas obras por parte del propio promotor, a costa del promotor, 
que es el afianzamiento y sujeción de la   barandilla de la escalera ubicada en la zona 
correspondiente a la calle Doctor Gómez Ulla y colindante con un acceso al 
aparcamiento del edificio ubicado en la misma calle angular con Plaza Barcelona y la 
segunda previa comprobación de que no haya ocupantes en su interior, realizar el 
tapiado de la puerta 3 la cual permanece abierta, entendemos que en pocos días esta 
obra tiene que estar finalizada y daremos buena cuenta de ello en el ámbito del Consejo 
de Gerencia. Muchas gracias”. 
 
Diu la Sra. Garví: 
 
“Sr. Valls, le agradezco la información y es un paso importantísimo que las ejecuten, 
entonces me quedo con la, es decir, no se llegaron a decretar estas medidas cautelares, la 
ejecución subsidiaria de esas medidas cautelares tal y como acordamos no se llegaron a 
decretar”. 
 
Contesta el Sr. Valls: 
 
“No, es decir, la ejecución subsidiaria simplemente se decretó en el interno de la 
gerencia, fue simplemente un mandato, el  gerente dio parte de que se realizaran 
directamente esas medidas cautelares, de manera subsidiaria,  y entonces nosotros 
también iniciamos los trámites pidiendo un presupuesto y adjudicando la obra a quien 
debía hacerlo, pero ya le digo que las conversaciones y las entrevistas con , ya no 
solamente con los dueños del Lluís Sitjar, sino con el Mallorca, ellos dijeron que 
empezáramos, y nos interrumpieron nuestro proceso de realizarlas por nuestros, 
subsidiariamente el Ayuntamiento y entonces han iniciado por fin, han empezado a 
realizar esas obras, para ejecutar las medidas cautelares ya tan conocidas”. 
 
Contestada. 
 
57.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al Servei 

d’ITES (1465/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
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Quin personal té actualment adscrit el Servei d'Inspecció Tècnica d'Edificis? 
  
Quants d'immobles dels que estan obligats a passar l’ITE a data 31 de desembre 
de 2011 han passat fins avui l'inspecció?  
 
Quina valoració en fa de les dades que avui ens aporta? 
 
Formula la pregunta la Sra. Garví: 
 
“Gracias Sr. Alcalde, pues, son tres preguntas concretas y las doy por reproducidas”. 
 
Contesta el Sr. Valls: 
 
“Es en relación al servicio de las ITES. Lo que le quiero decir es que actualmente en el 
servicio de inspección técnica de edificios, que está dentro del departamento de 
disciplina urbanística y seguridad de los edificios, trabajan doce personas y 
recientemente  han finalizado su contrato tres auxiliares administrativos en ese 
departamento. Durante este año 2011, por otra parte y hasta fecha de hoy han 
presentado el informe de ITE 1465 inmuebles de los cuales 775 eran inmuebles con la 
obligación de presentar el informe antes del 31 de diciembre de 2011. El resto de 
edificios, o sea, el resto de expedientes que se han abierto son ITES que corresponden a 
otros años. Por otra parte, ha habido más de 400 consultas, relativa a la inspección 
técnica de edificios y respecto a los inmuebles obligados a presentarlo antes de este final 
de año faltan por cumplir con esta obligación 2274 inmuebles, previsiblemente esta 
cantidad disminuirá porque se tiene la experiencia en este departamento de que a final 
de año a medida que se va acercando el final de año, pues, muchos promotores solicitan 
abrir esos expedientes y realizar las obras y la inspección correspondiente”. 
 
Diu la Sra. Garví: 
 
“Nada solamente solicitarle si me podía facilitar copia de los datos por poderlos tener 
por escrito, no los he podido transcribir y nada más, gracias por la información”. 
 
Contestada. 
 
58.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a 

Bicipalma (1466/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Quines mesures han adoptat o pensen adoptar per esmenar les nombroses 
incidències que s’estan produint  en el servei  i que augmentaran a mesura que 
augmentin els usuaris sense incrementar el número de bicicletes disponibles? 
  
Formula la pregunta el Sr. Hila, el qual la dóna per reproduïda. 
 
