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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 13 
Caràcter: Ordinària  
Data: 28 de juliol de 2011 
Horari: de les 10’08 a les 17’03 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-EXM) 
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-ExM) 
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-ExM) 
 
Interventor: Sebastia Crespi Mir 
Tresorer: Juan Canyelles Vich 
Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver 
Secretària del ple: Nieves Téllez García 
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Ordre del dia amb les alteracions produïdes al Ple: 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de constitució de dia 11 de juny 
de 2011 i de la d’organització de 20 de juny de 2011. 
 
2. Declaració institucional del Ple de l’Ajuntament de Palma de condemna i repulsa pels 
atemptats que s’han produït a Noruega. 
 
F.O.D. Declaració Institucional relativa a la situació d’emergència humanitària de la 
zona coneguda com a “Cuerno de África”. 
 
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre 
d’inscripcions del dia 1 de juny al 21 de juliol de 2011. 
 
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 12064 de 21 de juny 
2011, de designació de membres de la Comissió  Municipal d’Activitats Classificades i 
del Comitè Tècnic del Dictamen Integral d’Activitats. 
 
5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 13633 de 18 de 
juliol 2011,  de delegació de presidència del Consorci Mirall Palma-Eixample. 
 
6. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 13635 de 18 de 
juliol 2011, de delegació de presidència del Consorci Parc de les Estacions. 
 
7. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 13637 de 18 de 
juliol 2011, de nomenament de representant de l’Ajuntament al Patronat de la Fundació 
del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. 
 
8. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 13638 de 18 de juliol 
2011, de modificació del Decret de Batlia núm. 11968 de 16 de juny 2011 de 
nomenament de representants de l’Ajuntament a la Comissió de seguiment del conveni 
de cartografia amb el centre de Gestió Cadastral. 
 
9. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern de designació 
de vocals membres de la Junta Rectora del Consorci per a la Rehabilitació Integral de 
Barris (RIBA). 
 
10. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlía num 14433 de 25 de 
juliol  2011, de designació de president i vicepresident de la Comissió no permanent de 
Normativa Orgànica. 
 
11. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de nomenament de membres de la 
Comissió no permanent de Normativa Orgànica. 
 
12. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern de 
nomenament de membres dels Consells Rectors de l’Institut Municipal de l’Esport; de 
l’Institut Municipal d’Innovació; del Patronat Municipal d’Il·luminació Ornamental; de 
l’Institut Municipal de Turisme; de l’Institut Municipal de Coordinació d’Obres Viàries; 
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del Patronat Municipal de Reallotjament i reinserció Social i de la Fundació Llegat 
Weyler. 
 
13. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representant de l’Ajuntament al 
Consorci del Museu d’Art Contemporani de Palma. 
 
14. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament al 
Patronat de la Fundació Casals d’Art i espais expositius de Palma.  
 
15. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representant de l’Ajuntament a la 
Fundació Teatre Principal. 
 
16. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representant de l’Ajuntament a la 
Junta de Fundadors del Consorci del Castell de Sant Carles. 
 
17. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representant de l’Ajuntament a 
l’Associació Art Nouveau Route. 
 
18. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament al 
Consorci Mirall Palma-Eixample. 
 
19. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament al 
Consorci Euro Local. 
 
20. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament a 
diversos organismes col·legiats, entitats i societats. 
 
21. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament a la 
Junta Local de Seguretat Ciutadana. 
 
22. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament al 
Consorci d’Aigües de la Badia de Palma. 
 
23. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament al 
Consorci per a la construcció del Velòdrom de Palma. 
 
24. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament al 
Consorci Parc de les Estacions. 
 
25. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants al Consell Tributari 
de l’Ajuntament de Palma. 
 
39. Proposta d’aprovació de la documentació tècnica que esmena les prescripcions 
assenyalades per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i patrimoni 
Històric, en sessió celebrada el 25-03-11, en relació a l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla general referent a UE/82-01 C/ Trobadors-Bellavista. 
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43. Proposició i esmena del Grup Municipal Socialista relativa al programa “fent feina 
IV” (289/2011) (307/2011). 
 
44. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la sol·licitud de declaració de 
zones de gran afluència turística (290/2011). 
 
46. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a convocar la comissió de 
l’ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics (295/2011). 
 
47. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a al carrer Blanquerna (297/2011). 
 
49. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a normalització lingüística a 
Cort (303/2011). 
 
50. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la peatonalització del carrer 
Blanquerna (305/2011). 
 
51. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a modificació de la regulació 
hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament i evitar els desnonaments de 
les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària (306/2011). 
 
54. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la ubicació de l’UBS 
d’Establiments (294/2011). 
 
56. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a Sa Gerreria i la ruta 
martiana (302/2011). 
 
57. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la conservació de l’edifici 
de Via Argentina, a Santa Catalina, pel seu valor patrimonial arquitectònic (304/2011).   
 
66. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa al deute del 
Govern i el Consell amb l’Ajuntament (318/2011). 
 
67. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a nous contractes 
laborals a Emaya (319/2011). 
 
70. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a al carril bici 
d’Avingudes (322/2011). 
 
48. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a  la convocatòria anual del Premi 
Ciutat de Palma de còmic (299/2011). 
 
58. Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-
ExM, del regidor de l’Àrea d’Infraestructures i Coordinació Territorial perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació de dita Àrea (310/2011). 
 
62. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa al futur de les 
pistes poliesportives Borja Moll del Polígon de Llevant i Son Oliva (314/2011). 
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73. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa al Consell 
Municipal de Cultura (325/2011). 
 
26. Proposta d’aprovació d’acord de  reconeixement de compatibilitat per a l’activitat 
pública de professora associada de la UIB, a una ajudant de biblioteca. 
 
27. Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 1.947’00€. 
 
28. Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 43.706’77€. 
 
29. Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 41.036’82€. 
 
30. Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 7.686’84€. 
 
31. Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 9.506’81€. 
 
32. Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 1.163’24€. 
 
33. Proposta d’aprovació d’acord de modificació de crèdit núm. 4 de suplement de 
crèdit finançat amb baixes de crèdit, en el pressupost propi de la Corporació per a 2011. 
 
34. Proposta d’aprovació d’acord del compte general 2009 integrat per el de la pròpia 
entitat, els organismes autònoms i les societats mercantils. 
 
35. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit número 3 de suplement de crèdit amb 
una major aportació del pressupost propi de l’Ajuntament. 
 
36. Proposta d’aprovació de desestimar una al·legació presentada en contra de la 
modificació de crèdit numero 1  
 
37. Proposta d’aprovació de declarar la caducitat del projecte de l’Estudi de Detall 
ubicat a l’Av. Joan Miró, 76 i ordenar l’arxiu  de les actuacions. 
 
38. Proposta d’aprovació d’anul·lar l’Estudi de Detall per a la reordenació de volums a 
la parcel·la situada al carrer Vicenç Joan Rosselló, 2-10, aprovat definitivament per 
acord plenari de dia 27 d’abril de 2006 en compliment de la sentència núm. 1167 de 
data 21-12-10. 
 
40. Donar compte al Ple de l’aprovació pel Consell de Gerència d’Urbanisme de dia 5 
de maig de 2011 del pla d’inspeccions 2011 del departament d’Activitats. 
 
41. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la declaració de la Serra de 
Tramuntana Patrimoni de la Humanitat (285/2011). 
 
42. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la creació d’una comissió no 
permanent en relació al futur del Lluís Sitjar (287/2011). 
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45. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al rebuig al tancament de ràdio 
televisió de Mallorca (291/2011). 
 
52. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa  al rebuig a la pujada de sous 
(288/2011). 
 
53. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als possibles usos dels solars 
municipals (292/2011). 
 
55. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’empresa pública d’EMAYA 
(301/2011). 
 
59. Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-
ExM, de la regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, perquè doni resposta 
i expliqui quines seran les principals línees d’actuació de dita Àrea (311/2011). 
 
60. Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-
ExM, del regidor de l’Àrea de Cultura i Esports, perquè doni resposta i expliqui quines 
seran les principals línees d’actuació de dita Àrea (312/2011). 
 
61. Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-
ExM,del regidor de l’Àrea d’Economía, Hisenda i Innovació, perquè doni resposta i 
expliqui quines seran les principals línees d’actuació de dita Àrea (313/2011). 
 
63. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a les ajudes per a 
llibres de text curs 2011-2012 (315/2011). 
 
64. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a les paraules del 
batle envers els funcionaris (316/2011). 
 
65. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a la petjada 
acústica de l’aeroport a Palma (317/2011). 
 
68. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a contractes a 
l’staff d’Emaya (320/2011). 
 
69. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a la creació de 
llocs de feina a Palma (321/2011). 
 
71. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa al nomenament 
del nou intendent (323/2011). 
 
72. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa a continuïtat 
del projecte “Fent Feina IV” (324/2011). 
 
74. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa al tramvia, 
carril bici d’Avingudes i Via Connectora (326/2011). 
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75. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa a obres del 
Palau de Congressos (327/2011). 
 
76. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa a viabilitat de 
l’empresa Carn Illa, S.A. (328/2011). 
 
1.  Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de constitució de dia 11 

de juny de 2011 i de la d’organització de 20 de juny de 2011. 
 
Es sotmet a la consideració dels regidors les actes de les sessions extraordinàries de 
constitució de dia 11 de juny de 2011 i de la d’organització de 20 de juny de 2011, 
les quals es consideren conformes i queden aprovades 
 
2. Declaració Institucional del Ple de l’Ajuntament de Palma de condemna i 

repulsa per els atemptats que s’han produït a Noruega. 
 
Es proposa: 
 
El passat divendres, dos sagnants atemptats a la seu del govern noruec i a un 
campament juvenil han deixat desenes de morts i ferits, sembrant la desolació i omplint 
de dolor al poble noruec. 
 
La crueltat d’aquestes accions criminals sobre una població indefensa en una societat 
tan pacífica no ens pot deixar en silenci. Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Palma vol 
deixar patent el sentiment de la seva ciutadania i acorda: 
 
Primer: l’Ajuntament de Palma mostra la seva indignació i repulsa per el doble 
atemptat perpetrat a Oslo i a la illa d’Utoya en el que han mort i han resultat ferits 
desenes de víctimes innocents. 
 
Segon: l’Ajuntament de Palma expressa la seva solidaritat amb el poble noruec 
que ha sofert la violència d’aquests actes sagnants i covards, traslladant-li la 
condolença al sentir com a propi el dolor, per la nostra proximitat amb els 
nombrosos noruecs que viuen i visiten la nostra ciutat. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord al consol de Noruega a Palma per a que faci 
arribar a la colònia noruega a Palma la condolença d’aquesta ciutat i el nostre 
sentiment de repulsa per els atemptats soferts i ho traslladi als familiars de les 
víctimes i afectats per l’atemptat a través del Govern de Noruega, amb la nostra 
solidaritat.         
 
S’aprova per unanimitat. 
 
F.O.D. Declaració Institucional relativa a la situació d’emergència humanitària de 

la zona coneguda com a “Cuerno de África” 
 
Es proposa: 
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La zona coneguda com a «banya d’Àfrica», està vivint una de les pitjors sequeres en les 
darreres dècades. Més d’onze milions de persones n’estan patint les conseqüències en el 
nord-est de Kènia i a l’est i sud d’Etiòpia i Somàlia. La situació, lluny de millorar, 
continua agreujant-se per la manca de pastures pel bestiar, la malnutrició i el seriós 
empitjorament del conflicte armat que afecta a les fronteres de Kènia i Etiòpia.  
 
A més, l’absència de moltes organitzacions humanitàries que el 2009 interromperen les 
seves accions –en zones com el sud de Somàlia- per les restriccions de seguretat 
imposades per les autoritats, contribueix a un pitjor pronòstic de la situació regional. 
 
Així doncs, les dues darreres setmanes Kènia ha rebut 20.000 somalis –segons l’Alt 
Comissionat de l’ONU pels refugiats (ACNUR)- com a conseqüència de la sequera i la 
por que la població té dels conflictes interns, essent les principals necessitats de la 
població l’accés a l’aigua potable, el sanejament, la salut i els aliments. 
 
L’Oficina per a la Coordinació dels Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides, 
adverteix que la situació s’agreuja dia rere dia. Com a mostra del ràpid deteriorament de 
la situació, és suficient assenyalar que la pujada del preu del gra a Kènia ha estat entre 
un 30 i un 80%, col·locant en una situació límit a moltes famílies que ja patien pobresa. 
 
Segons el comunicat difós pel Centre de Premsa de la FAO, els elevats índex de 
desnutrició aguda es troben molt estesos i més de 8 milions de persones de Djibouti, 
Etiòpia, Kènia i Somàlia necessiten Ajut d’Emergència. 
 
Davant aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament de Palma adopta els  següents Acords: 
 
Primer: el Ple de l’Ajuntament de Palma, acorda solidaritzar-se amb les persones 
que estan patint la crisi alimentària en els països de la zona coneguda com a 
«Banya d’Àfrica». 
 
Segon: el Ple de l’Ajuntament de Palma vol fer un reconeixement a les entitats i 
persones que estan desenvolupant tasques d’ajuda humanitària enmig de tantes i 
tan grans dificultats. 
 
Tercer: el Ple de l’Ajuntament de Palma acorda que es concedeixi un ajut 
humanitari d’Emergència dirigit a satisfer les necessitats bàsiques i les més 
urgents, per tal de contribuir a pal·liar aquesta greu situació davant la qual la 
ciutadania de Palma no pot romandre neutral. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
3.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el 

llibre d’inscripcions del dia 1 de juny al 21 de juliol de 2011. 
 
Es  proposa: 
 
Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Balia inscrits en el llibre de 
resolucions del dia 01 de juny al 21 de juliol de 2011. 
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El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
4.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 12064 de 21 

de juny 2011, de designació de membres de la Comissió  Municipal 
d’Activitats Classificades i del Comitè Tècnic del Dictamen Integral 
d’Activitats . 

 
Es proposa: 
 
En virtut de la delegació, atorgada el dia 4 de desembre de 2000, pel Consell de 
Mallorca a l’Ajuntament de Palma, de la potestat executiva d’emissió d’informes i 
qualificacions prèvies a l’atorgament de la llicència municipal d’instal·lació de les 
activitats subjectes a qualificació de la llei 8/1995, de 30 de març, delegació que fou 
acceptada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2001, es va 
constituir la Comissió Municipal d’Activitats Classificades. 
 
La Llei  16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades 
d’activitats de les Illes Balears, preveu en la tramitació de les llicències permanents 
majors l’emissió del dictamen integrat d’activitats, que en el cas de l’ajuntament de 
Palma és competència municipal. Per això mitjançant decret de batlia de 20 de juliol de 
2007 es va considerar oportuna la creació del Comitè tècnic del dictamen integrat 
d’activitats, integrat pels mateixos membres que la Comissió d’Activitats Classificades. 
 
