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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11 de juny de 2011 
Horari: de 10’04 a 16’25 hores 
Lloc: saló de sessions  
 
Assistents: 
 
President 
Mateo Isern Estela, batle (PP) 
Regidors/res 
Virginia Abraham Orte (PSOE) 
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) 
Alvaro Luis Gijón Carrasco (PP) 
Fernando Gilet Sancenon (PP) 
Maria Isabel González Carrasco (PSOE) 
José Francisco Hila Vargas (PSOE) 
Rosa Llobera Gili (PP) 
Julio Martínez Galiano (PP) 
Joan Josep Mateos Muntaner (PSOE) 
Guillermo Navarro Garau (PP) 
Antoni Noguera Ortega (PSM-IV-EN) 
Joan Pau Reus Frontera 
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) 
 
Interventor: Sebastia Crespi Mir 
Tresorer: Juan Canyelles Vich 
Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver 
Secretària del ple: Nieves Téllez García 
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0. Declaració institucional de condemna  i repulsa per la mort del Sr. Antoni 
Planas Juan a Kabul. 
 
1. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del calendari laboral per a l’any 2012. 
  
2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 12220 de 23 de 
juny  2011 de retribucions regidors.   
 
3.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia  núms. 12221, 
12222 i 12223 relatius a retribucions dedicació parcial i compatibilitat dels 
regidors del PSOE Sr. Joan J. Mateos Muntaner, Sr. Andreu Alcover Ordinas i 
Sra. Yolanda Garví Blazquez. 
 
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 12224 de 23 de 
juny de 2011 relatiu al nomenament de presidents i vicepresidents de les 
comissions del Ple. 
 
5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del decret de Batlia núm. 12331 de 27 de 
juny, relatiu als membres integrants d’aquest Ajuntament al Consell de 
Capitalitat. 
 
6. Proposta d’aprovació del nomenament de representants de l’Ajuntament al 
Patronat i a la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 
 
7. Proposta d’aprovació de nomenament de vocal a la Junta Rectora del Consorci 
Urbanístic de la Platja de Palma. 
 
8. Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació Art a la 
Seu. 
 
9. Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació Tren de 
l’Art. 
 
10. Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació Santuari 
de Lluc. 
 
11. Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació Es 
Baluard Museu d’Art Modern i contemporani de Palma. 
 
12. Proposta d’aprovació d’acord de personar-se davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 en el procediment ordinari núm. 90/11. 
 
13. Donar-se per assabentats de l’aprovació dels estatuts de la Fundació Pilar i 
Joan Miró a Mallorca, en base a que no hi ha hagut al·legacions durant el període 
d’informació pública.  
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14. Proposta d’aprovació de comprovació de l’inventari de bens d’aquesta 
Corporació fins al 30 d’abril de 2011, amb motiu de la renovació de la Corporació. 
 
15. Proposta d’aprovació de rectificar l’errada material al plànol Q-30 i Q-31 de la 
sèrie D.01 del vigent PGOU, en el sentit de canviar la qualificació E4m per E4a a la 
Parcel·la situada al c/ Mar Jònica, 9. PA10/0008. 01prem46. 
 
16. Proposta d’aprovació d’aprovació definitiva de  la Modificació del Pla parcial de 
Sa Teulera. PC07/0004. 03prad50. 
 
17. Proposta d’aprovació definitiva de  l´Estudi de Detall per a la instal.lació d´una 
escala exterior d´ evacuació, amb la finalitat de donar compliment a les normes 
sobre prevenció d´incendis, a hotel ubicat a la Pça Almirall Churruca núm. 5. 
PE09/0009. 05prad148. 
 
18. Proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Centre Històric i 
Catàleg. 
 
19. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista del  
regidor de l’Àrea delegada de Mobilitat perquè doni resposta i expliqui quines 
seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea delegada de Mobilitat 
(257/2011). 
 
20. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista de la 
regidora de l’Àrea delegada d’Educació, Família, Igualtat i Majors, perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea 
delegada d’Educació, Família, Igualtat i Majors (258/2011).  
 
21. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista del 
regidor de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana, perquè doni resposta i 
expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea delegada 
de Seguretat Ciutadana (259/2011). 
 
22. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista de la 
regidora de l’Àrea delegada de Comerç, Treball i Joventut perquè doni resposta i 
expliqui  quines seran les principal línies d’actuació que regiran l’Àrea delegada 
de Comerç, Treball i Joventut (260/2011). 
 
23. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista de la  
regidora de l’Àrea delegada de Sanitat i Consum, perquè doni resposta i expliqui 
quines seran les principals línies d’actuació que regiran l’Àrea delegada de  Salut i 
Consum (261/2011). 
 
24. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a la 
modificació del trànsit al parc de Ses Víes (264/2011). 
 
25. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a la 
generositat en matèria urbanística (268/2011). 



 

- 4 - 

 
26. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al futur de la 
façana marítima (269/2011). 
 
27. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a les 
competències de l’Àrea delegada de Sanitat i Consum (270/2011). 
 
28. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al deute 
municipal (272/2011). 
 
29. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al servei 
municipal bicipalma (273/2011). 
 
30. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al consens al 
carrer Blanquerna (274/2011). 
 
31. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al nou cap de 
departament de l’Àrea d’Infraestructures (275/2011). 
 
32. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa als serveis de 
logística, vialitat i edificis municipals (276/2011). 
 
33. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a les obres de 
millora de la zona verda ELP de Sa Indioteria (277/2011). 
 
34. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a les obres de 
la Plaça Encarna Vinyes (278/2011). 
 
35. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a als càrrecs 
de lliure designació de l’Àrea d’Infraestructures (279/2011). 
 
36. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al Plec de 
qualitat del manteniment de les zones verdes (280/2011). 
 
37. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a la recerca 
de finançament per eradicar el becut vermell (281/2011). 
 
38. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a escoles 
d’estiu als col·legis públics (282/2011) 
 
39. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al 
conservatori elemental de música de Palma (283/2011). 
 
40. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 
competències de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge (262/2011) . 
 
41. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 
competències de l’Area delegada de Mobilitat (263/2011). 
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42. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 
competències de l’Àrea delegada de Comerç, Treball i Joventut (265/2011). 
 
43. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 
competències de l’Àrea de Benestar Social i Participació, en relació a fase de 
contractació el projecte SOIB CCLL FENT FEINA IV (267/2011).  
 
44. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 
competències de l’Àrea de Benestar Social i Participació, en relació al 
desallotjament de 19 persones (266/2011).  
 
45. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 
competències de l’Àrea de Cultura i Esports (271/2011). 
 
 
0. Declaració institucional de condemna  i repulsa per la mort del Sr. Antoni 

Planas Juan a Kabul. 
 
Es proposa: 
 
Ahir, el Sr. Antonio Planas Juan, pilot de línia aèria, veí de Palma va morir en un 
atemptat dels talibans a Kabul, quan es trobava en el  hall dels seu hotel, preparat per 
tornar a casa seva. Es una vegada més, una víctima civil, que sofreix l’atac d’una 
violència irracional que  ha segat una vida i en aquest cas ha estat d’un veí nostre la qual 
cosa ha fet que el nostre dolor sigui encara més sentit. 
 