Contesta el Sr. Vallejo: 
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“Sí, gracias Sr. Alcalde. Bueno las medidas para solventar las incidencias yo le diría, 
están las técnicas como usted sabe se sustituyeron todos los anclajes, tanto exteriores 
como interiores, los famosos donuts, hoy podemos decir que las que están ancladas ya 
no nos las roban, se está procediendo, no se ha acabado todavía a cambiar todo el 
sistema informático de los anclajes también, porque también nos daban muchos 
problemas y luego en cada PIU en cada punto de información, se han sustituido tanto el 
software como ordenadores para intentar que esto mejore un poco, porque es verdad que 
nos está dando incidencias muy por encima de lo que es deseable, también es verdad 
que la obra no está recepcionada, con lo cual, hasta que esto no esté totalmente 
solventado no recepcionaremos la obra, esto por lo que me dio informáticos o técnicos 
decirle que ya en Palma hay 68 bicicletas nuevas, están pendientes de montar pero 
bueno, tenemos 68 bicicletas nuevas y por último vamos de manera inmediata penalizar 
el mal uso de la bicicleta mientras se aprueba todo el proceso de  actividad económica, 
las tarifas y tal, vamos a penalizar el mal uso de las bicicletas con tiempo, es decir, 
hemos detectado gente que  cogía la bicicleta y la tenía pues, un día, dos días, tres días, 
entonces, cuando detectemos que hay un caso así, esa persona no la podrá coger un día 
o dos, o en una semana o en un mes en función del mal uso que haya hecho de la 
bicicleta. Gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Hila: 
 
“Muchas gracias por la información agradecérsela y también que apuesten por el bici 
Palma lo único que claro, evidentemente un sistema que está pensado por un número de 
usuarios determinado, cuando tu lo amplias, que me parece bien a todos, se amplia sin 
límites a todo el que se apunte, se somete a presión el sistema brutal y lo que está 
ocurriendo es que por una parte que cueste encontrar bicicletas, porque hay muchos 
usuarios que las usan, el ratio de usuarios por bicicleta es muy alto, y claro, a la vez se 
estropean más, con lo cual se juntan las dos cosas y empieza haber un circulo vicioso 
que empieza si no se tiene cuidado con él, a desprestigiar en este caso el medio de 
transporte público que son las bicicletas, y eso después es muy difícil de remontar, me 
alegra que diga que hay más bicicletas que se van a incorporar al sistema y animarles a 
que sigan por esa línea. Muchas gracias”. 
 
Diu el Sr. Vallejo: 
 
“Sí, por supuesto que apostamos por el bici Palma, simplemente explicarle el porque de 
la ampliación. Es decir, nosotros pensamos que  para que cuando esté la tarifa y la gente 
tenga que pagar para usar la bicicleta, cuantos más usuarios lo hayan probado, más 
posibilidades tendremos de que el número de usuarios sea importante, basta un detalle, 
le doy un dato solo de los 20571 usuarios que hay inscritos, 10071 no la han usado ni 
una sola vez, entonces lo que pretendemos es que la usen cuantos más mejor y 
apostaremos por la bicicleta. Gracias”. 
 
Contestada. 
 
59.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a la 

transparència pressupostària (1467/2011). 
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D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Després de gairebé 6 mesos de govern municipal, quan té la intenció el batle de 
constituir la Comissió de Control Pressupostari, presidida per l’oposició, tal com 
prometé en campanya electoral? 
 
Quan donarà les ordres pertinents per tal que l’oposició tingui accés a consultar 
les dades de l’aplicació de comptabilitat Sicalwin? 
 
Formula la pregunta el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle.  El punt primer són dues preguntes, el punt primer el don per 
reproduït, el segon es quan tendrem accés a la totalitat del programa del SICALWING 
entenc que n’hi ha que a lo millor no n’hem de tenir, però alguna crec que sí que 
convendria tenir-la, per exemple, el que hem parlat avui mati, dels expedients de 
modificació de crèdit que si tenguéssim  accés no importaria que es dugués a aprovar al 
plenari, cosa que vostè encara insisteix en que hi ha d’anar, però és d’una eficiència 
bastant considerable. Gràcies”. 
 