Amb motiu dels nous nomenaments a l’Àrea d’Urbanisme, i d’acord amb el que 
disposen els articles 4 i 18.6 del Reglament de la Gerència d’Urbanisme, l’article 74 de 
la llei 23/2006 de capitalitat de Palma de Mallorca, en relació a la qualificació prevista a 
la llei 8/1995, de 30 de març, de delegació de competències als Consells Insulars en 
matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, i amb caràcter general al disposat a 
l’article 124 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la llei 57/2003, es procedeix a designar els membres de la Comissió 
Municipal d’Activitats Classificades i del Comitè Tècnic del Dictamen Integrat 
d’Activitats. 
 
DECRET 
 
1r. Designar els membres de la Comissió Municipal d’Activitats Classificades i del 
Comitè Tècnic del Dictamen Integrat d’Activitats, segons la relació següent: 
 
PRESIDENT: Sr. Fernando González Moreno. Titular. 
   Sr. Miquel Sansó Ribot. Suplent. 
 
VOCALS:  Sr. Alexandre Bergas Ribas. Titular. 
   Sr. Gaspar Homar Orell. Suplent. 
 
   Sr. Miquel Sansó Ribot. Titular. 
   Sr. Alberto del Álamo Cuadrado. Suplent 1. 
   Sr. Antonio Vadell Cifre. Suplent 2. 
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   Sra. Esperanza Mulet Llabrés. Titular. 
   Sra. Francisca Fajardo Bonnín. Suplent. 
 
   Sr. Fernando López Bermejo González de Peredo. Titular. 
   Sra. Ana de Miguel Sebastián. Suplent. 
 
SECRETARI: Sr. Miquel Ballester Oliver. Titular. 
   Sr. Josep Grimalt Llull. Suplent 1. 
   Sra. Catalina Cunill Mascaró. Suplent 2. 
 
2n. D’aquest decret es donarà  compte al Ple municipal. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
5.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 13633 de 18 

de juliol 2011,  de delegació de presidència del Consorci Mirall Palma-
Eixample. 

 
Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació, en data 11 de juny de 2011, i 
d’acord amb l’article 14 dels Estatuts del Consorci Mirall Palma-Eixample i resta 
Municipi, venc a dictar el següent: 
 
D E C R E T  

 
1r. Delegar la presidència del Consorci Mirall Palma-Eixample i resta Municipi al 
regidor de l’Àrea d’Infraestructures i Coordinació Territorial Sr. Sebastià Sansó 
Bonet.  
 
2n. La delegació compren totes les facultats que a aquesta Batlia li confereixen els 
Estatuts del Consorci Mirall Palma-Eixample i resta Municipi. 
 
3r. Aquesta delegació es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
conforme a l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel seu 
coneixement. 
 
4t. Donar compte d’aquest decret a la primera sessió que es dugui a terme el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
6.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 13635 de 18 

de juliol 2011, de delegació de presidència del Consorci Parc de les Estacions. 
 
Es proposa: 
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Amb motiu de la constitució de la nova Corporació, en data 11 de juny de 2011, i de 
conformitat amb el que disposa l’article 13 dels Estatuts del Consorci Parc de les 
Estacions, venc en dictar el següent: 
 
D E C R E T 

 
1. Delegar la presidència del Consorci Parc de les Estacions en el regidor de l’Àrea 
d’Infraestructures i Coordinació Territorial Sr. Se bastià Sansó Bonet.  
  
2. La delegació compren totes les facultats que a aquesta Batlia li confereixen 
els Estatuts del Consorci Parc de les Estacions. 
 
3. Aquesta delegació es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma, conforme a l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel seu coneixement. 
 
4. Donar compte d’aquest Decret a la primera sessió que dugui a terme el Ple 
de l’Ajuntament. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
7.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 13637 de 18 

de juliol 2011, de nomenament de representant de l’Ajuntament al Patronat 
de la Fundació del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes 
Balears. 

 
Es proposa: 
 
Tal i com disposa l’article 23.1 dels estatus de la Fundació per al Conservatori Superior 
de Música i Dansa de les Illes Balears, i d’acord amb les atribucions que tinc conferides 
dispós: 
 
Nomenar representant d’aquest Ajuntament al Patronat de la Fundació del 
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears: 
 
Titular: El regidor de l’Àrea de Cultura i Esports,   Sr. Fernando Gilet Sancenon. 
Suplent:  La coordinadora General de Cultura, Mª José Massot Ramis d’Ayreflor.  
 
Del present Decret es donarà compte al Ple municipal en la primera sessió que es 
dugui a terme. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
8.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm. 13638 de 18 

de juliol 2011, de modificació del Decret de Batlia núm. 11968 de 16 de juny 
2011 de nomenament de representants de l’Ajuntament a la Comissió de 
seguiment del conveni de cartografia amb el centre de Gestió Cadastral. 
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Es proposa: 
 
En data 20 de juny de 2011, es va dictar per aquesta Batlia el decret núm. 11968  de dia    
16 de juny de 2011, amb motiu de nomenar representants de la Batlia a diferents 
Institucions, del qual se’n va donar compte al Ple de dia 20 de juny de 2011, atès que 
s’ha produït un canvi i una ampliació d’aquests representants  a la Comissió de 
seguiment del Conveni de Cartografia amb el centre de Gestió Cadastral, es per lo que:  
 
DISPOS 
 
1r. Modificar el Decret de Batlia núm. 11968 de 16 de juny de 2011, en el sentit de 
nomenar representants d’aquesta Batlia  la Comissió de seguiment del conveni de 
cartografia amb el centre de Gestió Cadastral als senyors: 
 

- El regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Habitage, Jesús Valls Flores.  
- El regidor de l’Àrea d’Economia , Hisenda i Innovació, Julio Martínez 

Galiano  
- El Tresorer, Joan Canyelles Vich. 

 
2n. Del present Decret es donarà compte al Ple Municipal, en la primera sessió que 
dugui a terme i s’inscriurà en el llibre de resolucions d’aquesta Batlia. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
9.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern de 

designació de vocals membres de la Junta Rectora del Consorci per a la 
Rehabilitació Integral de Barris (RIBA). 

 
Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació de 11 de juny de 2011 i de 
conformitat amb el que estableixen els Estatuts del Consorci per a la Rehabilitació 
Integral de Barris (RIBA), es proposa a la Junta de Govern el següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Designar els cinc vocals membres de la Junta Rectora del Consorci per a 
la Rehabilitació Integral de Barris (RIBA) en representació de l’Ajuntament de 
Palma, de conformitat amb el que es preveu a l’article 10 dels Estatuts, que seran 
les següents persones: 
 
- Sr. Julio Martínez Galiano, Tinent de batle de l’Àrea d’Economia, Hisenda i 
Innovació. 
- Sra. Irene San Gil López Quesada, Tinent de batle de l’Àrea de Funció Pública i 
Govern Interior. 
- Sr. Sebastià Sansó Bonet, Tinent de batle de l’Àrea d’Infraestructures i 
Coordinació Territorial. 
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- Sra. Sandra Fernández Herranz, Tinent de batle de l’Àrea de Benestar Social, 
Immigració i Participació.  
- Sra. Esperanza Crespí Pibernat, Regidora de l’Àrea delegada de Comerç, Treball 
i Joventut. 
 
Els vocals designats podran ser substituïts en cas d’absència per les persones que 
designin, si n’és el cas, notificant-ho per escrit a la Junta Rectora del Consorci. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i interessades als efectes oportuns. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
10.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlía num. 14433 de 25 

de juliol  2011, de designació de president i vicepresident de la Comissió no 
permanent de Normativa Orgànica. 

 
Es proposa: 
 
En el passat plenari de dia 19 d’abril de 2011, el ple de l’Ajuntament va acordar la 
creació d’una comissió no permanent de normativa orgànica. A la comissió de dia 22 de 
juliol de 2011 es va acordar per unanimitat proposar a la batlia, el nomenament  com a 
presidenta a la  Sra. Ana M. Ferriol Font., regidora de l’Àrea delegada d’Educació, 
Família, Igualtat i Majors,  i com a vicepresident al Sr. Antonio Donaire Sánchez 
regidor del Grup Municipal PSOE Complimentat el requisit, i d’acord amb les 
atribucions que em confereixen els apartats 4.ñ de l’art.124 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i  l’article 110.1  del Reglament Orgànic 
del Ple, vinc a dictar el següent   

 
DECRET 

 
1.- Nomenar presidenta de la comissió de seguiment no permanent de normativa 
orgànica a la Sra. Ana M. Ferriol Font., regidora de l’Àrea delegada d’Educació, 
Família, Igualtat i Majors i vicepresident al Sr. Antonio Donaire Sánchez regidor 
del Grup Municipal PSOE, segons la proposta unànime efectuada per l’esmentada 
comissió en data 22 de juliol de 2011. 
 
2.- El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la firma, sense perjudici de 
la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb 
l’art. 44 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial Decret de 28 de novembre de 1986. 
 
3.- Es donarà compte del present Decret al Ple, a la primera sessió ordinària que es 
dugui a terme, d’acord amb l’art. 44.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
4.- Comunicar el present decret a la Sra. Ana M. Ferriol Font  i al Sr. Antonio 
Donaire Sánchez. 
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El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
11.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de nomenament de membres 

de la Comissió no permanent de Normativa Orgànica. 
 
Es proposa: 
 
El Ple de l’Ajuntament de dia 19 d’abril de 2011 en sessió ordinària va aprovar per 
unanimitat la proposta de creació de la Comissió no Permanent de normativa orgànica, 
integrada per distints grups municipals, per revisar i proposar les mesures i millores 
precises d’una sèrie de reglaments orgànics que regulen aspectes substantius de 
l’organització municipal. 
 
Una vegada aprovada la creació d’aquesta Comissió no Permanent i designats pels 
grups polítics els membres de l’esmentada comissió, es dóna compte al Ple de 
l’Ajuntament, la composició d’aquesta Comissió no Permanent: 
 
Representants del Grup Municipal del PP: 
Titulars:  Alvaro Gijón Carrasco 
  Sandra Fernández Herranz 
  Ana M. Ferriol Font 
  Belen Soto Mateu 
  Julio Martínez Galiano   
 
Representants del Grup Municipal del PSOE: 
Titulars: Antonio Donaire Sánchez 
  Begoña Sánchez Muñoz 
  María Isabel González Carrasco  
 
Suplents:  José Francisco Hila Vargas 
  Virginia Abraham Orte 
  Joan J. Mateos Muntaner  
 
Representant del Grup Municipal del PSM-IV-ExM: 
Titular:  Antoni Verger Martínez  
Suplent:  Maria Soledad Fernandez Barrero  
 
En cas de no poder assistir-hi els titulars o suplents, els grups politics poden substituir 
uns o uns quants dels seus membres adscrits a la comissió, per un altre o uns altres dels 
mateix grup, desprès de comunicar-ho per escrit a la presidència de dita Comissió. Si la 
substitució només es per un assumpte, debat o sessió determinada, la comunicació ha de 
ser verbal o per escrit a la dita presidència en iniciar-se la sessió.  
    
A la primera sessió que celebri la Comissió no Permanent es regularà el seu 
funcionament. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
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12.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern de 
nomenament de membres dels Consells Rectors de l’Institut Municipal de 
l’Esport; de l’Institut Municipal d’Innovació; del Patronat Municipal 
d’Il·luminació Ornamental; de l’Institut Municipal de Turisme; de l’Institut 
Municipal de Coordinació d’Obres Viàries; del Patronat Municipal de 
Reallotjament i reinserció Social i de la Fundació Llegat Weyler. 

 
Es proposa: 
 
12.A) Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació el dia 11 de juny de 2011 i d’acord 
amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament Orgànic del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els respectius Estatuts, propòs a la Junta de 
Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1. Nomenar membres del Consell Rector de l’Institut Municipal de l’Esport a:     
  
President: - Fernando Gilet Sancenón (Regidor Titular de l’Àrea, Decret 11.918 de 
13.6.2011) 
Vicepresident: - Javier Bonet Díaz (Director General de Coordinació Municipal i 
Turisme)         
Vocals:- Damià Vich Duran (Assessor d’Esports) 

• Suplent: Antonio Cardona Espin (Assessor de Participació 
Ciutadana) 

- Mª Isabel González Carrasco (Regidora Grup Municipal Socialista) 
- Antoni Noguera Ortega (Regidor Grup Municipal PSM-IV-ENAPIB) 

 
 
Règim de suplències: Poden assistir com a suplents els regidors dels respectius 
grups polítics municipals. 
Els càrrecs directius podran ser substituïts eventualment per altres càrrecs 
directius municipals. 
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la 
sessió corresponent. 
 
2. Com a conseqüència dels nous nomenaments queden cessats els membres 
anteriors agraint-los els serveis prestats. 
 
3. Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als 
interessats. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
12.B) Es proposa: 
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Amb motiu de la constitució de la nova Corporació el dia 11 de juny de 2011 i d’acord 
amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament Orgànic del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els respectius Estatuts, propòs a la Junta de 
Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1. Nomenar membres del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Innovació a:     
  
President: - Julio Martínez Galiano (Regidor Titular de l’Àrea, Decret 11.918 de 
13.6.2011) 
Vicepresident: - Guillermo Navarro Garau (Regidor Titular de l’Àrea Delegada de 

Seguretat  
              Ciutadana)                               
Vocals:- Antonio Román Medina (Expert) 

• Suplent: Antonio Ramis Mas (Expert) 
- Antonio Donaire Sánchez (Regidor Grup Municipal Socialista) 
- Maria Soledad Fernández Barrero (Regidora Grup Municipal PSM-IV-

ENAPIB) 
 
Règim de suplències: Poden assistir com a suplents els regidors dels respectius 
grups polítics municipals. 
Els càrrecs directius podran ser substituïts eventualment per altres càrrecs 
directius municipals. 
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la 
sessió corresponent. 
 
2. Nomenar el Sr. Julio Martínez Galiano, President de l’IMI, com a liquidador de 
l’Empresa Municipal d’Informàtica SA (EMISA), empre sa en liquidació, cessant 
l’actual liquidador Sr. Andreu Alcover Ordinas. 
 
3. Com a conseqüència dels nous nomenaments queden cessats els membres 
anteriors agraint-los els serveis prestats. 
 
4. Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als 
interessats. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
12.C) Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació el dia 11 de juny de 2011 i d’acord 
amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament Orgànic del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els respectius Estatus i l’acord de la Junta 
de Govern de Palma de 13 de juliol de 2011, propòs a la Junta de Govern l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
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1. Nomenar com a vocals del Consell Rector del Patronat Municipal d’Il·luminació 
Ornamental a: 
 

- Sr. Joan Pau Reus Frontera, regidor del Districte Centre i Platja de Palma. 
- Sr. Bartomeu Amengual Oliver, cap de servei de Logística del Departament 

d’Infraestructures. 
 