Des de L’Ajuntament de Palma volem manifestar el nostre rebuig cap a qualssevol 
forma de violència, i volem apostar per la seva eradicació en qualssevol de les seves 
manifestacions. 
 
L’Ajuntament de Palma mitjançant aquesta declaració Institucional vol traslladar el   
condol a la família i amics en nom de la ciutat de Palma, unint-nos al seu dolor. 
 
1.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del calendari laboral per a l’any 2012. 
 
Es proposa: 
 
Es dóna compte de l’ofici enviat per la Conselleria de Treball i Formació, Direcció 
General de Treball, on es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, que es va aprovar dia 20 de maig de 2011, el calendari de festes per a 
l’any 2011 en l’àmbit de les Illes Balears i publicat en el BOIB núm. 83 de dia 4 de juny 
de 2011. 
 
Es Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 12220 de 23 

de juny  2011 de retribucions regidors.   
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Es proposa: 
 
Decret núm. 12220 de 23 de juny de 2011 retribucions regidors 
 
Amb motiu de la constitució de la Corporació Municipal de Palma, i en compliment del 
que preveu l’article 73 i següents de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local, art. 13 del Real Decret 2568/86, de 28 de novembre i l’acord adoptat en sessió 
plenària de dia 20 de juny de 2007 
 
RESOLC 
 
Primer.- Per acord plenari de dia 20 de juny de 2011, s’han fixat les assignacions per 
retribucions als membres de la Corporació, en la quantia que s’estableixen al mateix.  
 
Segon.- L’article 75. 5  de la Llei 7/85, reguladora de les bases de regim local, atribueix 
al President de la Corporació la determinació dels membres de la mateixa que 
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació  exclusiva o parcial. 
Vist la proposta efectuada pels distints grups municipals resolc: 
 
a) Reconèixer als tinents de batle, regidors delegats i portaveus de cada un dels grups 
municipals, que a continuació es relacionen el dret a la percepció de la retribució per 
dedicació exclusiva de regidor, d’acord amb el punt 1.1 de l’acord plenari de 20 de juny 
de 2011: 

1a. Tinents de Batle amb dedicació exclusiva: Alvaro L.Gijón Carrasco, Sandra 
Fernandez Herranz, Julio Martínez Galiano, Irene San Gil López-Quesada, Sebastià 
Sansó Bonet,  Andres Garau Garau, Jesús Valls Flores, Fernando Gilet Sancenon . 
1b. Regidors delegats: Rosa Llobera Gili, Ana M. Ferriol Font , Gabriel Vallejo 
Gomila Belen Soto Mateu, Guillermo Navarro Garau, Esperanza Crespí Pibernat,  
Fernando Gilet Sancenon , Joan Pau Reus Frontera, Antonia Fornari Thomas. 
1c. Portaveus dels grups polítics de l’oposició amb dedicació exclusiva:  Aina Calvo 
Sastre (PSOE) i Sr. Antoni Josep  Verger Martínez (PSM-IV-EN), el qual la seva 
efectivitat  serà des del dia que es publiqui el seu cessament com a director general 
de  mobilitat,  de la conselleria de mobilitat del Govern Balear. 

 
b) Reconèixer als regidors dels grups polítics de l’oposició amb dedicació exclusiva i 
dedicació parcial i assistència als órgans col·legiats:  

b1. Regidors dels grups polítics de l’oposició amb dedicació exclusiva: José Fco. 
Hila Vargas (PSOE), Begoña Sánchez Muñoz (PSOE), Virginia Abraham Orte 
(PSOE), Antonio Donaire Sánchez (PSOE), Mª Isabel González Carrasco (PSOE), 
Mª Soledad Fernández Barrero (PSM-IV-EN) i Antoni Noguera Ortega (PSM-IV-
EN). 
b2.Regidors amb dedicació parcials: Andreu Alcover Ordinas (PSOE), Yolanda 
Garví Blázquez  i  Joan J. Mateos Muntaner (PSOE) 
b3. Regidors que s’acullin al règim de percepció d’assistències per a la concurrència 
efectiva a les sessions dels Òrgans Col·legiats dels quals formin part, percebran un 
import de 1.534’08 € 
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Tercer.- Aquesta resolució tindrà efectes del dia 11 de juny de 2011, excepte en el cas 
del Sr. Antoni Josep Verger Martínez, es donaran d’alta a la Seguretat Social, es 
notificarà al interessats, es comunicarà al departament de recursos humans, es publicarà 
al BOIB i se’n donarà compte al Ple. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
3.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia  núms. 12221, 

12222 i 12223 relatius a retribucions dedicació parcial i compatibilitat dels 
regidors del PSOE Sr. Joan J. Mateos Muntaner, Sr. Andreu Alcover 
Ordinas i Sra. Yolanda Garví Blazquez. 

 
3.1) Es proposa: 
 
DECRET DE BATLIA de compatibilitat d’activitat de regidor Sr. Joan J. Mateos 
Muntaner per compatibilitzar activitats de funcionari i de càrrec electiu. 
 
El  regidor Sr. Joan J. Mateos Muntaner del Grup Municipal PSOE, per escrit de 16 de 
juny de 2011, comunica a la Secretaria General del Ple  la propera incorporació a 
l’empresa SINERGIES que es dedica a activitats de consultoria i assessorament en 
matèria de qualitat, processos i medi ambient per a l’empresa privada i per a 
l’Administració pública i sol·licita ser inclòs en el règim de dedicació  parcial. El règim 
de dedicació com a regidor serà 25 hores setmanals en règim de disponibilitat horària, 
flexible i amb assistència fora d’aquest horari a les sessions on sigui convocat. 
 
El Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2011, va acordar Facultar 
al batle per a reconèixer les compatibilitats dels regidors amb dedicació parcial d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
D’acord amb el que determinen l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
del règim local i l’acord adoptat en sessió plenària del dia 20 de juny de 2011 respecte 
al règim de retribucions dels  membres de la Corporació, i els articles 5.2 i 9 de la Llei 
53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions  
 
RESOLC 

 
Primer.- Reconèixer al regidor  del Grup Municipal PSOE, Sr. Joan J. Mateos 
Muntaner, el règim de dedicació parcial segons les condicions de l’acord plenari de 
20 de juny de 2011, punt 1.2, amb les retribucions actualitzades del pressupost 
vigent i amb efectes del dia en que efectivament pregui possessió de la plaça 
referida als antecedents. 
 
Segon.- Informar favorablement la sol·licitud de compatibilitat formulada pel 
regidor Sr. Joan J. Mateos Muntaner, per a l’empresa SINERGIES que es dedica 
a activitats de consultoria i assessorament en matèria de qualitat, processos i medi 
ambient per a l’empresa privada i per a l’Administració pública amb el 
compliment de l’establert a l’article 12 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i de 
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regidor amb dedicació parcial d’aquest Ajuntament amb les especificacions que 
consten als antecedents. 
 