Contesta el Sr. Martínez: 
 
“El tema, hem passat de parlar de la comissió a parlar del SICALWING, vostè ara té el 
mateix perfil que teniem nosaltres, és més el que tenia jo, estam amb aquesta situació i 
el passat plenari varem dir que ho feiem així, SICALWING fins que tenguem lo de sa 
comissió i teòricament parlàvam del pressupost que ja parlàvam bastant de temps, el 
compromís que  té aquest equip de govern es crear aquesta comissió però havíem fet un 
pacte, pensava que retirarien la pregunta. Nosaltres mantendrem el pacte que varem 
tenir el passat plenari”. 
 
Té la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Si m’ho pot recordar, si jo tenia res a veure amb el pacte, li agrairia que m’ho recordés, 
simplement és quan hi ha intenció  de convocar-les, si és gener, febrer, març, molt bé, és 
això...” 
 
Diu el Sr. Martínez: 
 
“Li farem arribar l’acta, ja està, el pacte que varem arribar tot dos. Molt bé gràcies”. 
 
Diu el Sr. Alcover: 
 
“Era amb jo aquest pacte?  
 
Contestada. 
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60.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa a 
l’aprovació del pressupost municipal (1468/2011). 

 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
En aquest moment, ja estem fora de termini per aprovar el pressupost definitiu de 
l’Ajuntament de Palma per a 2012 abans de 31 de desembre, sempre i quan es vulguin 
seguir tots el tràmits que calen per a la seva correcta aprovació. 
 
Quan té la intenció el batle de convocar el plenari per a l’aprovació inicial del 
pressupost de l’Ajuntament per a 2012? 
 
Formula la pregunta el Sr. Alcover: 
 
“Sa veritat es que si ha de contestar el mateix quasi quasi, a lo millor m’ha dit que en 
qualque moment ho va dir, la pregunta és ben senzilla i a més a més va dirigida al batle, 
no se qui lo contestarà, la don per reproduïda.”+ 
 
Contesta el Sr. Martínez: 
 
“Té tota la raó Sr. Alcover, aquesta pregunta està resposta a aquest plenari, però li 
respondré. Miri, nosaltres hem tengut el problema tècnic, que ja li he dit no se quants de 
pics, perquè no les compto, però aquesta resposta de perquè, és perquè el govern 
d’Espanya, no va prorrogar els pressupost, aquí o diu, en aquests moments estam fora 
del termini, quan té previst convocar el plenari d’aprovació, ara, el més prest possible, 
és això la resposta que vol? Gràcies” 
 
Diu el Sr. Alcover: 
 
“Bé, si m’ha de contestar així, deixam anar”. 
 
Contestada. 
 
61.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al assessor 

de districte (1469/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 

Quins mèrits té el sr. Ensenyat per al seu nomenament com a assessor de districte 
de l'Ajuntament de Palma?  

Formula la pregunta la Sra. Sánchez: 
 
“La dono per reproduïda, gràcies”. 
 
Contesta la Sra. San Gil: 
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“Bé, gràcies Sr. Batle. Desde un vista totalmente jurídic hem de dir que la Llei 7/2007, 
de l’estatut bàsic de l’empleat públic en el que es refereix al personal eventual, diu que 
sols realitza funcions especialment qualificades o d’assessorament especial. La condició 
de personal eventual, no podrà consistir, el mèrit per a l’accés a la funció pública o la 
promoció interna. En el mateix sentit la Llei 3/2007 de funció pública de la comunitat 
Autònoma, que tothom sap que nosaltres des de la comunitat, des de l’administració 
municipal, l’hem d’aplicar, estableix que el personal eventual és aquell que en virtut de 
nomenament legal ocupa un lloc temporal, considerat de confiança o assessorament 
especial, no reservat a personal funcionari. Aquest personal es nomenarà i cessarà 
lliurament i finalment la prestació de serveis en règim de personal eventual no pot 
suposar un mèrit per a l’accés a la funció pública, per a la promoció interna ni per a la 
contractació com a personal laboral. Això vol dir en resum que segons la normativa 
d’aplicació a l’Ajuntament de Palma, el personal eventual, això vol dir, els assessors 
municipals no és necessari, no s’exigeix cap mèrit ni cap competència professional, a 
sensu contrari la Llei de regulació de bases de règim local exigeix un criteris de 
professionalitat i de competència professional per al nomenament de personal directiu. 
Si ens fixam amb la retribució que s’havia fixat en el plenari de data 17 de juny de 
2011, es va  fixar una retribució de 25.939,85€ això vol dir que es pot assimilar el lloc 
d’assessor a una persona adminstratiu o auxiliar administratiu i per això no se li pot 
exigir una responsabilitat que no sigui aquella d’un personal administratiu.” 
 