2. Amb aquests nous nomenaments, la composició del Consell Rector del Patronat 
Municipal d’Il·luminació Ornamental queda de la següent manera: 
 
President:  -  Sebastià Sansó Bonet (Regidor Titular de l’Àrea Decret 11.918 de 
13.6.2011) 
Vicepresidenta:  -  Esperanza Crespí Pibernat (Regidora Àrea Delegada 

de Comerç, Treball i Joventut) 
Vocals:  -  Sr. Joan Pau Reus Frontera, regidor del Districte Centre i Platja 

de Palma. 
- José Alejandro Asensi López (Coordinador General 

d’Infraestructuras) 
- Sr. Bartomeu Amengual Oliver, cap de servei de Logística del 

Departament d’Infraestructures. 
- Virginia Abraham Orte (Regidora Grup Municipal Socialista) 
- Maria Soledad Fernández Barrero (Regidora Grup Municipal 

PSM-IV-ENAPIB) 
- Representant d’AFEDECO 
- Representant de PIMECO 

 
3. Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual ho notificarà als 
interessats. 
 
 El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
12.D)  Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació el dia 11 de juny de 2011 i d’acord 
amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament Orgànic del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els respectius Estatuts, propòs a la Junta de 
Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1. Nomenar membres del Consell Rector de l’Institut Municipal de Turisme a:     
  
President: - Álvaro Gijón Carrasco (Regidor Titular de l’Àrea Decret 11.918 de 
13.6.2011) 
Vicepresident: - Fernando Gilet Sancenón (Regidor de l’Àrea de Cultura i 
Esports)         
Vocals:- Javier Bonet Díaz (Director General de Coordinació Municipal i Turisme) 
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- Joan Josep Mateos Muntaner (Regidor Grup Municipal Socialista) 
- Josep Verger Martínez (Regidor Grup Municipal PSM-IV-ENAPIB) 
- Representant de la Conselleria de Turisme del Govern Balear 
- Representant del Consell Insular de Mallorca 
- Representant de la Universitat de les Illes Balears 
- Representant de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de 

Mallorca 
- Representant de la Federació Hotelera de Mallorca 
- Representant del Foment de Turisme de Mallorca 
- Representant de l’Associació Empresarial d’Agències de Viatge de 

Balears (AVIBA) 
- Representant de l’Associació Espanyola de Companyies Aèries (AECA) 
- Representant del Sindicat Unió General de Treballadors (UGT) 
- Representant de la Confederació Sindical de Comissions Obreres 

(CCOO) 
- Representant de la Confederació d’Associacions Empresarials de 

Balears (CAEB) 
- Representant de la Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca 

(PIMEM) 
 

Les institucions i associacions hauran de comunicar els seus representants i 
suplents i acreditar-se davant la secretaria del Consell Rector. 
Règim de suplències: Poden assistir com a suplents els regidors dels respectius 
grups polítics municipals. 
Els càrrecs directius podran ser substituïts eventualment per altres càrrecs 
directius municipals. 
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la 
sessió corresponent. 
 
2. Com a conseqüència dels nous nomenaments queden cessats els membres 
anteriors agraint-los els serveis prestats. 
 
3. Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als 
interessats. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
12. E) Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació el dia 11 de juny de 2011 i d’acord 
amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament Orgànic del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els respectius Estatuts, propòs a la Junta de 
Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1. Nomenar membres del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Obres Viàries a:     
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President: - Sebastià Sansó Bonet (Regidor Titular de l’Àrea Decret 11.918 de 
13.6.2011) 
Vicepresident: - José Alejandro Asensi López (Coordinador General 
d’Infraestructures)         
Vocals:- Andrés Garau Garau (Regidor Titular Àrea de Medi Ambient) 

- Virginia Abraham Orte (Regidora Grup Municipal Soci alista) 
- Maria Soledad Fernández Barrero (Regidora Grup Municipal PSM-IV-

ENAPIB) 
- Representant d’ENDESA – DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
- Representant de GESA – GAS 
- Representant d’EMAYA 
- Representant de CABLE EUROPA SA 
- Representant de TELEFÓNICA ESPAÑA SA                                       
 

Les empreses hauran de comunicar els seus representants i suplents i acreditar-se 
davant la secretaria del Consell Rector. 
Règim de suplències: Poden assistir com a suplents els regidors dels respectius 
grups polítics municipals. 
Els càrrecs directius podran ser substituïts eventualment per altres càrrecs 
directius municipals. 
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la 
sessió corresponent. 
 
2. Com a conseqüència dels nous nomenaments queden cessats els membres 
anteriors agraint-los els serveis prestats. 
 
3. Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als 
interessats. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
12.F) Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació el dia 11 de juny de 2011 i d’acord 
amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament Orgànic del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els respectius Estatuts, propòs a la Junta de 
Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1. Nomenar membres del Consell Rector del Patronat Municipal de Reallotjament 
i Reinserció Social a:     
  
President: - Sandra Fernández Herranz (Regidora Titular de l’Àrea, Decret 11.918 
de 13.6.2011) 
Vicepresident: -  Ana Ferriol Font  (Regidora de l’Àrea Delegada d’Educació, 
Família, Igualtat i  Majors)                                                      
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Vocals:-     Enrique Izcue Capó (Director General de l’Àrea d’Urbanisme i 
Habitatge 

- Enrique Calvo Fürst (Director General de l’Àrea Delegada Seguretat 
Ciutadana) 

- Silvia Romero Bosch (Directora General de Joventut i Treball) 
-  Virgina Abraham Orte (Regidora Grup Municipal Socialista) 
- Antoni Noguera Ortega (Regidor Grup Municipal PSM-IV-ENAPIB) 

Representant de FEPAE – José Maria  Mulet Torres 
Representant de FAAVV – Jordi Sastre 
Representant d’IBAVI - Gerent 
 
Règim de suplències: Poden assistir com a suplents els regidors dels respectius 
grups polítics municipals. 
Els càrrecs directius podran ser substituïts eventualment per altres càrrecs 
directius municipals. 
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la 
sessió corresponent. 
 
2. Com a conseqüència dels nous nomenaments queden cessats els membres 
anteriors agraint-los els serveis prestats. 
 
3. Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als 
interessats. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
12.G) Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació el dia 11 de juny de 2011 i d’acord 
amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament Orgànic del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els respectius Estatuts, propòs a la Junta de 
Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1. Nomenar membres del Consell Rector de la Fundació Llegat Weyler a:     
  
President: -  Sandra Fernández Herranz (Regidor Titular de l’Àrea, Decret 11.918 
de 13.6.2011) 
Vicepresident: - Ana Ferriol Font (Regidora de l’Àrea Delegada d’Educació, 
Família, Igualtat i 
                                                        Majors) 
Vocals: - Guillermo Sánchez Cifre (Director General de l’Àrea de Benestar Social, 
Immigració 
                                                          i Participació ) 
            - Sonia Valenzuela Vanmoock-Chaves (Directora General de l’Àrea 
Delegada 
                                                                           d’Educació Familía, Igualtat i Majors) 
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           - Silvia Romero Bosch (Directora General de l’Àrea Delegada de Comerç, 
Treball i  
                                                  Joventut) 
           - Antoni Cardona Espín (Assessor de Participació Ciutadana) 
           - Begoña Sánchez Muñoz (Regidora Grup Municipal Socialista) 
           - Antoni Noguera Ortega (Regidor Grup Municipal PSM-IV-ENAPIB) 
Representant d‘AMADIP -  Fernando Rey Maquiera Palmer 

  - Rafael Company Corro 
Representant de FAAVV  - Ramón Sánchez Cuenca 
Representant de FEPAE   - Pedrona Serra Serra 
 
 
Règim de suplències: Poden assistir com a suplents els regidors dels respectius 
grups polítics municipals. 
Els càrrecs directius podran ser substituïts eventualment per altres càrrecs 
directius municipals. 
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la 
sessió corresponent. 
 
2. Com a conseqüència dels nous nomenaments queden cessats els membres 
anteriors agraint-los els serveis prestats. 
 
3. Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als 
interessats. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
13. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament  de representant de 

l’Ajuntament al Consorci del Museu d’Art Contemporani. 
 
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 al CONSORCI DEL MUSEU 
D’ART CONTEMPORANI DE PALMA, el Batle  Sr.Mateo Ise rn Estela, el 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, el Sr. 
Joan Pau Reus Frontera. 
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S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
14.  Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Casals d’Art i espais expositius de 
Palma.  

 
Es proposa: 
 
Assumpte: designació membres al Patronat i comissió executiva de la Fundació Casals 
d’art expositius de Palma (Palma espai d’art). 
 
De conformitat amb el previst als arts. 13 i 18 dels Estatuts de la Fundació Casals d’art i 
espais expositius de Palma (Palma espai d’art), es proposa a l’Ajuntament l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 

 
1r-  Nomenar vocals en representació de l’Ajuntament al Patronat de la 

“Fundació Casals d’arts i espais expositius de Palma” als Srs./Sres.: 
 

- Esperança Crespí Pibernat (suplent: Silvia Romero Bosch), en substitució 
de la Sra. Cristina Ferrer González. 

- Aina Mª Ferriol Font (suplent:Joan Pau Reus Frontera) en substitució de la 
Sra. Magdalena Palou Cánaves. 

- Maria José Massot Ramis de Ayreflor (suplent: Juan José Barceló Ferrer) 
en substitució del Sr. Llorenç Palmer Tous (suplent:Nureduna Serra Pou) 

- Maria Isabel González Carrasco (suplent: Antonio Donaire Sánchez) en 
substitució de la Sra. Catalina Cirer Adrover. 

 
2n- El Sr. Mateu Isern Estela, batle de l’Ajuntament, substitueix la Sra. Aina 

Calvo Sastre com a president/a del Patronat i el Sr. Fernando Gilet Sancenón, 
Regidor de Cultura i Esports, substitueix la Sra. Fernanda Maria Ramon Tous 
com a vicepresident/a del Patronat i com a president/a de la comissió executiva 
de la Fundació. 

 
3r- Designar com a representats de l’Ajuntament a la comissió executiva de la 

Fundació la Sra. Esperança Crespi Pibernat (suplent: Aina Ma Ferriol Font) i 
la Sra. Maria José Massot Ramis d’Ayreflor (suplent: Joan Pau Reus Frontera) 
en substitució de la Sres. Mª Cristina Ferrer González i Catalina Cirer 
Adrover. 

 
      La Sra. Crespí Pibernat serà suplent del Sr. Gilet Sancenón com a president de 

la comissió executiva de la Fundació, en el cas que no hi pogués assistir. 
 
4t- Notificar la resolució als interesats. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
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15. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representant de 
l’Ajuntament a la Fundació Teatre Principal. 

 
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 
 
1r.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL al batle, Mateo Isern Estela i  com a suplents el regidor  de l’Àrea de 
Cultura i Esports  Sr. Fernando Gilet Sancenón i la coordinadora general de 
Cultura Sra. Mª José Massot Ramis d’Ayreflor. 
 
2n.- Notificar el present acord als interessats. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
16. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representant de 

l’Ajuntament a la Junta de Fundadors del Consorci del Castell de Sant 
Carles. 

 
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: 
 
1r.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la JUNTA DE 
FUNDADORS DEL CONSORCI DEL CASTELL DE SANT CARLES, el batle 
Mateo Isern Estela i com a suplent, el regidor de l’Àrea de Cultura i Esports 
Fernando Gilet Sancenon 
 
2n.- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Comissió Permanent de 
l’esmentat Consorci, el regidor de l’Àrea de Cultura i Esports Fernando Gilet 
Sancenon i com a suplent el cronista de la ciutat, Bartomeu Bestard Cladera. 
 
3r.- Notificar el present acord als interessats. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
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17. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representant de 

l’Ajuntament a l’Associació Art Nouveau Route. 
 
Es proposa: 
 
Mitjançant acord de Ple de dia 29 d’octubre de 2007 es va aprovar el protocol d’adhesió 
i compromís a l’associació Art Nouveau European Route- Ruta Europea del 
Modernisme, i 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 
 
1r. Nomenar al regidor de l’Àrea de Cultura i Esports Sr. Fernando Gilet 
Sancenon, interlocutor directe amb el Secretariat Permanent per a les tasques de 
coordinació de les iniciatives de la Ruta, i com a suplent a la coordinadora general 
de Cultura Sra. Mª José Massot Ramís d’Ayreflor.  
 
2n.- Notificar el present acord als interessats. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
18. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament al Consorci Mirall Palma-Eixample.  
 
Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació, en data 11 de juny de 2011, de 
conformitat amb el que disposa l’article 123.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local, i d’acord amb el que estableix l’article 11 dels 
Estatuts del Consorci Mirall Palma-Eixample i resta del Municipi, venc a proposar a 
l’Excm. Ajuntament Ple que adopti el següent: 
 
A C O R D  
 
1r. Nomenar representants d’aquest Ajuntament dins el Consorci del Mirall 
Palma-Eixample i resta del Municipi als següents: 

- El gerent de l’IMOV, Sr. J. Alejandro Asensi López. 
Suplent: El gerent de l’IMI, Sr.  José Antonio García Bustos. 
- El regidor de l’Àrea d’Economía, Hisenda i Innovació, Sr. Julio Martinez 
Galiano 
Suplent: El gerent d’Urbanisme i del Patronat de l’Habitatge, Sr. Fernando 
González Moreno 
              
2n. Agrair la seva col·laboració als membres que fins ara han prestat els seus 
serveis al Consorci.  
 
3r. Notificar el present acord als interessats.  
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S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
19.  Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament al Consorci Euro Local. 
 
Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de dia 11 de juny de 2011 i de 
conformitat amb l’article 123.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de Règim Local i l’article 8 dels Estatuts del Consorci Eurolocal-Mallorca, per la qual 
cosa s’eleva al Ple de l’Ajuntament el següent: 
 
ACORD 
 
1r. Nomenar representants d’aquest Ajuntament dins el Consell de Direcció del 
Consorci Eurolocal-Mallorca als següents senyors: 
 
- El regidor de l’Àrea d’Economía, Hisenda i Innovació, Julio Martínez Galiano. 
Suplent. El gerent de l’IMI, José Antonio García Bustos. 
 
- La regidora de l’Àrea de benestar Social, Immigració i Participació, Sandra 
Fernández Herranz. 
Suplent. El director general de l’Àrea de Benestar Social, Immigració i 
Participació, Guillermo Sánchez Cifre.   
 
2n. Notificar el present acord als interessats. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
20.  Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament a diversos organismes col·legiats, entitats i societats. 
 
Es proposa: 
 
El passat dia 20 de juny de 2011, es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de Palma, una 
proposta de designar representants d’aquesta Corporació Municipal a diversos 
organismes col·legiats, entitats, societats, etc. Tot hi que ja es va fer encara queden 
pendents de designar representants a una sèrie d’organisme patronats i fundacions, tenc 
l’honor de proposar a l’Excm. Ajuntament Ple: 
 
ACORDI 
 
Designar representants d’aquesta Corporació Municipals que a continuació es 
relaciones als següents regidors o tècnics: 
 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR 
El regidor de l’Àrea de Cultura i Esports, Fernando Gilet Sancenon. 
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Suplent: La coordinadora general de Cultura, Mª José Massot Ramis d’Ayreflor.  
 