El règim de dedicació com a regidor serà 25 hores setmanals en règim de 
disponibilitat horària, flexible i amb assistència a les sessions on sigui convocada. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.  
 
Quart.- Publicar-la al BOIB per a general coneixement. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
3.2) Es proposa: 
 
DECRET DE BATLIA de compatibilitat d’activitat del regidor Sr. Andreu Alcover 
Ordinas per compatibilitzar activitats de funcionari i de càrrec electiu. 
 
El regidor Sr. Andreu Alcover Ordinas del Grup Municipal PSOE, per escrit de 16 de 
juny de 2011, comunica a la Secretaria General del Ple  la propera incorporació la plaça 
de funcionari de carrera de l’escala  tècnica de gestió, del grup A1 de la Universitat de 
les Illes Balears  i sol·licita ser inclòs en el règim de dedicació  parcial. El règim de 
dedicació com a regidor serà de  25 hores setmanals en règim de disponibilitat horària, 
flexible i amb assistència a les sessions on sigui convocat. 
 
El Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2011, va acordar Facultar 
al batle per a reconèixer les compatibilitats dels regidors amb dedicació parcial d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
D’acord amb el que determinen l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
del règim local i l’acord adoptat en sessió plenària del dia 20 de juny de 2011 respecte 
al règim de retribucions dels  membres de la Corporació, i els articles 5.2 i 9 de la Llei 
53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions  
 
RESOLC 

 
Primer.- Reconèixer al regidor del Grup Municipal PSOE, Sr. Andreu Alcover 
Ordinas, el règim de dedicació parcial segons les condicions de l’acord plenari de 
20 de juny de 2011, punt 1.2, amb les retribucions actualitzades del pressupost 
vigent i amb efectes del dia en que efectivament pregui possessió de la plaça 
referida als antecedents. 
 
Segon.- Informar favorablement la sol·licitud de compatibilitat formulada pel  
regidor Sr. Andreu Alcover Ordinas, per a l’exercici de funcionari de carrera de 
l’escala  tècnica de gestió, del grup A1 de la Universitat de les Illes Balears i de 
regidor amb dedicació parcial d’aquest Ajuntament amb les especificacions que 
consten als antecedents. 
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El règim de dedicació com a regidor serà de 25 hores setmanals en règim de 
disponibilitat horària flexible i amb assistència a les sessions on sigui convocada. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.  
 
Quart.- Publicar-la al BOIB per a general coneixement. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
3.3) Es proposa: 
 
DECRET DE BATLIA de compatibilitat d’activitat de la regidora Sra. Yolanda Garví 
Blázquez per compatibilitzar activitats de funcionari i de càrrec electiu. 
 
La  regidora Sra. Yolanda Garví Blázquez del Grup Municipal PSOE, per escrit de 16 
de juny de 2011, comunica a la Secretaria General del Ple  la propera incorporació la 
plaça de funcionari de carrera de l’escala  superior, cos arquitectes, grup A, de la 
Comunitat Autònoma i sol·licita ser inclosa en el règim de dedicació  parcial. El règim 
de dedicació com a regidora serà de 25 hores setmanals en règim de disponibilitat 
horària, flexible i amb assistència a les sessions on sigui convocat. 
 
El Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2011, va acordar Facultar 
al batle per a reconèixer les compatibilitats dels regidors amb dedicació parcial d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
D’acord amb el que determinen l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
del règim local i l’acord adoptat en sessió plenària del dia 20 de juny de 2011 respecte 
al règim de retribucions dels  membres de la Corporació, i els articles 5.2 i 9 de la Llei 
53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions  
 
RESOLC 

 
Primer.- Reconèixer a la regidora  del Grup Municipal PSOE, Sra. Yolanda Garví 
Blázquez, el règim de dedicació parcial segons les condicions de l’acord plenari de 
20 de juny de 2011, punt 1.2, amb les retribucions actualitzades del pressupost 
vigent i amb efectes del dia en que efectivament pregui possessió de la plaça 
referida als antecedents. 
 
Segon.- Informar favorablement la sol·licitud de compatibilitat formulada per la  
regidora Sra. Yolanda Garví Blázquez, per a l’exercici de funcionari de carrera de 
l’escala  superior, cos arquitectes, grup A,  de la Comunitat Autònoma i de 
regidora amb dedicació parcial d’aquest Ajuntament amb les especificacions que 
consten als antecedents. 
 
El règim de dedicació com a regidora serà 25 hores setmanals en règim de 
disponibilitat horària, flexible i amb assistència a les sessions on sigui convocada. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.  
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Quart.- Publicar-la al BOIB per a general coneixement. 
 
El  Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
4.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 12224 de 23 

de juny de 2011 relatiu al nomenament de presidents i vicepresidents de les 
comissions del Ple. 

 
Es proposa: 
 
Decret núm. 12224 de  23 de juny de 2011 
 
Les Comissions del Ple de Serveis a la Ciutadania, de Comptes i Economia i Recursos 
Humans, de Suggeriments i Reclamacions, de Vigilància de la Contractació i 
Infraestructures i la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient en sessió celebrada el dia 
23 de juny de 2011, varen proposar per unanimitat com a presidents i vicepresidents que 
per a cada una d’elles es ressenyen. 
 
D’acord amb  l’article 110 del Reglament Orgànic del Ple d’aquest Ajuntament, 
procedeixo d’acord amb les propostes de les comissions respectives a efectuar  els 
nomenaments dels presidents i vicepresidents, per la qual cosa venc a dictar el següent: 
 
D E C R E T  

 
1r. Nomenar com a President i Vicepresident de la Comissió del Ple de Serveis a la 
Ciutadania, els següents Regidors: 
President: Sr. Guillermo Navarro Garau 
Vicepresident:  Sr. Antoni Noguera Ortega. 
 
2n. Nomenar com a President i Vicepresident de la Comissió del Ple de Comptes i 
Economia i Recursos Humans els següents Regidors: 
President: Sr. Julio Martínez Galiano 
Vicepresident: Sr. Andreu Alcover Ordinas 
 
3r. Nomenar com a President i Vicepresident de la Comissió del Ple de 
Suggeriments i Reclamacions, els següents Regidors: 
Presidenta: Sra. Sandra Fernández Herranz 
Vicepresidenta: Sra.  Begoña Sánchez Muñoz 
 
4t. Nomenar com a President i Vicepresident de la Comissió del Ple de Vigilància 
de la Contractació i Infraestructures, els següents Regidors: 
Presidenta: Sra. Irene San Gil López Quesada 
Vicepresidenta: Sra. Virginia Abraham Orte  

 
5è. Nomenar com a President i Vicepresident de la Comissió del Ple de Urbanisme 
i Medi Ambient, els següents Regidors: 
President: Sr. Jesús  Valls Flores 
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Vicepresident: Sra. Yolanda Garví Blazquez 
 
6è. Del present Decret es donarà compte al Ple, en la primera sessió que es dugui a 
terme. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
5.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del decret de Batlia núm. 12331 de 27 

de juny, relatiu als membres integrants d’aquest Ajuntament al Consell de 
Capitalitat . 