Té la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Nosaltres volem posar de manifest una informació pareguda a un 
diari local que feia referència al passat d’aquest senyor d’aquest assessor. Pareix ser, 
segons les notícies aparegudes, que va ser condemnat per la  col·locació d’un artefacte 
explosiu a la seu d’un periòdic de Palma, l’any 1975, també ens informen que va ser 
detingut a l’any 1977 a la nostra ciutat, per pertànyer a grups d’extrema dreta, i que 
també va ser candidat pel Partit Circulo Nacional, que diríem que és d’ideologia no 
democràtica. Aleshores, la nostra pregunta, el que vos demanam es si el Sr. Enseñat 
representa els valors que vol transmetre aquest equip de govern a tota la ciutadania de 
Palma. Moltes gràcies”. 
 
Contesta la Sra. San Gil: 
 
“Bé, el Sr. Ensenyat, està desenvolupant una tasca molt important en el districte, és el 
responsable del compliment de la normativa medio ambiental en matèria de platges, és 
la persona de contacte amb els concessionaris de les platges i té una dilatadíssima 
experiència amb l’administració pública sobre tot en el govern, amb la presidència del 
govern i amb altres empreses públiques com a Fires i Congressos i hem considerat que 
era una persona idònea per desenvolupar aquesta tasca.”  
 
Contestada. 
 
62.  Pregunta oral que presenta el  Grup Municipal Socialista relativa al 

programa Conurban (1470/2011). 
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D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
1. Com va avançant el projecte de la Comunitat Europea Conurban, donat que 
s'ha fet la darrera reunió a Romania el passat 3 de novembre? 
 
2. Quins han estat els resultats? 
 
3. Quina ha estat la representació municipal desplaçada per la presentació de 
l’estudi?. 
 
Formula la pregunta la Sra. Sánchez: 
 
“Gràcies Sr. Batle. La don per reproduïda”. 
 
Contesta el Sr. Garau: 
 
“Bé, duc 23 fols, d’informació si volen fer un breu resum.... miri, la pregunta va de com 
està el projecte con Urban, he dit que avança segons el calendari previst, és un projecte 
que va iniciar l’anterior consistori i bé, ara mateix es troba en el sisè mes del projecte, és 
un projecte que en teoria ha de durar 36 mesos, és un projecte internacional i bé, avança 
tal com he dit segon el programat. A més estam intentant d’augmentar la participació de 
la conurbació i estam mantenint contactes amb Marratxí, Llucmajor, Calvià i Bunyola, 
tenim prevista una reunió la setmana que ve amb aquests municipis, per veure si 
s’afegeixen a la conurbació, i bé, després, l’altre pregunta, quins han estat els resultats, 
bé, els resultats encara no les veiem, de moment estam intentant que els projectes que 
presentem siguin sobre tot finançables, i  amb la mesura que jo pugui, les conduiré a 
projectes que redundin amb una eficiència financera pel municipi de Palma o bé, per la 
conurbació que al final fegem, estic intentant també involucrar altres administracions 
sobre tot  pel que afecta a la direcció general d’industria o això, perquè els projectes que 
afecten   a diferents municipis molts d’ells seran de caire energètic i la tercera pregunta 
quina ha estat la representació municipal desplaçada per a la presentació de l’estudi, bé, 
vull dir, hi ha diferents viatges i això a diferents ciutats i tal, dir-li que hi ha anat el 
tècnic que dur que el projecte que m’hagués agradat molt anar-hi jo a Romania, però no 
podia estar una setmana a Romania i el tècnic que hi ha anat ho ha fet molt bé, i espero 
que ho segueixi fent igual de bé”. 
 