AUTORITAT PORTUÀRIA A BALEARS 
El regidor de l’Àrea de Cultura i Esports, Fernando Gilet Sancenon.  
 
FUNDACIÓ CATEDRA IBEROAMERICANA  
El regidor de l’Àrea de Cultura i Esports, Fernando Gilet Sancenon. 
Suplent: La coordinadora general de Cultura, Mª José Massot Ramis d’Ayreflor.
   
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
21.  Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament a la Junta Local de Seguretat Ciutadana. 
 
Es proposa: 
 
De conformitat amb el previst a l’article 5 del Reglament que regula les Juntes Locals 
de Seguretat aprovat per RD 1087/2010 de 3 de setembre de 2010 i amb motiu de la 
constitució del nou Ajuntament, es proposa a l’Excm. Ajuntament Ple que adopti el 
següent  
 
ACORD 
 
1r. Nomenar vocals en representació de l’Ajuntament de Palma a la Junta Local 
de Seguretat Ciutadana als Srs.: 
 
- El regidor de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana, Sr. Guillermo Navarro 
Garau  
 
- El director general de Seguretat Ciutadana, Enrique Calvo Fürst 
 
- L’intendent de la Policia Local 
 
2n. El Sr. Mateo Isern Estela, batle de l’Ajuntament de Palma, substitueix la Sra. 
Aina Calvo Sastre com a president/a a la Junta Local de Seguretat Ciutadana.  
 
3r. Notificar la present resolució als interessats. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
22.  Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament al Consorci d’Aigües de la Badia de Palma. 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb allò previst en el Decret 10447 de 2 de juliol de 2007 d’Organització dels 
Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma, modificat per els Decrets 13713 i 
13715 de 18 de setembre de 2007, la competència en matèria de coordinació i 
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intervenció en plans que tinguin incidència en matèria d’aigües, correspon a la 
Regidoria de Medi Ambient, per la qual cosa formulo la següent proposta: 
 
Cessar del Consorci d’Aigües de la Badia de Palma als anteriors membres i agrair-
los els serveis prestats. 
 
Nomenar com a nous membres del Consorci d’Aigües de la Badia de Palma al 
regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Andreu Garau Garau i al vicepresident 
d’Emaya, Bernardo Roig Cabrer.  
 
Per lo dit, el nominatiu de les persones que en nom i representació de l’Ajuntament 
de Palma, han de formar part del Consorci d’Aigües de la Badia de Palma, queda 
constituït per el següent: 
 
-El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Andreu Garau Garau 
-El vicepresident d’Emaya, Bernardo Roig Cabrer 
-El director tècnic d’Emaya, Llorenç Mestre Ribot 
-El director Financer d’Emaya, Cristòfol Sastre Barceló 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
23.  Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament al Consorci per a la construcció del Velòdrom de Palma. 
 
Es proposa: 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació, en data 11 de juny de 2011, de 
conformitat amb el que disposa l’article 123.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local, i d’acord amb el que estableix l’article 12 dels 
Estatuts del Consorci per a la construcció del Velòdrom de Palma venc a proposar a 
l’Excm. Ajuntament Ple que adopti el següent: 
 
A C O R D  

 
1r. Nomenar representants d’aquest Ajuntament dins el Consorci per a la 
construcció del Velòdrom de Palma, que constituiran el terç de representants de 
l’Ajuntament de Palma en la Junta Rectora, als següents 

 
-  El regidor de l’Àrea de Cultura i Esports, Sr. Fernando Gilet Sancenon.  
Suplent – La regidora de l’Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació, Sra. 
Sandra Fernández Herranz  
 
- El regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge,  Sr. Jesús Valls Flores. 
Suplent –  El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sr. Andres Garau Garau. 
 
-  El regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Julio Martínez 
Galiano. 
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Suplent –  El regidor de l’Àrea d’Infraestructures i Coordinació Territorial, Sr. 
Sebastià Sansó Bonet. 
 
2n. Agrair la seva col·laboració als membres que fins ara han prestat els seus 
serveis al Consorci.  
 
3r. Notificar el present acord als interessats.  
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
24. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants de 

l’Ajuntament al Consorci Parc de les Estacions. 
 
Es proposa: 
 
 
Amb motiu de la constitució de la nova Corporació, en data 11 de juny de 2011, i de 
conformitat amb l’article 123.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las 
bases de Règim Local i l’article 9 dels Estatuts del Consorci Parc de les Estacions, 
venc a proposar a l’Excm. Ajuntament Ple que adopti el següent 
 
A C O R D  
 
1r. Nomenar representants d’aquest Ajuntament dins la Junta Rectora del 
Consorci Parc de les Estacions els següents senyors: 
 
- El gerent de l’IMOV, J. Alejandro Asensi López.  
Suplent: El gerent de l’IMI,  José Antonio García Bustos. 
 
- El regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martínez 
Galiano.  
Suplent: El gerent d’Urbanisme i del Patronat de l’Habitatge, Fernando 
González Moreno. 
 
El regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, Jesús Valls Flores.  
Suplent: El director general d’Urbanisme, Enrique Izcue Capó. 

 
2n. Agrair la seva col·laboració als membres que fins ara han prestat els seus 
serveis al Consorci. 
 
3r. Notificar el present acord als interessats.  
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
25. Proposta d’aprovació d’acord de nomenament de representants al Consell 

Tributari de l’Ajuntament de Palma.  
 
Es proposa: 
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Amb motiu de la constitució de la nova Corporació en data 11 de juny de 2011 i vist 
l’article 137 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, que preveu la creació d’un òrgan per la resolució de les reclamacions 
econòmiques administratives. 
 
Vist l’article 4 del Reglament Orgànic del Consell Tributari de l’Ajuntament de Palma, 
aprovat pel Ple a l’empara de l’esmentat art. 137, que disposa que el Consell Tributari 
de l’Ajuntament de Palma estarà integrat per tres membres. 
 
Per tant el Batle, és del parer que l’Excm. Ajuntament Ple,  adopti el següent  
 
ACORD 
 
PRIMER.- Anomenar com a membres integrants del Consell Tributari de 
l’Ajuntament de Palma als següents Srs./es: 
 

- JOSÉ ARGÜELLES PINTOS 
- JAUME BARCELO LLOMPART 
- MARIA LLUISA GINARD NICOLAU 

 
SEGON.- Anomenar com a suplents dels anteriors membres als Srs./es: 

 
- ESTHER ROTGER SUREDA 
- MARIA PONS TOMAS 
- MARIA TERESA DE BENITO ROSER 

 
TERCER.- El Consell Tributari designarà d’entre els seus membres un President i 
un Secretari, llurs funcions seran les descrites als articles 22 a 27 de la Llei de 
Procediment Administratiu i qualsevol altres que es determinin pel propi Consell 
Tributari en Ple. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
 
39.  Proposta d’aprovació de la documentació tècnica que esmena les 

prescripcions assenyalades per la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i patrimoni Històric, en sessió celebrada el 25-03-11, en 
relació a l’aprovació definitiva de la modificació del Pla general referent a 
UE 82/01 C/ Trobadors-Bellavista. 

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI ..-El projecte de modificació del Pla 
general referent a UE/82-01 C/ Trobadors - Bellavista fou aprovat definitivament per la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió 
celebrada el 25-03-11 amb prescripcions. 
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En abril de 2011 amb entrada en aquest Servei de Tramitació el 11-05-11 pels tècnics del 
servei de planejament s’ha preparat escrit d’esmena de les prescripcions assenyalades per 
la Comissió. 
   
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), i  amb el quòrum 
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  proposar a la Junta de Govern perquè  previ dictamen de la 
Comissió Informativa  adopti el  següent: 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar la documentació tècnica que en abril de 2011 ha estat elaborada pels 
serveis tècnics de planejament en esmena de les prescripcions senyalades per la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en 
sessió celebrada el 25-03-11, en relació a l’aprovació definitiva de la modificació del 
Pla general referent a UE/82-01 C/ Trobadors – Bellavista. 
 
2.- Elevar aquesta documentació al Consell Insular de Mallorca. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
43.  Proposició i esmena del Grup Municipal Socialista relativa al programa “fent 

feina IV” (289/2011) (307/2011). 
 
Esmena d’addició que presenta el Grup Municipal Socialista: 
 
Destinar els 196.000€ previstos per a la modificació del traçat del carril bici 
d'Avingudes a la contractació immediata dels 346 aturats de llarga durada de la segona 
fase del programa "Fent Feina IV". 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
La Junta de Govern de dia 18 de maig de 2011 va aprovar la convocatòria de cooperació 
local entre el SOIB i l’IMFOF anomenada “FENT FEINA IV”, que tenia per objectiu 
donar feina temporal i formació a persones amb especials dificultats. En concret, estava 
previst contractar a 718 persones que responien al següent perfil: aturats de llarga 
durada, majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada que tinguin entre 35 i 45 
anys i amb càrregues familiars  
 
El Programa FENT FEINA IV, d’aquesta forma, permetia oferir una solució temporal a 
un perfil de persones que, per les seves circumstàncies, tenen més dificultats per trobar 
un lloc de feina 
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En aquest context, a aquestes persones estava previst contractar-les per un periode de sis 
mesos per compaginar accions formatives amb una feina remunerada. D’aquesta forma, 
una vegada finalitzat el seu contracte, aquests treballadors tendrien dret a percebre les 
corresponents prestacions 
 
La primera fase del programa, on participaven 372 persones, es va posar en marxa 
seguint els terminis prevists a la convocatòria del SOIB 
 
Per part de l’Ajuntament de Palma es va decidir aturar la posada en marxa de la segona 
fase del programa, provocant d’aquesta forma que 346 persones no s’hagin pogut 
incorporar quan ja havien estat seleccionades. Aquestes persones, ara mateix, 
desconeixen si serà possible accedir al programa pel qual el SOIB ja havia concedit la 
subvenció dins la convocatòria 2011.  
 
Per tot això, efectuam la següent  
 
PROPOSICIÓ 
 

El Ple de l´ Ajuntament de Palma insta a  l’equip de govern a efectuar les gestions 
necessàries per cobrir de forma immediata les 346 places de la segona fase del 
Programa “Fent Feina IV”. 

 
Es Rebutja amb 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) i 17 vots en contra (PP). 
 
44.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la sol·licitud de 

declaració de zones de gran afluència turística (290/2011). 
 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equipo de Govern a iniciar, abans de 
final d’any, els estudis necessaris sobre la viabilitat tècnica, econòmica i comercial 
per a que diferents carrers del terme municipal de Palma siguin declarades zones 
de gran afluència turística. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma consensuarà la possible declaració de zona de 
gran afluència turística amb els diferents sectors implicats. 
 
S’aprova amb 26 vots a favor (PP i PSOE)  i 3 vots en contra (PSM-IV-ExM) la 
següent proposta transaccional: 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de Govern a iniciar, abans de 
final d’any, els estudis necessaris sobre la viabilitat tècnica, econòmica i comercial 
per a que diferents carrers del terme municipal de Palma siguin declarades zones 
de gran afluència turística” 
2. El Ple de l’Ajuntament consensuarà la possible declaració de zona de gran 
afluència turística amb els diferents sectors implicats durant el primer trimestre de 
l’any 2012”. 
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Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El comerç i el turisme són dues peces claus en el model econòmic de Balears i de la 
ciutat de Palma en concret. A més, la generació d’activitat econòmica i de llocs de feina 
ha de ser en tot moment un dels eixos principals de l’actuació del govern municipal. 
 
Creim que Palma ha de ser una ciutat viva, dinàmica, amb una oferta comercial 
competitiva que sigui bona pels residents i també molt bona per incrementar l’atractiu 
turístic de la nostra ciutat. D’aquesta forma, millorant l’oferta comercial, facilitarem 
també la promoció de Palma com a ciutat turística per a viatges de curta estada o de cap 
de setmana. 
 
Una bona eina per aconseguir aquest objectiu és la flexibilització dels horaris 
comercials a zones concretes i estratègiques de la Ciutat 
 
Des del punt de vista normatiu, l’activitat els diumenges i festius està regulada per la 
Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, 
modificada per la Llei 8/2009, de 16 de desembre. Segons aquestes disposicions: 
 

• Article 20. Activitat en diumenges i festius  
o 1. El nombre màxim de diumenges i altres festius en què podran 

romandre oberts al públic els establiments comercials sotmesos al règim 
general d’horaris comercials serà de vuit a l’any 

• Article 21. Supòsits exclosos de l’horari general  
o 1. Les limitacions establertes als articles anteriors d’aquest títol no seran 

d’aplicació: a) ......b) Als establiments comercials situats a zones de gran 
afluència turística, d’acord amb l’establert a l’article següent. 

• Article 22. Determinació de zones de gran afluència turística  
o 1. Els ajuntaments, a través d’exposició motivada, adoptada per acord 

plenari, podran proposar a la conselleria competent en matèria de comerç 
les parts del territori municipal que es poden considerar zones de gran 
afluència turística, als efectes d’exclusió de la limitació d’horaris 
d’aquesta llei.  

Als carrers Jaume III, Born i a la Plaça Joan Carles I es troben una sèrie d’establiments 
comercials (de superficie major de 300m2 o pertanyents a franquícies o empreses que 
no tenen la consideració de PIMEs) que es troben sotmesos al règim general d’horaris i, 
per tant, només poden obrir al públic un màxim de vuit festius a l’any. 
 
L’obertura d’aquests establiments creiem que seria un element facilitador i dinamitzador 
del conjunt de l’activitat comercial, a una zona de gran confluència –principalment a la 
primavera i estiu- de ciutadans i visitants. 
 
També consideram adient complementar aquesta mesura amb altres iniciatives que 
permetin als ciutadans i visitants gaudir dels espais lúdics i culturals que ens ofereix la 
ciutat. 
 
Per tot això, efectuam la següent  
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PROPOSICIÓ 

1. El Ple de l´ Ajuntament de Palma acorda instar a la Conselleria competent en 
matèria de comerç perquè es declarin com a zones de gran afluència turística els 
carrers Jaume III, Born i la Plaça Joan Carles I. 

2. El Ple de l´ Ajuntament de Palma acorda instar al govern municipal a 
acompanyar aquesta iniciativa amb un programa municipal de promoció de 
l’activitat comercial, turística i cultural que permeti potenciar aquestes zones. En 
concret, com a mínim, es duran a terme les següents accions: 

a. Creació d’un bitllet turístic municipal que permeti visitar museus 

b. Manteniment d’un horari continu de visita –perquè no tanquin els migdies- els 
museus públics 

c. Gratuïtat dels museus públics els diumenges i festius. 

 
46.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a convocar la comissió de 

l’ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics (295/2011). 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Tots sabem que és en època estival quan l’existència d’una ordenança com l’Ordenança 
Reguladora de l’Ús Cívic dels Espais Públics pren més sentit a la nostra ciutat. 
 