 
Es proposa: 
 
Núm.  12331 de  27  de juny de 2011 
 
Amb  motiu de la remodelació del govern de l’Ajuntament de Palma i d’acord amb el 
que disposa l’article 24.4.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
regime local i l’article 23 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de 
Palma, venc en dictar el següent: 
 
DECRET  
 
1.- Nomenar com a integrants d’aquest Ajuntament al Consell de Capitalitat als 
següents titulars de Regidories d’Àrees: 
 
Sr. Alvaro Gijón Carrasco , regidor de l’Àrea  de Coordinació Municipal i 
Turisme.                
Sr. Julio Martínez Galiano, regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació. 
Sr. Jesús Valls Flores, regidor d’Urbanisme i Habitatge.      
 
2.- Deixar sense efecte l’anterior decret de Batlia núm. 01511, de 22 de febrer de 
2010 i qualssevol altre relacionat amb el tema 
 
3.- Del present Decret es donarà compte al Ple municipal en la primera sessió que 
es dugui a terme i s’inscriurà en el llibre de resolucions d’aquesta Batlia. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT.  
 
6.  Proposta d’aprovació del nomenament de representants de l’Ajuntament al 

Patronat i a la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca. 

 
Es proposa: 
 
De conformitat amb el previst als articles 14, 15, 18 i 19 dels Estatuts  de la  Fundació 
“Pilar i Joan Miró a Mallorca”,  es proposa a l’Ajuntament Ple el següent: 
 
ACORD 
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1. Nomenar vocals en representació de l’Ajuntament al Patronat de la “Fundació 
Pilar i Joan Miró a Mallorca”, el Srs. Fernando Gilet Sancenon, Alvaro Gijón 
Carrasco, Jesús Valls Flores, Maria José Massot Ramis d’Ayreflor, Rosa Vanrell 
Pons, Antonio Forteza Forteza, Pilar Ribal Simó, Aina Calvo Sastre, Francisco 
Romero Valenzuela i Gudi Moragues Jaulim Du Sautre, en substitució de la Sra. 
Fernanda M. Ramón Tous, Sr. Antoni Sansó Servera, Sr. Joan Carles Gomis 
Rodríguez, Sra. Monserrat Casas Ametller, Sr. Gabriel Mesquida Amengual, Sr. 
Guillem Rosselló Bordoy, Sr. Luís García Ruiz Guasp, Sra. Catalina Cirer 
Adrover, Sra. Neus Cortés Marqués, Sra. Barbara Mesquida Mora que cessen en 
els seus càrrecs. 
 
2. Designar com a representants de l’Ajuntament a la Comissió de Govern amb 
funcions executives i de gestió a la Fundació “Pilar i Joan Miró a Mallorca”, els/les 
Srs/Sres Fernando Gilet Sancenon, Alvaro Gijón Carrasco, Francisco Romero 
Valenzuela i Aina Calvo Sastre en substitució de la Sra. Fernanda M. Ramón 
Tous, Sr. Joan Carles Gomis Rodríguez, Sr. Antoni Sansó Servera i Sra. Catalina 
Cirer Adrover. Designar com a substituta en cas de no assistència dels regidors 
Srs. Fernando Gilet Sancenon i Alvaro Gijón Carrasco o del Sr. Francisco Romero 
Valenzuela a la Sra. Maria José Massot Ramis d’Ayreflor. 

 
3. Designar com a substitut  del batle per actuar de president del Patronat i de la 
Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró, al S. Fernando Gilet 
Sancenon. 
 
4. Designar com a vicepresident de la Comissió de Govern d’aquesta Fundació al 
Sr. Alvaro Gijón Carrasco. 
 
5. Notificar la resolució als interessats. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
7.  Proposta d’aprovació de nomenament de vocal a la Junta Rectora del 

Consorci Urbanístic de la Platja de Palma. 
 
Es proposa: 
 
Amb  motiu de la remodelació del govern de l’Ajuntament de Palma i d’acord amb el 
que disposa  l’article 7  dels Estatuts Socials del Consorci Urbanístic de la Platja de 
Palma, modificat  per acord de  Ple de 22 de desembre de 2010. 
Per la qual cosa proposo elevar al Ple el següent: 
 
ACORD 
 
1. Nomenar com a vocal a la Junta Rectora del Consorci Urbanístic de la Platja de 
Palma en representació de l’Ajuntament de Palma al Sr. Mateo Isern Estela, batle 
de Palma i quan no pugui assistir a les reunions es nomena com a substitut al 
primer tinent de batlia Sr. Alvaro Gijón Carrasco. 
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2. Comunicar aquest acord al Consorci Urbanístic per a la Millora i l’embelliment 
de la Platja de Palma. 
 
3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
8.  Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació Art a la 

Seu. 
 
Es  proposa: 
 
El Ple de l’Ajuntament, dia 25 de gener de 2007, ateses la petició de la UIB i la d’altres 
institucions quant a la participació a la Fundació Art a la Seu de Mallorca, va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Palma a la Fundació Art a la Seu de Mallorca (NIF:G 
57152647), carrer del Seminari, 4, 07001 i formar-ne part com a membre del patronat. 
 
Conformement amb el que estableix l’article 123.1.K de la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases del règim local, amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, relativa a la modernització del govern local, interessa que, amb motiu de la 
constitució de la nova corporació dia 11 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament adopti 
el següent: 
 
ACORD 
 
Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la FUNDACIÓ ART A LA 
SEU, el Batle Sr. Mateo Isern Estela  i com a suplent, el Regidor de l’Àrea de 
Cultura i Esports, Sr. Fernando Gilet Sancenon. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
9.  Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació Tren de 

l’Art . 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb el que estableix l’article 123.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
relativa a la modernització del govern local, interessa que, amb motiu de la constitució 
de la nova corporació de dia 11 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament adopti el 
següent: 
 
ACORD 
 
Nomenar com a representant del Patronat de la FUNDACIÓ TREN DE L’ART, 
en representació de l’Ajuntament de Palma,  el batle Sr. Mateo Isern Estela i  com 
a suplent, el  regidor de l’Àrea de Cultura i Esports Sr. Fernando Gilet Sancenon. 
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S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
10.  Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació 

Santuari de Lluc. 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb el que estableix l’article 123.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
relativa a la modernització del govern local, interessa que, amb motiu de la constitució 
de la nova corporació de dia 11 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament adopti el 
següent: 
 
ACORD 
 
Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la FUNDACIÓ SANTUARI 
DE LLUC el Batle Sr. Mateo Isern Estela i com a suplent, el regidor de l’Àrea de 
Cultura i Esports Sr. Fernando Gilet Sancenon. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
11.  Proposta d’aprovació de nomenament de representant a la Fundació Es 

Baluard Museu d’Art Modern i contemporani de Palma. 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb el que estableix l’article 123.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local, amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, relativa a la modernització del govern local, interessa que, amb motiu 
de la constitució de la nova corporació de dia 11 de juny de 2011, el Ple de 
l’Ajuntament adopti el següent: 
 
ACORD 
 
Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la FUNDACIÓ ES 
BALUARD,  MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALM A, el 
Batle  Sr.Mateo Isern Estela, Sr. Fernando Gilet Sancenon i el Sr. Alvaro Gijón 
Carrasco. 
 