Té la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Bé, només afegir que era interessant aquest programa europeu, per el tema econòmic, 
s’han de presentar projectes però realment són fons europeus que revertiran a la ciutat 
de Palma i els edificis municipals que això reactivarà,  ajudarà a l’economia amb la 
mesura de les possibilitats. Però torno  a repetir, que vaig un tècnic tot sol, trobo que és 
una cosa pobre, que es necessita una mica més d’empenta, li torno a dir, no té estructura 
Sr. Garau, no té estructura per ser macro  gerent d’EMAYA i de Medi Ambient, que 
necessita algú més  i això és un tema que ja li dic des de fa molts de mesos, i que convé 
que en aquests temes és interessant tenir també gent política, que puguin donar suport a 
aquests programes, perquè els tècnics tots sols a vegades no poden. Moltes gràcies”. 
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Diu el Sr. Garau: 
 
“Molt ràpid, amb aquest punt si que vull discrepar, jo crec que els polítics hem de donar 
directius polítiques, a mi m’agrada bastant fer de tècnic, però vull dir, una de les coses 
que hem de saber fer, és delegar i delegar bé, i sobre tot més important que delegar, fer 
seguiment al tema. Bé això és el que faig i veurem el resultat i suposo que d’aquí a 
quatre anys me dirà si ho he fet bé o no, de moment me deixi una mica d’espai”. 
 
Contestada. 
 
PRECS I PREGUNTES.- 
 
PREGUNTES AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: 

 
1162/2011  PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
 
1163/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
 
1164/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
  
1165/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
   
1166/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
 
1167/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
 
1168/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
  
1169/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
  
1170/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
 
1171/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
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1172/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
  
1173/2011 REGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
  
1174/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM. 
  
1175/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM. 
  
1176/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM. 
  
1177/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM. 
  
1178/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM. 
 
1179/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM. 
  
1180/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT. 
  
1181/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT. 
  
1182/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT. 
 
1183/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT. 
  
1184/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT. 
  
1185/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT. 
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1186/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
  
1187/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
  
1188/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
  
1189/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
  
1190/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
  
1191/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
  
1192/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
1193/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
1194/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
1195/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
1196/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL. 
  
1197/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
 
1198/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
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1199/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
  
1200/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
 
1201/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ . 
 
1202/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
  
1203/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
  
1204/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
  
1205/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
  
1206/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
  
1207/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
  
1208/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
  
1209/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
  
1210/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I 
MAJORS. 
  
1211/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I 
MAJORS. 
  
1212/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I 
MAJORS. 
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1213/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I 
MAJORS. 
  
1214/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS. 
 
1215/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT 
I MAJORS. 
  
1216/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS . 
 
1217/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS. 
  
1218/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS. 
  
1219/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS. 
  
1220/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS. 
  
1221/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS. 
  
1222/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME. 
  
1223/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME. 
 
1224/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME. 
  
1225/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME. 
  
1226/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME. 
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1227/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME. 
  
1228/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  
1229/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
 
1230/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
 
1231/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ. 
 
1232/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ. 
  
1233/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  
1234/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT. 
 
1235/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT. 
  
1236/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT. 
  
1237/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT. 
 
1238/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT. 
  
1239/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 
VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I 
JOVENTUT. 
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1240/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR. 
 
1241/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR. 
 
1242/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL 
CONSUMIDOR. 
 
1243/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR. 
 
1244/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL 
CONSUMIDOR. 
 
1245/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL 
CONSUMIDOR. 
 
1246/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR. 
 
1247/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR. 
 
1248/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR. 
  
1249/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
  
1250/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
  
1251/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
  
1252/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES I INGRESSOS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
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1253/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
 
1254/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
  
1255/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
  
1256/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
 
1257/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
  
1258/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  
 
1259/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
 
1260/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
 
1261/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES DE L’EMPRESA DE FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
 
1262/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
 
1263/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNÈRARIA MUNICIPAL, S. A.  
 
1264/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  
 
1265/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  
 
1266/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L‘EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
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1267/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 
 
1268/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A EMAYA. 
 
1269/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
 
1270/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE l’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
 
1271/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 
 
1272/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 
 
1273/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 
 
1274/2011PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 
  
1275/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 
  
1276/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMT. 
 
1277/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’EMT 
  
1278/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMT.  
 
1279/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMT. 
 
1280/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  
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1281/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT. 
  
1282/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMT.  
 
1283/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ EMT.  
 
1284/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’EMT.  
 
1285/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER L’EMT.  
 
1286/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A ESTADÍSTIQUES 
MENSUALS D’USUARIS DE L’EMT.  
 
1287/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMOP, S. A. 
  
1288/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’EMOP. 
 
1289/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMOP, S. A.  
 
1290/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’ EMOP, S. A. 
  
1291/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMOP, S.A.  
 
1292/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMOP, S. A.  
 