Les característiques de Palma i del nostre clima conviden les persones a participar dels 
seus carrers i de les seves iniciatives comercials i d’oci; és per això que es fa més 
necessari que mai tenir espais d’acord entre veïns, clients i comerciants. 
 
A l’espera que el batle Mateo Isern prengui alguna decisió sobre aquestes iniciatives i 
sabent que ja està vigent l’Ordenança Reguladora de l’Ús Cívic dels Espais Públics, i 
d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup Municipal 
Socialista presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament insta al govern municipal a convocar amb caràcter 
d’urgència la Comissió de l’Ordenança Reguladora de l’Ús Cívic dels Espais 
Públics. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
47.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a al carrer Blanquerna 

(297/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El carrer Blanquerna i el carrer Fàbrica com a eixos cívics, son espais peatonals on es 
cerca que els ciutadans de Palma tinguin l’oportunitat de gaudir d’aquests espais en 
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condicions de seguretat, i que es converteixin en llocs d’encontre, aconseguint una 
ciutat amb més qualitat e vida.  Essent també espais on els ciutadans poden disfrutar 
d’una amplia oferta comercial i de restauració, contribuint d’aquesta forma a generar 
activitat econòmica i crear llocs de treball. 
 
El Govern municipal incapaç de consensuar amb tots els veïns i comerciants proposta 
alguna, ha optat per implantar una obertura al tràfic a la carta que no ha satisfet a ningú, 
sense cap criteri de mobilitat, i únicament pensant en l’interés d’alguna persona 
concreta. 
 
Per aixó, i d’acord amb el que estableis el Reglament Orgànic del Ple, el Grup 
municipal Socialista presenta la següent 
 

PROPOSICIÓ 
 
1.- Lamentar l’incapacitat del govern municipal per a consensuar una 
proposta amb veïns i comerciants del carrer Blanquerna, i que s’obrís al 
tràfic sense avisar-los. 

 
2.  Lamentar que no s’hagi comptat amb els grups municipals de l’oposició 
en cap moment, i que no se’ls hagi donat cap tipus d’informació, incomplint 
el compromís del Batlle de diàleg y mà estesa. 

 
3.-  Exigir al Govern municipal que es retorni immediatament a la situació 
anterior i mantinguin Blanquerna com a carrer peatonal. 

 
Es Rebutja amb 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) i 17 vots en contra (PP). 
 
49.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a normalització 

lingüística a Cort (303/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Palma, des de fa molts segles, per la seva posició privilegiada a la Mediterrània, ha estat 
un lloc de pas per a moltes cultures diferents. Aquest fet ha enriquit la ciutat de forma 
extraordinària. I ho podem gaudir contemplant el Castell de Bellver, la Seu, 
l’Almudaina, els Banys Àrabs, etcètera.  
 
Actualment, a Palma hi conviu gent originària de pràcticament tots els estats oficials del 
món. Gairebé el 50% dels residents de Palma han nascut fora de les Illes Balears (a 
altres comunitats de l’estat espanyol i del món). Els resultats d'un estudi recent elaborat 
per la UIB i Linguamón, exposen que a Mallorca s’hi parlen unes 150 llengües. 
  
Sabem que aquesta convivència i diversitat pot ser molt enriquidora per a la ciutat, però 
també hem de ser conscients que pot crear conflictes, i més en temps de crisi. Per això 
és imprescindible que les institucions públiques impulsin polítiques socials i de 
promoció de la interculturalitat.  
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Invertir en interculturalitat significa promoure la pau, evitar conflictes, enfortir la 
cohesió social i millorar el benestar de les persones. Volem un model intercultural per a 
Palma, que fomenti les relacions entre les diferents comunitats culturals que habiten a la 
nostra ciutat. No volem que es creïn guetos on cada comunitat només es relacioni amb 
persones provinents del seu mateix país.  
 
Precisament, aquests darrers 4 anys la política de normalització lingüística de 
l’Ajuntament de Palma ha posat el seu èmfasi en la cohesió social, fent més cursos que 
mai per a no catalanoparlants, creant activitats i iniciatives interculturals. El Projecte:D. 
Servei de Dinamització Lingüística de l’Ajuntament de Palma ha apostat clarament per 
les polítiques socials i per treballar per la prevenció de conflictes, per la igualtat 
d’oportunitats, per la justícia, amb l’objectiu de fer accessible la llengua a tothom. 
 
Consideram la supressió del servei de Dinamització Lingüística de l’Ajuntament de 
Palma, una involució en el model social i lingüístic de Palma. Una barrera molt 
important per assolir els objectius socials abans esmentats.  
 
Per això, el Grup Municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta les següents  
  
 PROPOSTES D’ACORD 
 
1. L'Ajuntament de Palma impulsarà una política lingüística que segueixi les 
directrius del Pla General de Normalització Lingüística, aprovat pel Consell Social 
de la Llengua Catalana i apliqui, tal i com és la seva obligació legal, la Llei de 
Normalització Lingüística de les Illes Balears, el Decret 100, el Reglament 
Municipal de Normalització Lingüística de Palma i la Declaració institucional 
sobre normalització lingüística a Palma. 
 
2. L’Ajuntament de Palma es compromet a recuperar el Projecte:D. Servei de 
Dinamització Lingüística de Palma, concretament els serveis de Dinamització 
Lingüística Escolar, el de Dinamització Lingüística Intercultural i el de 
Dinamització Lingüística Territorial dels barris de Son Golteu, Camp Redó i Santa 
Catalina - el Jonquet. 
 
3. En el mateix sentit, farà el possible perquè el Projecte:D es faci extensiu 
progressivament a la resta de barris i pobles de Palma. 
 
Es fa votació separada: 
Punt 1. Es rebutja amb 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) i 17 vots en contra 
(PP). 
Punt 2. i 3  Es rebutgen  per 3 vots a favor (PSM-IV-ExM), 17 vots en contra (PP) i 
9 abstencions (PSOE). 
 
50.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la peatonalització del 

carrer Blanquerna (305/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
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El PGOU de Palma preveu la implementació d’una sèrie d’eixos cívics a la ciutat.  
 
Durant la legislatura passada l’equip de govern de PSOE-BLOC va rompre amb les 
inèrcies i l’estancament de 15 anys de governs del PP i va iniciar el desenvolupament 
d’una nova política de mobilitat, moderna, europea, de gestió de l’espai públic a favor 
de les persones, que va desembocar, entre altres actuacions, en dur a terme les obres 
necessàries per convertir el C/Blanquerna en un eix cívic.  
 
Després de superar els inicials dubtes, resistències de veïnats i comerciants, que se solen 
manifestar sempre als inicis de processos de canvis profunds en la mobilitat i la gestió 
de l’espai públic, l’equip de govern de PSOE-BLOC va decidir el desembre de 2010 la 
peatonalització del carrer Blanquerna, donant resposta a una clara majoria social, 
demostrada amb l’existència de més de 2000 signatures recollides pels mateixos 
veïnats, a favor de convertir el carrer en un veritable eix cívic, suprimint la circulació de 
cotxes.   
 
La peatonalització de Blanquerna en qüestió de setmanes va esdevenir un èxit social 
indiscutible, i el carrer va ser ocupat per famílies, persones grans, gent que passejava 
tranquil·lament o que prenia alguna cosa a unes terrasses que romanien plenes de gent 
cada horabaixa/capvespre. Un gran avanç en qualitat de vida, en un Eixample palmesà 
densament poblat i mancat d’espais lliures on poder gaudir de tranquil·litat, fomentant 
així les relacions humanes i ciutadanes.  
 
Dissortada i inexplicablement, el nou equip de govern del PP, dimecres dia 6 de juliol 
va decretar la tornada dels cotxes en forma de circulació i aparcament temporal al tram 
del carrer Blanquerna comprès entre el C/Antoni Marqués i Tizià, gairebé la meitat del 
carrer Blanquerna considerat linealment. Aquesta mesura, realment aberrant i 
injustificable davant qualsevol observador o expert extern, ha suposat interferències en 
el dret dels ciutadans a gaudir de l’espai públic i pot provocar situacions de perill per 
famílies, infants o persones grans. Aquesta decisió híbrida, problemàtica, retrògrada que 
no aporta res positiu i que no agrada absolutament a ningú, ha estat justificada per 
l’equip de govern de Mateu Isern afirmant que hi ha divisió d’opinions al barri i què 
intenten trobar un punt d’equilibri entre suposades diferents sensibilitats i criteris.  
 
Des del PSM-IV-ExM considerem que la majoria social favorable a la peatonalització 
és clara, però si l’equip de govern argumenta que hi ha divisió d’opinions i dubtes, el 
més adequat seria resoldre i tancar la qüestió de manera definitiva, amb una consulta 
popular vinculant entre els veïnats del barri de Bons Aires-Blanquerna, prenent així una 
decisió amb totes les garanties democràtiques, i evitant que s’allargui i enquisti un 
problema que genera crispació i conflictivitat.  
 
L’article 29 del Reglament Orgànic de participació ciutadana, de 25 de novembre de 
2004, estableix la possibilitat per part de l’Ajuntament de sotmetre a consulta dels veïns 
d’un barri la decisió sobre determinats assumptes d’interès local. Des del PSM-IV-ExM 
pensem que la ciutat de Palma compta amb una ciutadania madura democràticament, 
que està cansada de què es prenguin decisions polítiques en contra dels seus interessos i 
sentiments, i que desitja una democràcia de major qualitat i poder decidir directament 
sobre afers públics sense intermediaris.  
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Els resultats electorals no legitimen per prendre qualsevol decisió. Democràcia és molt 
més que anar a votar a un partit o un altre cada quatre anys. A judici de PSM-IV-ExM, 
al cas de Blanquerna és especialment clar que s’està prenent una decisió política al 
marge dels desitjos i interessos d’una ciutadania que en alguns casos va votar altres 
forces polítiques, o no va anar a votar, o va votar al PP però no està d’acord amb 
aquesta mesura concreta que pren l’equip de govern que presideix Mateu Isern.  
 
Per tot això, instam al plenari de l’Ajuntament de Palma a prendre les següents 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma sotmetrà a consulta popular vinculant la decisió sobre 
si el carrer Blanquerna ha de ser peatonal o si, pel contrari, s’ha de permetre la 
circulació i/o aparcament de cotxes al llarg o a diferents trams del carrer.  

 
2. El Batle convocarà la consulta en el termini màxim de tres mesos i atorgarà el 
dret a participar a tots els veïnats de Palma residents al barri de Bons Aires-
Blanquerna.   
 
3. Des d’ara i fins al dia de la realització de la consulta, l’Ajuntament de Palma 
revocarà l’autorització per a circular i aparcar temporalment als vehicles a motor 
al tram del carrer Blanquerna comprès entre els carrers Antoni Marqués i Tizià, 
evitant així situacions de risc pels vianants, especialment per nins i persones 
majors.   
 
Es Rebutja amb 3 vots a favor (PSM-IV-ExM),  17 vots en contra (PP) i 9 
abstencions (PSOE). 
 
51.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a modificació de la 

regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament i evitar 
els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i 
involuntària (306/2011). 

 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 

1. El Ple de l’Ajuntament de Palma dóna el seu suport a la Subcomissió per a 
l’Anàlisi i Reforma del sistema hipotecari espanyol creada dins la Comissió 
de Vivenda del Congrés dels Diputats en el sentit de: 

 
- Impulsar els canvis que siguin necessaris al sistema hipotecari espanyol per 

a suavitzar l’actual normativa hipotecària actual en benefici dels ciutadans 
enfront a les entitats financeres. 

- Treballar per a que les modificacions normatives resultants tinguin un 
ampli consens social i polític, que permetin la seva aprovació per amplia 
majoria. 

- Actuar amb la màxima celeritat i rigor, a fi i efecte que les seves conclusions  
puguin incorporar-se de forma immediata al sistema hipotecari espanyol. 
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2. El Ple de l’Ajuntament de Palma sol·licita a la Delegació de Govern de les 

Illes Balears que informi a l’Ajuntament de Palma dels desnonaments que 
vagi a realitzar la Policia Nacional al terme municipal de Palma, en un 
termini raonable per a que els Serveis Socials municipals puguin actuar en 
el marc de les seves competències. 

 
3. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a traslladar 

aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de les Illes Balears i a 
la Delegació de Govern de les Illes Balears. 

 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur centenars de milers de famílies han arribat 
a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques. 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 a 
l’Estat Espanyol s’han produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, i les previsions 
diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000. 
Quan això succeeix les famílies no només s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó 
també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i 
s’inicia el procés d’execució hipotecària, que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si 
la subhasta queda deserta (la qual cosa en l’actual context de crisi succeeix en més del 
90% dels casos), amb la Llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del 
valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i 
les costes judicials, a les persones en situació d’insolvència, mitjançant l’embargament 
de nòmines, comptes, etc., i també amb embargaments als avaladors. És a dir, a més de 
perdre l’habitatge milers de famílies s’enfronten a una condemna financera de per vida 
que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i l’economia submergida. 
Aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 
50% del valor de taxació no tan sols és anòmala i no existeix a d’altres països del nostre 
entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan firmaren els contractes 
hipotecaris, un fet se suma a la publicitat enganosa amb què es comercialitzaren la 
majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de 
difícil comprensió utilitzat als contractes, que ara es descobreix que en molts casos 
amagava tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules sòl. 
Consideram inadmissible i totalment injust que en un estat social i democràtic de dret 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari i, en canvi, les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual 
crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels imposts sense haver d’assumir cap 
responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis 
anuals. 
Tot el que s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, ja que el dret a l’habitatge és un 
mandat constitucional, especialment recollit a l’article 47 de la Constitució espanyola, 
que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders 
públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer 
efectiu aquest dret...”, i també a l’article 33, que condiciona clarament el dret a la 
propietat privada al compliment de la seva funció social –i que a hores d’ara 
s’incompleix sistemàticament als pisos buits acumulats per bancs i caixes–, o a l’article 
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24, que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries 
on es produeix una clara indefensió). També cal tenir en compte els compromisos 
jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat espanyol en ratificar tractats 
internacionals vinculants com són, entre d’altres, la Declaració universal de drets 
humans (article 25) i el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals 
(article 11), especialment a partir de la seva Observació general núm. 4 –que concreta el 
contingut del dret a un habitatge adequat–, i de l’Observació general núm. 7 –que 
defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret a 
l’habitatge. 
Tot això depèn bàsicament d’una normativa de competència estatal, però els seus 
efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es 
dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades cercant ajuda. Així, els 
ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc, perquè es 
vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context 
de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajuda de 
les persones i les famílies empobrides. 
La pèrdua d’habitatge priva l’individu o la família de residència i, al seu torn, l’absència 
de residència els exclou de la via administrativa, la qual cosa implica la pèrdua de drets 
i impedeix a les persones afectades realitzar-se tant professionalment com familiarment. 
Com a conseqüència de l’anterior, els desnonaments –encara més quan suposen el 
manteniment d’un deute en forma de condemna financera– provoquen alts nivells 
d’inseguretat que desencadenen l’alteració de l’ordre públic i la pau social, i els 
ajuntaments tenen l’encàrrec de mantenir la seguretat i l’ordre en el conjunt del territori 
municipal. 
Per això, el Grup Municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta les següents 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma demana al Govern de l’Estat que aprovi una 
modificació de la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en 
pagament, de tal manera que en els casos de residència habitual, si el banc executa 
la hipoteca i es queda amb l’habitatge, tot el deute (principal més interessos i costes 
judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en d’altres països de la Unió Europea o 
als Estats Units. 
 