Com a suplent del Sr. Fernando Gilet Sancenon es nomena a   la Sra. Maria José 
Massot Ramis d’Ayreflor i com a suplent del Sr. Alvaro Gijón Carrasco al Sr. 
Joan Pau Reus Frontera. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM), i amb 
la següent esmena “in voce” de substitució: 
“On posa Aina Calvo Sastre  s’ha de substituir pel Sr. Alvaro Gijón Carrasco. 
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Com a suplent del Sr. Fernando Gilet Sancenon on posa “Sr. Alvaro Gijón 
Carrasco” s’ha de substituir per “la Sra. Maria José Massot Ramis d’Ayreflor i 
s’ha d’afegir “com a suplent del Sr. Alvaro Gijón Carrasco, el Sr. Joan Pau Reus 
Frontera.” 
  
12.  Proposta d’aprovació d’acord de personar-se davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 3 en el procediment ordinari núm. 90/11. 
 
Es proposa: 
 
D'acord amb el que  disposa l'art. 123.1 m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, modificada per 
Llei 57/03, de 16 de desembre de Mesures per a la Modernització del Govern Local , és 
atribució del Ple decidir, segons el nostre parer, sobre la defensa de l'Ajuntament de 
Palma en el següent recurs contenciós administratiu:  
 
JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 3 
Procediment ordinari núm. 90/11 
Actor: “CONCESIONARIA HOSPITAL SON DURETA, S.A. (CH SD)” 
Acte impugnat: Acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 25-05-10, pel 
qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra acord del Ple que va 
denegar la sol·licitud de declaració d’especial interès o utilitat municipal del Nou 
Hospital de Son Dureta, instada amb motiu de la construcció de l’esmentada obra.  
 
Per la qual cosa es proposa elevar a l’Ajuntament Ple el següent 
 
A C O R D: 
 
S’acorda personar-nos i que la representació i defensa de l’Ajuntament de Palma 
en el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 90/11 del Jutjat 
contenciós administratiu Núm. 3,  serà a càrrec dels lletrats municipals, i se’ls 
faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents. La representació de 
l’Ajuntament podrà ser a càrrec de la procuradora Magdalena Cuart Janer.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.  Donar-se per assabentats de l’aprovació dels estatuts de la Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca, en base a que no hi ha hagut al·legacions durant el 
període d’informació pública.  

 
Es proposa: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palma, de dia 19 d’abril de 2011 va aprovar per unanimitat 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal establerta sotmetre a informació pública 
l’acord de modificació dels Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb el 
nou articulat aprovat, durant el termini d’un mes. , mitjançant anunci al BOIB i a la web 
municipal, d’acord amb l’art. 47.2 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les 
Illes Balears i si durant aquest període d’informació pública no es presenta cap 
al·legació, aquesta aprovació esdevindrà definitiva. 
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Es va sotmetre a informació pública aquest acord de modificació dels estatuts, durant el 
termini d’un mes i es va publicar al BOIB núm. 66  de dia 3 de maig de 2011. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’un mes i consultades les dades del Registre 
General resulta que no hi ha hagut cap al·legació dins el termini comprès entre el 3 de 
maig de 2011 i el 4 de juny de 2011, ambdós inclosos, per la qual cosa es dona compte 
al Ple de l’aprovació dels Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró a  Mallorca.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
14.  Proposta d’aprovació de comprovació de l’inventari de bens d’aquesta 

Corporació fins al 30 d’abril de 2011, amb motiu de la renovació de la 
Corporació. 

 
Es proposa: 
 
En compliment dels articles 132.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears i 33.2 del Reglament de béns de les entitats locals, cal 
dur a terme la comprovació de l’inventari amb motiu de la renovació de la Corporació, 
tal i com assenyala l’article del Reglament de béns abans esmentat.  
 
Per això la TAG cap de Secció que subscriu, d'acord amb el que disposa l'article 34 de l'esmentat 
Reglament de béns, l'article 22 q) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local i els articles 172 i 175 del Reglament d' organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals, considera oportú elevar a l'Ajuntament Ple la següent proposta d' 
 
A C O R D 
1er.- Aprovar la comprovació de l'inventari de béns d' aquesta Corporació  fins al 30 
d’abril de 2011, amb motiu de la renovació de la Corporació,  conforme a les relacions que  
s'acompanyen com a annex i que consisteixen resumides en: 

 
  EPÍGRAF I  
  Immobles…...........................................  413.693.271,09 €               
 
   EPÍGRAF I I 
  Drets reals…………………………………   
   
  EPÍGRAF III 
  Béns de caràcter historic-artístic o 
  de considerable valor econòmic …………. 1.220.631,45 €               
   
  EPÍGRAF IV  
  Valors Mobiliaris…………………………. 2.661.441,50 € 
     
    EPÍGRAF V 
    Vehicles…………………………………… 6.039.553,00 € 
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    EPÍGRAF VI 
  Semovents…………………………………. 23.304,08 € 
 
  EPÍGRAF VII 
        Mobles no compresos en apar- 
        tats anteriors ………………………………  10.564.145,04 € 
 
   EPÍGRAF VIII. 
  Béns i drets revertibles........................................... 48.877,29 €             
 

2on.- Remetre aquesta rectificació a la Delegació del Govern d'aquesta Comunitat 
Autònoma i al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons l'article 32.1 
del Reglament de Béns de les entitats locals. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
15.  Proposta d’aprovació de rectificar l’errada material al plànol Q-30 i Q-31 de 

la sèrie D.01 del vigent PGOU, en el sentit de canviar la qualificació E4m per 
E4a a la Parcel·la situada al c/ Mar Jònica, 9. PA10/0008. 01prem46. 

 
Es proposa: 
 
INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI- En data 25-06-10 es va comunicar per 
l’arquitecte tècnic cap de secció d’Informació Urbanística  l’existència d’una possible 
errada material al plànol Q-30 de la sèrie D.01 del vigent PGOU. Traslladat als tècnics del 
servei de Planejament, en data 11-03-11 s’ha redactat documentació gràfica i escrita de 
correcció de l’errada referida a la Parcel·la situada al c/ Mar Jònica, 9 consistent en 
canviar la qualificació E4m per E4a. 
 
Atès que la transitòria primera de la Llei 8/2010 es refereix a alteracions de planejament i 
consideram que això es tan sols una errada material; atès el que disposa l’article 105.2 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, els articles 41 del RD 1346/76, de 9 d'abril, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei del règim del sòl i ordenació urbana, i els articles 
concordants del Reglament de Planejament,  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 “quorum” establert a l’article 123.2 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, 
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 
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1r.-  Rectificar l’errada material al plànol Q-30 i Q-31 de la sèrie D.01 del vigent 
PGOU, en el sentit de canviar la qualificació E4m per E4a a la Parcel·la situada al c/ 
Mar Jònica, 9, considerant l’informe del tècnic d’Informació urbanística i la 
documentació emesa pel servei tècnic de Planejament en març de 2011. 
 