1293/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMOP, S. A.  
 
1294/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMOP. 
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1295/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L‘EMOP, S.A. 
  
1296/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER L’EMOP. 
 
1297/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS. 
  
1298/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
 
1299/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS. 
  
1300/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’ESPORTS.  
 
1301/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS. 
  
1302/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS. 
  
1303/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
 
1304/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
 
1305/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
 
1306/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
 
1307/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
 
1308/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS. 
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1309/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
 
1310/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
 
1311/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
 
1312/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
 
1313/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
 
1314/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D‘INFANTS.  
 
1315/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES P EL PATRONAT MUNICIPAL DE l’HABITATGE.  
 
1316/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
 
1317/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
 
1318/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
 
1319/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. 
 
1320/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. 
 
1321/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
 
1322/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
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1323/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
 
1324/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
  
1325/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
  
1326/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
  
1327/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
FORMACIÓ . 
 
1328/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
 
1329/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
  
1330/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
 
1331/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
 
1332/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. 
  
1333/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 
 
1334/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
1335/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 
 
1336/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 
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1337/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 
 
1338/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 
1339/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
1340/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
1341/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
1342/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI. 
  
1343/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS DEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI. 
  
1344/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI. 
  
1345/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI MUSEU D’ART 
MODERN I CONTEMPORANI. 
  
1346/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI. 
 
1347/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI. 
  
1348/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI. 
  
1349/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI. 
  
1350/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI. 
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1351/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
 
1352/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  
 
1353/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
 
1354/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I 
ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  
 
1355/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
 
1356/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
 
1357/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
 
1358/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  
 
1359/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA. 
  
1360/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’IMTUR.  
 
1361/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A l’IMTUR. 
  
1362/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’IMTUR.  
 
1363/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE l’IMTUR.  
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1364/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’IMTUR.  
 
1365/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’IMTUR. 
 
1366/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ IMTUR. 
  
1367/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’IMTUR. 
  
1368/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’IMTUR.  
 
1369/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
 
1370/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE INFORMÀTICA.  
 
1371/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 
 
1372/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA.  
 
1373/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 
  
1374/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
 
1375/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
 
1376/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
 
1377/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
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1378/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
 
1379/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
AVANTPROJECTES, PROJECTES BÀSICS I PROJECTES D’EXECUCIÓ ENCARREGATS PER 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
 
1380/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1381/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1382/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1383/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1384/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER. 
  
1385/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1386/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1387/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1388/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
1389/2011PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 
PALMA. 
  
1390/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 
PALMA. 
  
1391/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
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ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM 
DE PALMA. 
  
1392/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA. 
  
1393/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM 
DE PALMA. 
  
1394/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM 
DE PALMA. 
  
1395/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 
PALMA. 
  
1396/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA. 
  
1397/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA. 
  
1398/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, 
S.A.  
 
1399/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’SMAP. 
  
1400/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE 
PALMA, S.A.  
 
1401/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  
 
1402/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, 
S.A.  
 
1403/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
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EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, 
S.A.  
 
1404/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’SMAP.  
 
1405/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  
 
1406/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  
 
1407/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  
 
1408/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1409/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1410/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1411/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1412/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1413/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1414/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1415/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1416/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
1417/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 
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1418/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  
 
1419/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  
 
1420/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN 
MIRÓ.  
 
1421/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 
 
1422/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 
 
1423/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 
 
1424/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  
 
1425/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  
 
1426/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA. 
 
1427/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
1428/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
1429/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA 
BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
1430/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA. 
 
1431/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA. 
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1432/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
1433/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PUBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
1434/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
1435/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
1436/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS DEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
1437/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
1438/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL PALAU DE CONGRESSOS. 
  
1439/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
1440/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
1441/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
1442/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
1443/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL PALAU DE CONGRESSOS. 
  
1444/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
  
1445/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT. 
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1446/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL CONSORCI RIBA.  
 
1447/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 
DE TREBALLADORS AL CONSORCI RIBA.  
 
1448/2011 PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL CONSORCI RIBA.  
 
1449/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI RIBA. 
 
1450/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  
 
1451/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  
 
1452/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI RIBA.  
 
1453/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI RIBA.  
 
1454/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI RIBA.  
 
 
 
 
 
 
Complimentat l’objecte de la convocatòria el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
La secretària general del Ple 
 