2. L’Ajuntament de Palma insta al Govern de l’Estat a aprovar una moratòria o 
implementar les mesures necessàries per a paralitzar els desnonaments de les 
famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als milers de 
desnonaments ja produïts, s’aprovaran amb caràcter d’urgència mesures 
destinades a posar immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense 
recursos, en un règim de lloguer social (que no superi mai el 30% de la renda 
familiar disponible), els milers de pisos buits que acumulen les entitats financeres 
com a conseqüència d’aquests embargaments. 
 
3. L’Ajuntament de Palma establirà un protocol per orientar les mesures que es 
puguin implementar per combatre les conseqüències socials dels desnonaments 
dels habitatges a Palma, i que en concret inclogui almenys les següents: 
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a) Seguir reforçant la coordinació entre el Patronat Municipal de l’Habitatge i 
Serveis Socials, mitjançant reunions per a coordinar la resolució de possibles 
problemàtiques en matèria d’habitatge quan siguin detectades. 
b) Mantenir a través del Patronat Municipal d’Habitatge el servei de seguiment de 
la situació global de l’habitatge a Palma, inclosos els processos d’execució 
hipotecària i desnonaments. 
c) Sol·licitar al Jutjat de Palma que faci arribar al Patronat Municipal de 
l’Habitatge, als Serveis Socials i als grups municipals, l'inici de processos judicials 
que poguessin finalitzar amb el desnonament de les persones demandades. 
d) En el cas que es detecti algun cas de possible desnonament, convocar, a través 
del Patronat Municipal de l’Habitatge, als directors de les entitats financeres 
afectades, o bé als administradors de finques, als efectes de rebre informació sobre 
l’estat d’impagament d'hipoteques o contractes de lloguer, i intentar acordar 
sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament. En aquestes 
reunions hi seran convocats els diversos grups polítics amb representació en el Ple, 
juntament amb les entitats locals que treballen amb persones amb risc d’exclusió i 
que manifestin la seva voluntat d’assistir-hi. 
e) Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden 
tramitar al Patronat Municipal de l’Habitatge, tant  pel què fa referència a 
l'existència de serveis d’assessorament legal i mediació amb les entitats financeres 
com pel què fa a les ajudes de lloguer (de l’Estat espanyol i del Govern de les Illes 
Balears). En l'aplicació d'aquest punt cal tenir en especial consideració el paper 
que pot jugar la borsa municipal d’habitatge de lloguer. 
f) Contemplar en els pressupostos per a l’any 2012 les ajudes de serveis socials 
destinades a evitar l’exclusió social que, entre d’altres, permeten evitar certes 
situacions de talls en subministraments imprescindibles com l’aigua, l’electricitat i 
el gas. 
 
4. L’Ajuntament de Palma es compromet a traslladar aquests acords al Consell de 
Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri d e Justícia, als grups 
parlamentaris del Congrés i del Senat, al Parlament Autonòmic, així com a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i les associacions veïnals del municipi. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. L’Ajuntament de Palma demana al Govern de l’Estat que estudiï una 
modificació de la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en 
pagament, de tal manera que en els casos de residència habitual, si el banc executa 
la hipoteca i es queda amb l’habitatge, tot el deute (principal més interessos i costes 
judicials) quedi liquidat. 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma dona el seu suport a la Subcomissió per 
l’Anàlisi i Reforma del sistema hipotecari espanyol creada dins la Comissió de 
Vivenda del Congres dels Diputats en el sentit de: 
- Impulsar els canvis que siguin necessaris al sistema hipotecari espanyol, per 
suavitzar l’actual normativa hipotecària actual en benefici dels ciutadans enfront a 
les entitats financeres. 
- Treballar per a que les modificacions normatives resultants tinguin un ampli 
consens social i polític, que permetin la seva aprovació per amplia majoria. 
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- Actuar amb la màxima celeritat i rigor, a fi i efecte que les seves conclusions 
puguin incorporar-se de forma immediata al sistema hipotecari espanyol. 
3. El Ple de l’Ajuntament de Palma sol·licita a la Delegació de Govern de les Illes 
Balears que informi a l’Ajuntament de Palma dels desnonaments que vagi a 
realitzar la Policia Nacional al terme municipal de Palma, amb un termini 
raonable per a que els Serveis Socials municipals puguin actuar en el marc de les 
seves competències.  
4. El Ple de ‘Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a traslladar aquests 
acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de les Illes Balears i a la Delegació 
de Govern de les Illes Balears”. 
 
54.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la ubicació de l’UBS 

d’Establiments (294/2011). 
 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
Continuar treballant conjuntament amb la Conselleria de Salut per a reubicar el més 
aviat possible, la Unitat Bàsica de Salut d’Establiments que actualment es troba a 
l’immoble de lloguer ubicat a la Ctra. D’Esporles, núm. 169 a un espai més idoni. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor(PP) i 12 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
Es proposa dictaminat desfavorable a la Comissió: 
 
Al llarg de la passada legislatura la Regidoria de Salut i la Conselleria de Salut del 
Govern de les Illes Balears, varen treballar conjuntament per a trobar un espai adient per 
a re ubicar la UBS d´Establiments que es troba a una mala situació a una corba perillosa 
de la carretera de Palma  a Esporles. Això ha creat molt de problemes per  la sortida d´ 
ambulàncies a situacions d´ emergències. A mes a mes es un espai molt petit per a donar 
una assistència d´ atenció primària de salut a la població de la zona. A petició de la 
associació de veïns es va estudiar la possibilitat de utilitzar el casal de barri ubicat a l´ 
antic cinema, ja que es troba a l´ actualitat infrautilitzat. També hem de dir que fa mes 
de deu anys que la conselleria de Salut va demanar aquest espai per a ubicar-hi aquesta 
UBS. 
 
Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup 
municipal Socialista presenta la següent  
 

PROPOSICIÓ 
 

El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 
 
1.- Continuar treballant conjuntament amb la Conselleria de Salut, per a re ubicar 
la Unitat Bàsica de Salut a l´ espai del casal de barri d´ Establiments, el mes aviat 
possible. 
 
2.- Estudiar el trasllat de  l´ actual biblioteca a l´ antiga casa de la vila. 
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3.- Estudiar la possibilitat d´ albergar les activitats socioculturals a l´ actual  UBS. 
 
56.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a Sa Gerreria i la ruta 

martiana (302/2011). 
 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
L’equip de Govern, dins la seva obligació d’aplicar la legalitat vigent, que afecta a 
la situació del present cas, en referència a la problemàtica sorgida a la ruta 
martiana, i que en aquest cas son les Ordenances d’aplicació, com son  la 
Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient contra la contaminació 
per renous i vibracions, la Ordenança de regulació d’horaris d’obertura al públic, 
de condicions dels locals, d’emplaçaments i d’instal·lació dels establiments de les 
ofertes d’entreteniment i restauració de concurrència pública, l’Ordenança 
reguladora de l’ús cívics dels espais públics,  el PERI d’usos del Centre Històric, i 
subsidiàriament la Llei 37/2003 de renous, i sense que existeixi procediment 
alternatiu d’aplicació a aquestes normes, presenta el següent: 
 

1. L’Ajuntament procedirà a la aplicació Ordenança municipal per a la 
protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions, 
que en el seu contingut estableix el procés per a la declaració de ZAC(Zona 
Acústicament Contaminada), previs els estudis pertinents al respecte dels 
renous. Un cop feta aquesta declaració es disposarà que per la concessió de 
noves llicències (A sin música) per l’obertura d’establiments d’aquest caire 
s’establiran distàncies mínimes. Aquesta declaració possibilitarà la 
determinació d’horaris pel tancaments d’aquest establiments, reduint 
l’hora de tancament a les 24:00 hores en el període d’hivern ( 15 d’octubre 
a 15 de maig) i les 00:30 hores en el període d’estiu  (16 de maig a 14 
d’octubre) 

 
2. L’Ajuntament convocarà a la Comissió de  Seguiment de l’Ordenança 

d’Usos Cívics en espais públics en compliment del que preveu la mateixa, 
donat que alguns aspectes establerts en aquesta ordenança es donen a la 
zona de la Gerreria. 

 
3. L’Ajuntament ampliarà la dotació de mitjans per l’efectiu compliment de 

les Ordenances  que son d’aplicació a la zona 
 

4. L’Ajuntament proposarà la creació d’una zona gastronòmica diürna a la 
zona de la Gerreria per possibilitar la viabilitat dels establiments que a dia 
d’avui romanen oberts dins l’àmbit d’aplicació del Pla de Dinamització i 
Revitalització de Palma 

 
Es fa votació separada: 
El punt 1 i el punt 4 S’aproven per 20 vots a favor (PP i PSM-IV-ExM) i 9 
abstencions (PSOE) i els punts 2 i 3 s’aproven per unanimitat. 
 
Es proposa desfavorablement a la Comissió: 
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La protecció de la salut és un dret recollit a la Constitució espanyola (art. 43) i són els 
poders públics els que tenen l’obligació de garantir aquest dret. Correspon a 
l’Ajuntament de Palma protegir la salut pública i la utilització dels espais públics 
municipals facilitant-ne l’ús en condicions adequades que n’evitin la degradació i 
permetin que tots els ciutadans i ciutadanes en gaudeixin en condicions de salubritat. I 
en funció d’aquesta obligació s’han desenvolupat diverses normatives: 
 
- Ordenança de regulació d’activitats de l’ús d’establiments públics. 
- Ordenança per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i 
vibracions. 
- Ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics. 
 
Tot i així, no s’ha aconseguit evitar la greu problemàtica que s’està donant a Sa Gerreria 
on la denominada Ruta Martiana està generant greus problema de convivència i de salut 
als veïnats impedint el seu dret al descans. El que va néixer com la febre martiana o dels 
dimarts, ara s’ha convertit en una infecció que s’ha estès als dimecres i als dijous. 
 
Aquesta problemàtica que pateix el barri va més enllà dels renous que generen el 
nombrós numero de persones que venen atrets pel reclam d’aquesta oferta de “canya i 
pinxo a 2€”.  
 
Cal recordar que aquest barri es recuperava d’una profunda degradació urbanística i 
social, on la brutor, els edificis en runes i la droga eren habituals. El Pla General de 
l’any 85 ja preveia prendre mesures via un Pla especial. Però no és fins l’any 95 quan 
s’aprova el Pla definitiu i d’ençà començà un llarg procés que a dia d’avui encara no ha 
acabat. Manca recuperar població i teixit comercial propi de qualsevol barriada de 
Palma. 
 
I ara, es torna a condemnar. La degradació ambiental ha aturat aquest procés de 
recuperació de població i ha condicionat l’activitat comercial bàsicament a l’obertura de 
bars. I com és una zona “de moda” els preus dels locals fan pràcticament impossible 
l’iniciativa d’altres activitats comercials.  
 
L’experiència viscuda a la Llotja ha de servir per evitar allargar aquesta greu 
problemàtica i prendre mesures enèrgiques i contundents que aturi, en primer lloc, el 
patiment dels residents, el deteriorament de les relacions entre veïnats i restauradors, i la 
degradació del barri. 
 
Per això, el Grup Municipal del PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament determinarà l’immediata suspensió de noves llicències, de 
manera temporal i dins el perímetre que formen els següents carrers:  Ramon 
Llull, Plaça Sant Francesc, Sant Francesc, Plaça Santa Eulàlia, Cadena, Cort, 
Jaume II, Sant Bartolomeu, Monges, Passadis, Plaça Marques del Palmer, Plaça 
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Major, San Miquel, Plaça Mare de Deu de la Salut, Vilanova, Ample de la Mercé, 
Sindicat, Plaça Sant Antoni, Mateu Enric Lladó, Antoni Planas i Franch i Temple. 
 
I iniciarà la modificació de l’ordenança de regulació d’activitat de l’ús 
d’establiments públics, per incloure l’àmbit proposat en el paràgraf anterior, amb 
la finalitat d’incrementar les exigències per a l’obtenció de noves llicencies de bar. 
 
2. Amb la finalitat de poder limitar l’horari de fu ncionament o d’obertura al 
públic de 8 a 24h -tant per a les activitats existents com per a les que es puguin 
autoritzar-, l’Ajuntament de Palma iniciarà el procediment per declarar zona 
acústicament contaminada conforme a “l’ordenança municipal per a la protecció 
del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions”.  
 
3. I per combatre, amb caràcter immediat, l’actual problema de renous i mentre es 
dur a terme la declaració de zona acústicament contaminada, l’Ajuntament, en 
base a “l’ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics” donarà 
compliment els següents articles:  
 
- L’article 7. Drets de la ciutadania al dret a la tranquil·litat i al descans, on les 
persones usuàries de l’espai públic no han d’incomplir les disposicions en matèria 
de contaminació acústica. 
- L’article 8. Deures de la ciutadania, referit a no embrutar ni degradar de cap 
manera l’entorn mediambiental. 
- L’article 10. Normes de conducta on recull que queden prohibides les 
concentracions: 

• Quan es deteriori la tranquil·litat de l’entorn, i 
• Quan la concentració impedeix o dificulta la utilització normal 

de l’espai públic i la circulació. 
 
57.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la conservació de 

l’edifici de Via Argentina, a Santa Catalina, pel seu valor patrimonial 
arquitectònic (304/2011).   

 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Des del PSM-IV-ExM consideram prioritari protegir el patrimoni arquitectònic de la 
ciutat de Palma per tal de conservar l’identitat i caràcter de la nostra ciutat.  
 
L’eix de la política de reactivació econòmica de Palma, amb la corresponent generació 
de llocs de feina i oportunitats pels nostres joves, emprenedors i aturats, ha de ser 
atreure més visitants els 365 dies a l’any. Per aconseguir això hem de fer de Palma una 
ciutat amb personalitat, amb barris amb caràcter, que enalteixin els seus valors 
tradicionals, identitaris i històrics, per dotar-los d’interès cultural i atreure així a aquells 
visitants més inquiets, precisament aquells que poden venir tot l’any.  
 