2r.- Elevar l'expedient al Consell de Mallorca, òrgan competent perquè acordi 
l'aprovació de la citada rectificació d’errada material. 
 
3r.- Comunicar el present acord a Informació Urbanística i al Consorci de la Platja 
de Palma. 
 
S’APROVA per unanimitat amb el quòrum de la majoria absoluta legal establerta. 
 
16.  Proposta d’aprovació d’aprovació definitiva de  la Modificació del Pla parcial 

de Sa Teulera. PC07/0004. 03prad50. 
 
Es proposa: 
 
INFORME DE LA TAG, CAP DE SERVEI.- La Modificació del Pla Parcial de Sa 
Teulera, presentada per l´entitat “Promotora Reina 1957 SA”, representada pel Sr. Jesús 
Angel Torquemada Hernández, va ser aprovada inicialment, per acord de la Junta de 
Govern de Palma el 13-05-09, i informada favorablement per la Comissió Permanent de la 
Comissió Balear de Medi Ambient de 27-03-09 amb unes observacions que han estat  
introduïdes en la documentació que ara s’aprova definitivament. El projecte va ser sotmès 
a informació pública, sense que s’haguessin formulat al·legacions i es va aprovar 
provisionalment en data 29-07-09. 
 
Es va requerir a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric l'informe preceptiu  a què fa referència l'article 5.1 de l'RDL 16/81, de 16 
d'octubre i en data 1 d’octubre de 2009 es va rebre comunicació signada per la consellera 
executiva de Territori del Departament del Territori del Consell Insular de Mallorca, en 
la que ens manifestaven que per a poder-se tramitar l’emissió de l’informe demanat, 
s’hauria de presentar documentació complementaria. En contestació a l’informe 
esmentat es va  remetre informe  tècnic municipal i per la Comissió en sessió celebrada 
el 28-07-10 es va informar amb unes consideracions (ajustament de paràmetres sense 
augment d’edificabilitat, manteniment de les zones expressament assenyalades al 
PGOU, reserves mínimes d’aparcament, les ordenances hauran de contenir les 
determinacions de la CMAIB, menció a la gestió). Tal acord juntament amb informes 
que han anat realitzant els tècnics municipals s’han remès al promotor perquè 
modifiques la documentació, el qual ha anat presentant diversa documentació fins que la 
presentada en data 9-03-11 (el 10-03-11 en el registre de planejament) ha merescut 
l’informe favorable de l’arquitecte cap del servei tècnic de planejament en data 11-03-
11.  
 
Per això, i atesos 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), 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 
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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 l’aprovació de la modificació esmentada, 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. Aprovar definitivament la Modificació del Pla parcial de Sa Teulera, presentada 
pel representant de l’entitat “Promotora Reina 1957 SA” i redactada per l’arquitecte 
Antonio Forteza Forteza, amb registre d’entrada en el Departament de planejament 
el 10-03-11, vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecte cap del servei tècnic de 
planejament en data 11-03-11, juntament amb els plànols 1, 2 i 3  presentats en 
data 21-12-10 (registro de planejament el 22-12-10). 
  
2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo als 
promotors. Quedarà aleshores aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a 
les àrees del territori objecte d'aquest acord. 
 
3. Donar trasllat d’aquest acord a la resta de Serveis d’aquesta Gerència 
d’Urbanisme que es puguin trobar afectats.  
 
S’APROVA amb 26 vots a favor (PP i PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM). 
 
17.  Proposta d’aprovació definitiva de  l´Estudi de Detall per a la instal.lació d´una 

escala exterior d´ evacuació, amb la finalitat de donar compliment a les normes 
sobre prevenció d´incendis, a hotel ubicat a la Pça Almirall Churruca núm. 5. 
PE09/0009. 05prad148. 

 
Es proposa: 
 
INFORME DEL TAG CAP DE SECCIÓ. Una vegada aprovat inicialment per la Junta de 
Govern de Palma en sessió de 14 d´abril del 2010, el projecte d’estudi de detall per a la 
instal.lació d´una escala exterior d´evacuació, amb la finalitat de donar compliment a les 
normes sobre prevenció d´incendis, a hotel ubicat a la Pça Almirall Churruca núm. 5, Palma, 
presentat pel Sr. Guillermo Pol Ferrer, en representació de l´entitat “Hotel Casita Blanca SA”, i 
redactat per l´arquitecte Rafael F. Rigo Rosselló, fou exposat al públic durant quinze dies 
mitjançant la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 195 de 1-6-2010, 
edicte núm. 12341(incloentse llistat de propietaris afectats als efectes de notificació per edicte als 
propietaris que no poguessin esser objecte de notificació individualitzada), al periòdic “Ultima 
Hora” de 21-5-2010, al tauler d'edictes de la Corporació i notificat als propietaris afectats per 
l´àmbit de l´Estudi de Detall, d´acord amb l'article 140.3 del Reglament de planejament, sense 
que en el termini d'informació pública, que va finalitzar dia 19-6-2010 s’hagin presentat 
al.legacions. 
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Es va produir la suspensió de l'atorgament de llicències, suspensió que s'aixecarà amb l'acord 
d'aprovació definitiva. 
 
L’esmentat projecte es pot aprovar atès l'article 40 del text refós de la Llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana, RD 1346/76, de 9 d'abril; el 4 de l'RDL 3/80, de 14 de març, i el 140 del 
Reglament de planejament. 
 
Per això i atesos 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) 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 el següent acord: 
 
“Proposar a la Junta de Govern l’aprovació de l’Estudi de Detall per a la instal.lació d´una 
escala exterior d´evacuació, amb la finalitat de donar compliment a les normes sobre prevenció 
d´incendis, a hotel ubicat a la Pça Almirall Churruca núm. 5, Palma, per tal que sigui elevat a 
l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa,  l’adopció del següent: 
 
A C O R D 

 
1r. Aprovar definitivament l´Estudi de Detall per a la instal.lació d´una escala exterior d´ 
evacuació, amb la finalitat de donar compliment a les normes sobre prevenció d´incendis, a 
hotel ubicat a la Pça Almirall Churruca núm. 5, Palma, presentat pel Sr. Guillermo Pol 
Ferrer, en representació de l´entitat “Hotel Casita Blanca SA”,  i redactat per l´arquitecte 
Rafael F. Rigo Rosselló,  atès el resultat de la informació pública,  de conformitat amb 
l´informe favorable del Servei de Control de Planejament de data 15-2-2010, obrant a 
l´expedient. 
 
2n. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la qual cosa queda 
aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del territori objecte d'aquest 
acord. 
 
3r.- Assabentar del present acord en el termini de deu dies al Consell Insular de Mallorca, 
de conformitat al que disposa l´article 140-5 del Reglament de Planejament. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
18.  Proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Centre Històric i 

Catàleg. 
 