També consideram que la rehabilitació d’edificis és una de les vies més clares per 
aconseguir reactivar el sector de la construcció, que pateix especialment els efectes de la 
crisi.  
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Actualment una greu i imminent amenaça afecta a l’edifici ubicat al número 31 de Via 
Argentina. Un edifici que és dipositari de valors patrimonials evidents, tal com ha estat 
reconegut a un informe per tècnics del Consell Insular de Mallorca, i sobre el que recau 
una llicència que permet el seu esbucament.  La llicència va ser suspesa a instància del 
Consell Insular el mes de maig d’enguany. L’esmentada suspensió finalitza el proper 
dia 11 d’agost i a partir d’aquell moment podrà ser esbucat l’edifici si ningú no ho 
impedeix.  
 
Dia 7 de juliol, inexplicablement, tot i què se varen reconèixer a la Comissió de Centre 
Històric els indiscutibles valors patrimonials de l’edifici, l’equip de govern va dur a la 
reunió de l’esmentada comissió la proposta de no catalogar l’edifici de Via Argentina 
31, assumint per tant, que davant una pèrdua patrimonial molt greu per a la ciutat, 
l’Ajuntament no faria res per salvar l’immoble.  
 
Per tot això, i amb l’objectiu d’evitar una agressió més al patrimoni arquitectònic del 
barri de Santa Catalina i de la nostra ciutat, des del PSM-IV-ExM proposam al plenari 
de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma, a través del regidor d’Urbanisme i el mateix Batle i 
davant la greu i imminent amenaça d’esbucament d’un edifici amb valors 
patrimonials evidents i constatats, farà les gestions i durà a terme les negociacions 
necessàries per tal de què no s’esbuqui la façana de l’edifici d’Avinguda Argentina 
número 31, compensant si és necessari a la propietat. D’aquesta manera s’evitarà 
que el nou edifici que es pogués construir al solar trencàs definitivament amb la 
unitat de l’illeta de cases, amb la creació de xanflans, voladissos de fins a 2 metres i 
tipologies arquitectòniques que destrossin de forma definitiva i irremediable el 
conjunt de l’illeta de cases.  
 
Es Rebutja amb 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) i 17 en contra (PP) 
 
66.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa al deute 

del Govern i el Consell amb l’Ajuntament (318/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Quines accions emprendrà l’equip de govern per tal de cobrar el deute que, tant el 
Govern de les Illes Balears com el Consell de Mallorca, mantenen amb 
l’Ajuntament, i que ha estat el motiu principal pel qual l’Ajuntament ha hagut de 
formalitzar les pòlisses a curt termini? 
 
Contestada. 
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67.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a nous 
contractes laborals a Emaya (319/2011). 

 
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: 
 
1.- S’han mantingut els criteris acordats entre l’antiga direcció i els sindicats per a 
la selecció dels 15 nous contractes que recentment s’han produït a Emaya, segons 
informacions aparegudes a un mitjà de comunicació? 
 
En cas negatiu: Quins han estat els nous criteris? Perquè s’han canviat? S’han 
consensuat amb els sindicats? 
 
Contestada. 
 
70.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a al carril 

bici d’Avingudes (322/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB-PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Quin és el cost del nou traçat alternatiu al carril bici d’avingudes i el cost 
d’eliminar l’actual, i amb qui l’ha consensuat? 
 
Les afirmacions del regidor de Mobilitat sobre la perillositat del carril-bici 
d’Avingudes es basen en informes tècnics i quins són aquests informes? 
 
Contestada. 
 
48.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a  la convocatòria anual del 

Premi Ciutat de Palma de còmic (299/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió el punt 1 i dictaminats 
favorables els punts 2 i 3: 
 
L’Ajuntament de Palma ha decidit conferir caràcter bianual al Premi Ciutat de Palma de 
Cómic al·legant motius econòmics, eliminant la convocatòria prevista per enguany, en 
una de les indústries culturals que millors dades econòmiques presenten en els darrers 
anys en el sector editorial.  
 
Segons l’Estudi de Comerç Interior del Llibre a Espanya, el còmic ha estat l’únic àmbit 
del sector editorial que ha incrementat la seva facturació durant l’any 2010, data en que 
va créixer un 7,5% respecte a l’any anterior. 
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Es tracta d’un sector emergent en el que la capacitat creativa i emprenedora estan 
permetent la generació d’activitat econòmica i ocupació, al mateix temps que els 
professionals locals han rebut diversos reconeixements nacionals i internacionals. Per 
tot això, resulta de difícil comprensió que, en temps de crisi econòmica i financera com 
els que vivim, lluny de promocionar aquest sector a través del reconeixement d’una de 
les categories dels premis Ciutat de Palma creada la passada edició, sigui devaluat 
suprimint-ne convocatòries. 
 
Per tot això, efectuem la següent: 
 
PROPOSICIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 
 
1. Continuar amb la convocatòria anual del premi Ciutat de Palma de Còmic. 
2. Mantenir el Casal Solleric com a espai expositiu de referència per al Còmic. 
3. Continuar treballant amb el sector del Còmic per aprofundir en la consolidació 
d’aquesta indústria cultural, generadora d’activitat econòmica a la ciutat. 
 
Es fa votació separada dels punts: 
El punt 1 Es rebutja amb 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) i 17 vots en 
contra (PP). 
El punts 2 i 3 s’aproven per unanimitat. 
 
58.  Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i 

PSM-IV-ExM, del regidor de l’Àrea d’Infraestructure s i Coordinació 
Territorial perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees 
d’actuació de dita Àrea (310/2011). 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE, 
 
Sol·licita 
 
La compareixença del regidor de  l’Àrea d’Infraestructures i Coordinació 
Territorial, perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees 
d’actuació que regiran l’Àrea d’Infraestructures i Coordinació Territorial.  
 
Compareix el Sr. Sansó. 
 
62.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa al futur 

de les pistes poliesportives Borja Moll del Polígon de Llevant i Son Oliva 
(314/2011). 

 
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: 
 

En quin estat es troben les obres de remodelació de les pistes poliesportives Borja 
Moll del Polígon de Llevant i les obres de construcció del futur pavelló poliesportiu 
de Son Oliva? 
 
Contestada. 
 
73.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa al 

Consell Municipal de Cultura (325/2011). 
 
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 dirigida a 
l’àrea de Cultura i Esports relativa a: 
 
Consell Municipal de Cultura 
 
1. Té intenció de donar compte de les decisions preses per vostè en matèria cultural 
al Consell Municipal de Cultura?  

2. Quan es convocarà la propera reunió? 

Contestada. 
 
26.  Proposta d’aprovació d’acord de  reconeixement de compatibilitat per a 

l’activitat pública de professora associada de la UIB, a una ajudant de 
biblioteca. 

 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La Sra. Catalina Aguiló Ribas, Ajudant de Biblioteques, mitjançant instància de data 
16.06.10 sol·licita li sigui concedit el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici 
d’activitat pública de Professor Associat de la Universitat de les Illes Balears, durant el 
curs acadèmic 2011/2012, amb una dedicació no superior a la del temps parcial (4 hores 
setmanals). 
 
Vist que l’esmentada sol·licitud compleix els requisits establerts als art. 3, 4, 7, 12 i 
següents de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques, i articles concordants del RD 598/85, de 30 d’abril, ja 
que es tracta d’un contracte en règim de dedicació no superior a la del temps parcial i 
amb duració determinada, no superant els límits retributius, i essent aplicable en aquest 
cas l’excepció establerta a l’article 16.3 de l’esmentada llei. 
 
Vist l’article 123.1.p) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, segons la modificació realitzada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
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Mesures per a la Modernització del Govern Local, en relació a l’article 9 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de las 
Administracions Públiques, és motiu pel qual la Cap de Servei que subscriu proposa a 
l’Exim. Ajuntament Ple que es complagui en emetre el següent 
 
A C O R D   
 
1er. Reconèixer a la Sra. Catalina Aguiló Ribas, Ajudant de Biblioteques, la 
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat públ ica de Professora Associada de la 
Universitat de les Illes Balears, en règim de dedicació no superior a la de temps 
parcial (4 hores setmanals) i amb duració limitada al curs acadèmic 2011/2012.  
 
2on. El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment 
dels articles 3 i següents de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques, i articles concordants del 
RD 598/85, de 30 d’abril.  
 
3er. El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada ni l’horari 
de treball de la persona interessada a l’Administració Local i les infraccions en 
matèria d’incompatibilitats es consideren molt greus als efectes prevists dins la 
normativa de Règim Local.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
27.  Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 

1.947’00€. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El Director del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal ens ha presentat la  factura 
nº V-720 de data 19 de juliol de 2010, de l’empresa Col·legi Oficial de Veterinaris de les 
Illes Balears, amb CIF Q0771001E, pel subministrament de material divers (passaports) 
pels animals del Centre, per un import de 1.947, 00 € iva inclòs, atès que no es va tramitar 
dins l’any passat.  
 
A tal efecte la Cap de departament  que subscriu és del parer que, de conformitat  amb el 
que estableix l’art. 123 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Regim 
Local, segons l’addicció efectuada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre de mesures per a 
la modernització del Govern Local,   art. 6, 155, 161 i concordants de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de contractes del sector públic i altre normativa concordant d’aplicació per l’ 
Excm. Ajuntament Ple,  es podria adoptar  el següent 
 
A C O R D  
 
1.- Reconèixer el deute corresponent a la factura  num. V-720 de data 19 de juliol de 
2010 de l’entitat Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, amb CIF 
Q0771001E amb domicili al carrer Cecil Metel, nº 14-2n.D 07003 Palma,  pel 
subministrament de material divers (passaports) pels animals del Centre, per un 
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import de MIL NOU CENTS QUARANTA SET EUROS (1.947, 00 €) iva inclòs,  amb 
càrrec a la partida  194130022106 del vigent pressupost de despeses, atès que no es va 
tramitar dins l’any passat.  
 
2.-  Abonar l’ import total de MIL NOU CENTS QUARAN TA SET EUROS (1.947, 
00 €) iva inclòs, a l’entitat  Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, amb CIF 
Q0771001E.  
  
S’aprova per unanimitat. 
 
28.  Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 

43.706’77€. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data  5 de desembre de 2007, es va  aprovar el 
projecte redactat pel Departament Municipal d’estudis i Projectes per a la substitució de la 
coberta i acondiconament de la nau del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de 
Son Reus.  
 
Amb posterioritat mitjançant acord de la Junta de Govern de data  es va adjudicar esmentat 
projecte a l’empresa Contratas Bartolome Ramón, SA. amb NIF A57115701 i domicili al 
carrer Francesc Manuel de los Herreros 26-1r. Dreta, de PALMA–07005, adjudicatària del 
concurs del Servei de Manteniment i Conservació dels Edificis Municipals, les obres per a 
la substitució de la coberta i condicionament de la nau del Centre Sanitari Municipal de 
Protecció Animal de Son Reus per albergar el forn d’incineració dels cadàvers del animals 
de companyia, per un import de 138.364,45 € iva inclòs.  
 
Atès que per part del Departament d’Infraestructures - Estudis i Projectes, en data  30 de 
març de 2010,  han presentat factura de l’empresa Contratas Bartomeu Ramón, SA CIF A-
57115701, amb domicili al carrer Francesc M. de los Herreros, nº 26 -1º dreta,  07005 
PALMA,   empresa adjudicatària de les obres indicades, corresponent a la  1a. Certificació 
i liquidació de treballs extres corresponents a la substitució coberta i condicionament de la 
nau per albergar el forn d’incineració de Son Reus, per un import de 43.706,77 €;   La qual 
no es va  poder abonar amb càrrec a la partida 193130062208 del  pressupost de 2010, per 
no disposar de consignació pressupostaria.  
 
A tal efecte la Cap de departament  que subscriu és del parer que, de conformitat  amb el 
que estableix l’art. 123 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Regim 
Local, segons l’addicció efectuada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre de mesures per a 
la modernització del Govern Local,   art. 6, 155, 161 i concordants de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de contractes del sector públic i altre normativa concordant d’aplicació per l’ 
Excm. Ajuntament Ple,  es podria adoptar  el següent 
 
A C O R D  
 
1.- Reconèixer el deute corresponent a la factura  nums. C 90247 de 23/09/2009  
43.706,77 €,  iva inclòs.  presentada per l’empresa Contratas Bartomeu Ramon, SA. 
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CIF A-57115701, amb domicili al carrer Francesc M. de los Herreros, nº 26 -1º dreta,  
07005 PALMA,   empresa adjudicatària de les obres corresponents a la  1a. 
Certificació i liquidació de treballs  extres corresponents a la substitució coberta i 
condicionament de la nau per albergar el forn d’incineració de Son Reus”; la 
quantitat total es de QUARANTA TRES MIL SET CENTS SIS EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS (43.706,77 €)  IVA inclòs. amb càrrec a la partida 
193130062208 del vigent pressupost de despeses.  
 
2.- Abonar l’ import total de QUARANTA TRES MIL SET -CENTS  SIS EUROS 
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (43.706,77 €)  IVA inclòs.  a l’empresa Contratas 
Bartomeu Ramon, SA. CIF A-57115701, amb domicili al carrer Francesc M. de los 
Herreros, nº 26 -1º dreta,  07005 PALMA,  adjudicatària de les obres de “Substitució 
de la coberta i condicionament de la nau per albergar el forn d’incineració de Son 
Reus”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
29.  Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 

41.036’82€. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La Junta de Govern en sessió celebrada el 4-11-09 va adjudicar definitivament el 
contracte de serveis per a la direcció facultativa de les obres de la Fase I de l’Eix Cívic 
de Blanquerna a la UTE formada pels senyors Antonio Forteza Forteza, Juan Riera 
Jaume, Joan Perelló Picornell y Rafer Ingeniería S.L. (U-57637381) per 53.226,57 € 
més 8.516,25 € d’IVA (total 61.742,82 € IVA inclòs). El contracte es va formalitzar el 
20-11-09. 
 
La Junta de Govern de 30-12-09 va aprovar l’abonament de 20.706,00 € que 
corresponia a honoraris parcials. 
 
La UTE ha presentat factura per 41.036,82 € IVA inclòs, que ha estat degudament 
conformada pels serveis tècnics municipals. 
 
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; 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 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 
 



 

- 52 - 

1r.- Reconèixer el deute de la factura núm. 06 de 06-05-2010 presentada per la 
UTE formada pels senyors Antonio Forteza Forteza, Juan Riera Jaume, Joan 
Perelló Picornell y Rafer Ingeniería S.L.P. Unión Temporal de Empresas Ley 
18/1982 de 26 maig (U-57637381) carrer Jeroni Antich 6 baixos dreta, 07003 
Palma, per un import de 35.376,57 € més 5.660,25 d’IVA (41.036,82 € IVA inclòs) 
corresponent a honoraris parcials relatius al “Contracte de serveis per a la 
direcció facultativa de les obres de la Fase I de l’Eix Cívic de Blanquerna” 
adjudicat definitivament el 4-11-09. 
 