Es proposa: 
 
Amb motiu de haver-se de dur a terme canvi de membres de la Comissió de Centre 
Històric i Catalogació, i d’acord amb el que disposa l’article 285 del Texte Refós de les 
normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al BOIB núm. 170, 
de 30 de novembre de 2006,  es procedeix a introduir un canvi de la composició de la 
comissió de Centre Històric i Catàleg, i propòs que s’adopti el següent: 
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A C O R D 
 
La composició de la Comissió de Centre Històric i Catàleg introduïts els canvis 
serà la següent: 
 
Presidència: El Batle 
Vicepresidència 1a: El/la titular de l’àrea d’Urbanisme i Habitatge (Jesús Valls) 
Vicepresidència 2a: El/la titular de l’àrea de Cultura i Esports (Fernando Gilet) 
Vocalies: 
 - El/la Coordinadora General de Cultura (Mª José Massot) 
 - El/la gerent d’Urbanisme o persona en qui delegui (Fernando González) 
 - El/la director general d’Urbanisme (Enrique Izcue) 
 - El/la Regidor del Districte Centre i Districte Platja de Palma (Joan Pau 

Reus) 

 - Un/a representant de la Unitat Tècnica de Centre Històric (Pere Seguí) 

 - L’Arqueòleg/a Municipal (Mª Magdalena Riera) 
 - El/la cronista de la ciutat (Bartomeu Bestard) 
 - El/la arxiver municipal  (Pedro Montaner) 

- Un/a representant del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes tècnics 
i   Enginyers de l’edificació (Ignacio Martínez) 

 - Un/a representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears (Alfons 

Romero) 
 - Un/a representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Lletres i Ciències 
de 
               les Illes Balears (Francisca Torres) 
 - Un/a representant de la UIB (Catarina Cantarellas) 
 - Un/a representant d’ARCA  (Josep Massot) 

 - Un/a representant de la Societat Arqueològica Lul·liana (Guillem Rosselló) 
  
El/la secretari/a General del Ple de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui 
(amb funcions de secretari a la Comissió). 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
19.  Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista del  

regidor de l’Àrea delegada de Mobilitat perquè doni resposta i expliqui 
quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea delegada de 
Mobilitat (257/2011). 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del ple de l’Ajuntament de 
palma, el Grup Municipal PSOE, 
 
SOL·LICITA 
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La compareixença del regidor de l’Àrea Delegada de Mobilitat, perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea 
delegada de Mobilitat. 
 
Compareix. 
 
20.  Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista de la 

regidora de l’Àrea delegada d’Educació, Família, Igualtat i Majors, perquè 
doni resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que 
regiran l’Àrea delegada d’Educació, Família, Igualtat i Majors (258/2011).  

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
palma, el Grup Municipal PSOE,  
 
SOL·LICITA 
 
La compareixença de la regidora de l’Àrea Delegada d’Educació, Família, Igualtat 
i Majors, perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees 
d’actuació que regiran l’Àrea Delegada d’Educació, Família, Igualtat i Majors. 
 
Compareix. 
 
21.  Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista del 

regidor de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana, perquè doni resposta i 
expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea 
delegada de Seguretat Ciutadana (259/2011). 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE, 
 
SOL·LICITA 
 
La compareixença del regidor de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana, perquè 
doni resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran 
l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana. 
 
Compareix. 
 
22.  Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista de la 

regidora de l’Àrea delegada de Comerç, Treball i Joventut perquè doni 
resposta i expliqui  quines seran les principal línies d’actuació que regiran 
l’Àrea delegada de Comerç, Treball i Joventut (260/2011). 

 
Es proposa: 
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D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE, 
 
SOL·LICITA 
 
La compareixença de la regidora de l’Àrea Delegada de Comerç, Treball i 
Joventut perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees 
d’actuació que regiran l’Àrea Delegada de Comerç, Treball i Joventut. 
 
Compareix. 
 
23.  Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal Socialista de la  

regidora de l’Àrea delegada de Sanitat i Consum, perquè doni resposta i 
expliqui quines seran les principals línies d’actuació que regiran l’Àrea 
delegada de  Salut i Consum (261/2011). 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE, 
 
SOL·LICITA 
 
La compareixença de la regidora de l’Àrea Delegada de Sanitat i Consum  perquè 
doni resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran 
l’Àrea Delegada de de Sanitat i Consum. 
 
Compareix. 
 
24.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a la 

modificació del trànsit al parc de Ses Víes (264/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
El ple de l’Ajuntament de Palma aprovà de manera inicial la modificació puntual 
del PGOU relativa al Parc de ses Vies, sense que es presentés cap al·legació 
contraria durant el període d’exposició pública. La Junta de Govern del passat 22 
de juny acordà retirar l’ordre del dia retirar l’ap rovació provisional de 
l’esmentada modificació. 
 
Té previst l’equip de govern canviar el pulmó verd del Parc de ses Vies previst en 
dita modificació per una nova via d’accés de trànsit rodat a Palma o confiam en la 
paraula donada pel Batle Isern quan va assegurar durant la campanya electoral 
que, en cas de governar, garantiria la continuïtat del parc? 
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Contestada. 
 
25.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a la 

generositat en matèria urbanística (268/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Què significa ser “generós” en matèria urbanística segons les declaracions 
efectuades pel Batle als mitjans de comunicació? 
 
Contestada. 
 
26.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al futur de 

la façana marítima (269/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Ara que el Partit Popular té la responsabilitat de governar, quin futur té previst 
l’equip de govern per a la primera línea de Palma i els residents i turistes: la 
continuïtat del parc de la façana marítima i els seus equipaments o l’edificació dels 
solars de la primera línea? 
 
Contestada. 
 
27.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a les 

competències de l’Àrea delegada de Sanitat i Consum (270/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Com pensen donar compliment a les competències en matèria de serveis funeraris i 
al Reglament  de policia sanitària mortuòria, que segons el decret de competències 
de l’Ajuntament de palma te assumides el àrea delegada de Sanitat i consul, si la 
regidora responsable la Sra. Rosa Llobera no és present al consell d’adminstració 
de l’EFM, com tampoc cap membre del seu equip i/o funcionaris d’aquesta 
regidoria delegada? 
 
Contestada. 
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28.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al deute 
municipal (272/2011). 

 
Es proposa: 
 
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 són les diferències entre el deute i el dèficit municipal que apareixen en la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2010, amb els informes de la 
intervenció i de tresoreria de l’Ajuntament, i el dèficit/deute de 400 milions d’euros 
que afirma el tinent de Batle d’Hisenda? 
 
Contestada. 
 
29.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al servei 

municipal bicipalma (273/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Què poden esperar de l’equip de govern del Partit Popular les 17.000 persones 
apuntades al servei municipal Bicipalma? 
 
Contestada. 
 
30.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al consens 

al carrer Blanquerna (274/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Tal i com varen exigir en reiterades ocasions durant la passada legislatura, 
consensuaran amb tots els veïns i veïnes del carrer Blanquerna les decisions que 
afectin a l’ús del carrer? 
 
Contestada. 
 
31.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al nou cap 

de departament de l’Àrea d’Infraestructures (275/2011). 
 
Es proposa: 
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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: 
 
Quin serà el nou cap de Departament de l’àrea d’Infraestructures per aquest 
mandat? 
 
Contestada. 
 
32.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa als serveis 

de logística, vialitat i edificis municipals (276/2011). 
 
Es proposa: 
 
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 seran els nous caps de servei dels serveis de Logística, Vialitat i Edificis 
Municipals per aquest mandat? 
 
Contestada. 
 
33.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a les obres 

de millora de la zona verda ELP de Sa Indioteria (277/2011). 
 
Es proposa: 
 
 
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: 
 
Han començat les obres de millora de la zona verda de l’espai lliure públic de sa 
Indioteria (ELP ubicat devora l’edifici de la UNED) i quin és el calendari 
d’execució de l’obra? 
 
Contestada. 
 
34.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a les obres 

de la Plaça Encarna Vinyes (278/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Han finalitzat les obres de la nova plaça Encarna Vinyes ubicada al carrer 
Torcuato Luca de Tena? 
 
Contestada. 
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35.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a als 

càrrecs de lliure designació de l’Àrea d’Infraestructures (279/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
S’han cessat o es pensar cessar els càrrecs de lliure designació de l’àrea 
d’infraestructures? Quins? 
 
Contestada. 
 
36.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al Plec de 

qualitat del manteniment de les zones verdes (280/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Pensa el nou equip de govern continuar amb la tramitació administrativa del nou 
plec de qualitat relatiu al manteniment de les zones verdes de Palma? 
 
Contestada. 
 
37.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a la recerca 

de finançament per eradicar el becut vermell (281/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Ha tingut el nou regidor d’Infraestructures o el seu coordinador alguna reunió 
amb Eurolocal per a la recerca de finançament per eradicar el becut vermell? 
 
Contestada. 
 
38.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a escoles 

d’estiu als col·legis públics (282/2011) 
 
Es proposa: 
 
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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Què pensa fer l’equip de govern per garantir els serveis de les escoles d’estiu als 
col·legis públics de les barriades de Son Gotleu, Polígon de Llevant i la resta de 
barriades de Palma, que beneficien a més de 900 nins i nines? 
 
Contestada. 
 
39.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al 

conservatori elemental de música de Palma (283/2011). 
 
Es proposa: 
 
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: 
 
Ha decidit l’equip de govern prorrogar la contractació del servei del Conservatori 
Elemental de Música de Palma, en quines condicions, a quant usuaris beneficiarà 
en total i a quant ascendeix el cost per alumne i curs que s’ha compromés? 
 
Contestada. 
 
40.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 

competències de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge (262/2011) . 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM presenta la següent pregunta oral: 
 
Tenint en compte els valors patrimonials de l’edifici de Via Argentina 31 descrits 
en l’informe del Departament de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, el 
qual insta l’Ajuntament a catalogar l’immoble, i tenint en compte també les 
peticions d’ARCA i el sentir general que reivindica una major sensibilitat per 
assegurar la conservació de la imatge històrica de la nostra ciutat, demanam al 
regidor d’Urbanisme si farà les passes necessàries perquè s’iniciï l’expedient per a 
la preservació d’aquest edifici amb la corresponent suspensió de llicència, tot això 
abans que finalitzi la suspensió provisional actual. 
 
Contestada 
 
41.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 

competències de l’Area delegada de Mobilitat (263/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM presenta la següent resposta oral: 
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Pacificar el trànsit, per a passar de la ciutat dels automòbils a la ciutat dels i les 
vianants, ha de ser un dels objectiu principals de la política municipal en el segle 
XXI. Per aquest motiu, la nostra ciutat ha d’invertir les  prioritats i facilitar, en 
primer lloc, els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic. És 
necessari que els cotxes deixin de tenir el domini de l’espai i que facem un disseny 
urbà amb perspectiva de gènere, que tengui en compte les necessitats de tots els 
col·lectius que requereixen una atenció especial: els vianants que van a fer feina a 
peu, les persones que passegen cotxets d’infants, els nins i la gent gran a més del 
que suposa la millora de la dinamització comercial d’aquestes zones pacificades. 
 
Totes aquestes premisses s’han aconseguit de forma notable amb la realització de 
l’eix cívic de Blanquerna, demanam al regidor de mobilitat: quin són els motius 
reals per el retorn dels trànsit  a l’eix peatonal de Blaquerna? 
 
Contestada. 
 
42.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 

competències de l’Àrea delegada de Comerç, Treball i Joventut (265/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM  presenta la següent pregunta oral:  
 
Aquest mes de juny estava previst iniciar la segona fase de contractació del 
projecte SOIB CCLL FENT FEINA IV, que ha de fer possible la contractació de 
346 persones aturades de llarga durada. 
 
Davant l’anunci en els mitjans de comunicació de la seva paralització com a mínim 
fins el setembre, demanam a la regidora de Comerç, Treball i Joventut: en quin 
estat es troba aquest pla d’ocupació? I, quines son les perspectives per la seva 
viabilitat? 
 
Contestada. 
 
43.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 

competències de l’Àrea de Benestar Social i Participació, en relació a fase de 
contractació el projecte SOIB CCLL FENT FEINA IV (267/2011).  

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM  presenta la següent pregunta oral:  
 
Aquest mes de juny estava previst iniciar la segona fase de contractació del 
projecte SOIB CCLL FENT FEINA IV, que ha de fer possible la contractació de 
346 persones aturades. 
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El perfil de destinataris d’aquest pla d’ocupació són aurats de llarga durada que 
com a nímim fa un any que no treballen i mols d’ells són  usuaris dels CMSS de 
Palma. Davant l’anunci en els mitjans de comunicació de la seva paralització com 
a mínim dins el setembre, demanam a la regidora de Benestar Social i 
Participació: com valora vostè, responsable política dels CMSS de l’Ajuntament de 
Palma, l’ajornament d’aquest pla d’ocupació com a mínim dins el setembre? 
 
Contestada. 
 
44.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 

competències de l’Àrea de Benestar Social i Participació, en relació al 
desallotjament de 19 persones (266/2011).  

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM  presenta la següent pregunta oral:  
 
A conseqüència del desallotjament de 19 persones que ocupaven l’Estadi Lluís 
Sitjar, demanam a la regidora de Benestar Social i Participació: quines mesures 
socials  s’han duit a terme amb les persones desallotjades, entre les quals hi havia 
infants i, almenys, un nadó ? 
 
Contestada. 
 
45.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 

competències de l’Àrea de Cultura i Esports (271/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IV-ExM  presenta la següent pregunta oral:  
 
Les institucions públiques de les Illes Balears estan obligades, per llei, a promoure 
la llengua catalana. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei de 
Normalització Lingüística, el Reglament Municipal de Normalització Lingüística 
de l’Ajuntament de Palma, la Declaració Institucional de Normalització 
Lingüística de l’Ajuntament de Palma, el Pla General de Normalització Lingüística 
i la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries són els garants legals per 
al seu compliment a Palma. 
 
Arran de la supressió de l’àrea de Política Lingüística de Cultura en el nou Decret 
de Batlia relatiu a l’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de  
Palma, i de l’eliminació del Servei de Dinamització Lingüística de l'Ajuntament de 
Palma, demanam al regidor de Cultura i Esports: com pensa dur a terme la 
política de normalització lingüística? 
 
Contestada. 
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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 
 