2n.- Abonar la quantitat de 41.036,82 € a la UTE formada pels senyors Antonio 
Forteza Forteza, Juan Riera Jaume, Joan Perelló Picornell y Rafer Ingeniería 
S.L.P. Unión Temporal de Empresas Llei 18/1982 de 26 maig (U-57637381) carrer 
Jeroni Antich 6 baixos dreta, 07003 Palma, amb càrrec a la partida 
08.151.00.609.00.10, referència 4.778 mitjançant ingrés bancari al compte 0061-
0202-08-0033400116. 
 
3r.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
30.  Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 

7.686’84€. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
I. Atès que mitjançant Decret de Batllia núm. 410, de data 22 de gener de 2008, es va 
ordenar als propietaris de l’immoble situat a la plaça Salvador Coll, núm. 11 cantonada 
carrer Corderia, núm. 1 (PC 00203504), i reiterar mitjançant Decret de Batllia núm. 
15598, de data 25 de setembre de 2008, la realització de les obres descrites a l’informe 
tècnic de data 4 de gener de 2008, consistents en: 
 

1) Retirada de qualsevol element en estat inestable de les llosanes dels balcons pis 
1r i 2n del carrer Corderia. 

2) Eliminació de les humitats i reparació de les llosanes dels balcons pis 1r i 2n del 
carrer Corderia. 

3) Retirada de la canonada de fecals rompuda i col·locació d’una nova connectada 
a la xarxa de clavegueram. 

4) Reparació, substitució i/o reforç dels forjats deteriorats dels locals de la plaça 
Salvador Coll esquerra i carrer Corderia. 

5) Reparació dels crulls dels murs de càrrega amb cosit i grapat amb elements 
metàl·lics i aplicació de morter sense retracció. 

6) Eliminació de les causes de les humitats dels diferents locals, i reparació, si 
escau, de les diferents parets. 

 
II. Atès l’informe tècnic municipal de data 3 de juny de 2009, segons el qual, i vist que 
s’havia donat compliment als apartats 1) i 2) de l’ordre d’execució, va proposar l’inici 
de l’expedient d’execució subsidiària únicament respecte de les actuacions 3) a 6) abans 
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descrites; i es va procedir a l’encàrrec a Ferrer Pons Hnos., SA de la redacció de 
projecte bàsic i d’execució per a dur a terme les obres abans referides (3 a 6). 
 
III.  Atesa la factura núm. A09/139, de data 28 d’octubre de 2009, presentada el dia 23 
de novembre de 2009, per un import de 7.686,84.- € (SET MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-SIS EUROS I VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS), de l’empresa Ferrer 
Pons Hnos. SA, relativa a la redacció de projecte bàsic i d’execució, en relació amb 
l’immoble situat a la plaça Salvador Coll, núm. 11 cantonada carrer Corderia, núm. 1 
(PC 00203504), i que obra a l’expedient informada favorablement pel tècnic municipal 
al seu informe de data 20 d’abril de 2010, que transcrit diu: 
 

“(...) Informe:   
 
1.- L’empresa Ferrer Pons Hnos., SA ens aporta Factura nº A09/139 de data 
28/10/2009 per un import de 7.686,84 € pel concepte de Redacció de Projecte 
Bàsic i execució estructural de l’edifici entre mitgeres del carrer Corderia nº 1 
cantonada Plaça d’en Coll nº 11. 
Analitzada la factura es pot concloure que aquesta resulta ésser correcta i 
s’ajusta a la proposta d’honoraris informada el dia 27 de novembre de 2009. 
 
2.- L’empresa Ferrer Pons Hnos., SA ens aporta pressupost de l’execució 
subsidiària proposada el dia 08 de juny de 2009. 
Analitzat el pressupost aportat cal indicar que aquest resulta ésser correcte. 
Les partides 01.26 i 01.27 pels conceptes de llicències i permisos d’ocupació i 
imprevists a justificar s’hauran de justificar.” 

 
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. A09/139, de data 28 d’octubre 
de 2009, presentada el dia 23 de novembre de 2009, per un import de 7.686,84.- € 
(SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS I VUITANTA-QU ATRE 
CÈNTIMS), de l’empresa Ferrer Pons Hnos. SA, amb CIF A-07002645. Els 
treballs inclosos en la factura són en concepte de redacció de projecte bàsic i 
d’execució de les obres a realitzar a l’immoble situat a la plaça Salvador Coll, 
núm. 11 cantonada carrer Corderia, núm. 1 (PC 00203504), amb motiu de 
l’encàrrec realitzat a l’informe tècnic de data 3 de juny de 2009. 
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2n) ABONAR a l’empresa FERRER PONS HNOS. SA. l’import de 7.686,84.- € 
(SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS I VUITANTA-QU ATRE 
CÈNTIMS) assenyalat al paràgraf anterior, quantitat que serà carregada a la 
partida: obres a càrrec de particulars núm. 08.151.00.226.32 del pressupost 
municipal vigent. 
 
3r) DISPOSAR L’EXACCIÓ DEFINITIVA del cost de la fa ctura núm. A09/139, 
de data 28 d’octubre de 2009, en concepte de redacció de projecte bàsic i 
d’execució de les obres a realitzar a l’immoble situat a la plaça Salvador Coll, 
núm. 11 cantonada carrer Corderia, núm. 1 (PC 00203504), per un import de 
7.686,84.- € (SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS I VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS), que serà de compte de la propietat de l’immoble,  la 
comunitat de propietaris de l’immoble ubicat a la plaça Salvador Coll, núm. 11 
cantonada carrer Corderia, núm. 1 (PC 00203504), representada per la seva 
presidenta, Sra. Freitag Elke Hannelore, i el Sr. Andres Carlos Sanz Cabello, amb 
DNI 50.396.216-L. 
 
4t) NOTIFICAR aquesta Resolució a la Sra. Freitag Elke Hannelore, com a 
presidenta de la comunitat de propietaris de l’immoble de referència; al Sr. 
Andres Carlos Sanz Cabello, amb DNI 50.396.216-L i a l’empresa Ferrer Pons 
Hnos, S.A., amb CIF A-07002645. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
31.  Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 

9.506’81€. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
I.  Atès que mitjançant Decret de Batllia núm. 19303, de data 11 de novembre de 2009, 
es va encarregar per via d’execució subsidiària, amb caràcter d’urgència, a l’empresa 
Ferrer Pons Hnos. SA, amb CIF A-07002645, i domicili al carrer 16 de juliol, 3 – 
Polígon Son Castelló, CP 07009 de Palma, la realització de les obres previstes a 
l’informe tècnic de data 5 de novembre de 2009. 
 
II.  Atesa la factura núm. A10/29, de data 26 d’abril de 2010, presentada el dia 7 de 
maig de 2010, per un import de 9.506,81.- € (NOU MIL CINC-CENTS SIS EUROS I 
VUITANTA-UN CÈNTIMS), de l’empresa Ferrer Pons Hnos. SA, relativa a la redacció 
del projecte de reforç i redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, en relació amb 
l’immoble situat al carrer Jaume Ferrer, núm. 5 (PC 09501606), i que obra a l’expedient 
informada favorablement pel tècnic municipal al seu informe de data 16 de febrer de 
2011, que transcrit diu: 
 

“En relació a l’expedient abans referenciat i a la vista de la sol·licitud 
d’informe del Servei de Protecció de l’Edificació, com a conseqüència de la 
documentació presentada per l’empresa Ferrer Pons Hnos. en data 11-05-2010, 
cal dir el següent: 
Informe:  
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A la vista de la documentació presentada que consisteix en: 

- Factura núm. A10/29 de honoraris per: Redacció de Projecte Reforç i 
d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Treballs realitzats per via d’execució 
subsidiària amb caràcter d’urgència segons Decret de Batllia núm. 
19303, de data 11 de novembre de 2009, a l’habitatge situat al C/ Jaume 
Ferrer núm. 5. 
 
Referent a la factura,  és correcta des del punt de vista tècnic, d’acord 
amb els treballs ordenats per la realització de les obres i de la 
adjudicació del contracte d’obres per via de execució subsidiària 
adjudicat a Ferrer Pons Hnos en data 29/03/2006. 

L’import total de la factura ascendeix a la quantitat de //9.506,81// Euros, 
IVA inclòs.” 

 
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. A10/29, de data 26 d’abril de 
2010, presentada el dia 7 de maig de 2010, per un import de 9.506,81.- € (NOU 
MIL CINC-CENTS SIS EUROS I VUITANTA-UN CÈNTIMS), de  l’empresa 
Ferrer Pons Hnos. SA, amb CIF A-07002645. Els treballs inclosos en la factura 
són en concepte de la redacció del projecte de reforç i redacció de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut a l’immoble situat al carrer Jaume Ferrer, núm. 5 (PC 09501606), 
amb motiu de l’encàrrec d’obres urgents realitzat per Decret de Batllia núm. 
19303, de data 11 de novembre de 2009. 
 
2n) ABONAR a l’empresa FERRER PONS HNOS. SA. l’import  de 9.506,81.- € 
(NOU MIL CINC-CENTS SIS EUROS I VUITANTA-UN CÈNTIMS ), assenyalat 
al paràgraf anterior, quantitat que serà carregada a la partida: obres a càrrec de 
particulars núm. 08.151.00.226.32 del pressupost municipal vigent. 
 
3r) DISPOSAR L’EXACCIÓ DEFINITIVA del cost de la fa ctura núm. A10/29, en 
concepte de la redacció del projecte de reforç i redacció de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut a l’immoble situat al carrer Jaume Ferrer, núm. 5 (PC 09501606), 
per un import de 9.506,81.- € (NOU MIL CINC-CENTS SIS EUROS I 
VUITANTA-UN CÈNTIMS), que serà de compte de la propietat de l’immoble, 
l’entitat CRACKS AND MONEY, SL, amb CIF B-63032486. 
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4t) NOTIFICAR aquesta Resolució a la propietat de l’immoble, l’entitat CRACKS 
AND MONEY, SL, amb CIF B-63032486, i a l’empresa FERRER PONS HNOS. 
SA, amb CIF A-07002645. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
32.  Proposta d’aprovació d’acord de reconeixement de deute per import de 

1.163’24€. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Dins l’any 2011 s’ha rebut la factura 88875 de 15 de desembre de 2010 a nom de 
DIPAPEL S.A, i igualment s’ha entregat rebut de despeses de comunitat dels locals 
Joan Alcover núm.59, baixos 4-2 i 4-3 liquidació 2010. Un pic realitzades les oportunes 
comprovacions al Departament de comptabilitat correspon efectuar el pertinent 
reconeixement de deute ja que no es poden carregar a l’exercici pressupostari actual. Per 
això, 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 DIPAPEL S.A., amb CIF A-07169600, 
per un import de 1.163,24 euros, en concepte d’abonament 15.000 sobres americans 
sense franqueig per l’stock municipal, quantitat que es carregarà a la partida 
06.92000.22000 i s’abonarà al compte bancari corresponent. Igualment, reconèixer el 
deute existent amb el Sr. Sebastian Ramón March, DNI 41108998V, per un import de 
911,04€ en concepte d’abonament liquidació despeses comunitat 2010 locals Joan 
Alcover núm. 59, baixos 4-2 i 4-3, quantitat que es carregarà a la partida 
06.92000.22699 i s’abonarà al compte bancari corresponent.   
 
S’aprova per unanimitat. 
 
33.  Proposta d’aprovació d’acord de modificació de crèdit núm. 4 de suplement 

de crèdit finançat amb baixes de crèdit, en el pressupost propi de la 
Corporació per a 2011. 

 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El que subscriu, regidor d’Hisenda, Funció Pública i Innovació,  justificant les 
circumstàncies que motiven la tramitació del present expedient de crèdit núm. 4 de 
suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la 
corporació per a 2011, emet la següent 
 
MEMÒRIA 
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Com a conseqüència de la pròrroga del Pressupost per a 2011, l’aportació per a despesa 
corrent al Patronat Municipal d’Escoles d’Infants és insuficient, ja que pel present 
exercici està previst l’obertura de noves escoletes. Dins l’àrea d’Educació del 
Pressupost de l’Ajuntament existeixen aplicacions pressupostàries que poden ser 
minorades i transferir el seu import a l’esmentat patronat.  

 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, la base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General prorrogat per a 
2011, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la 
Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 16 de desembre,  i el Decret 11966 de 16 de 
juny de 2011, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva  al  Ple 
de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern la següent proposta de 
 
MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 4 de suplement de crèdit finançat amb 
baixes de crèdit, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2011, quedant 
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
A) Augment de despeses 
Aplicació Descripció Consig. Augment Consignació 
  Inicial   definitiva 
103210041200 Educació.- Aportació al Patronat 
 Mpal. Escoles d’Infants 5.133.800,00 555.000,00 5.688.800,00 
 ---------------- 
Total augment despeses...  555.000,00 
 
B) Baixa de despeses 
Aplicació  Descripció Previsió Disminució Consignació 
   Inicial  Definitiva 
103210021202 Educació.- Servei manteniment 
 Edificis municipals 2.086.659,92 302.000,00 1.784.659,92 
103210022700 Educació.- Constracte prestació 
 Serveis neteja 3.900.000,00 218.000,00 3.682.000,00 
103210048100 Educació.- Premis, beques 219.000,00 35.000,00184.000,00 
 ---------------- 
Total disminució.... 555.000,00 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta 
corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies 
hàbils. En el cas que no es presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients 
per a l’execució de la present resolució. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) . 
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34. Proposta d’aprovació d’acord del compte general 2009 integrat per el de la 
pròpia entitat, els organismes autònoms i les societats mercantils. 

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
S´ha sotmès a informe de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans el 
COMPTE GENERAL 2009. Prèviament, ha estat aprovada, d´acord amb l´article 191 
del Texte Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Liquidació 
del Pressupost 2009 de l´Entitat Local i del seus Organismes Autònoms, aprovació que 
tingué lloc en sessió de la Junta de Govern de data 16 de juny de 2010, donant-se 
compte al Ple de la Corporació en sessió de data 28 de juny de 2010. 

 
El Compte General 2009 es va presentar a la Comissió de Comptes, Economia i 
Recursos Humans en data 20 d’abril de 2011, essent informat favorablement.. 

 
A efectes de l’article  212.2 del Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  s’ha sotmès el Compte General de l´exercici 2009 a informació pública 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, 
pel seu examen i presentació de reclamacions i observacions. 

 
En el BOIB nº 65 corresponent al dia 30 d’abril de 2011, apareix anunci sobre exposició 
al públic del COMPTE GENERAL 2009, amb el que s’obri un termini de quinze dies 
hàbils i vuit més, és a dir des del 2 de maig al 27 de maig, sense que durant aquest 
termini s’hagi presentat cap al·legació en contra. 

 
En conseqüència, tot complint l´article 212.3 del Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a l´Ajuntament Ple la següent proposta d´ 

 
A C O R D 

 
PRIMER I ÚNIC . – Aprovar el COMPTE GENERAL 2009, integrat, tal com preveu 
l´art. 209.1 del Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per: 

a) El de la pròpia Entitat Local. 
b) El dels Organismes Autònoms: 

- Institut Municipal de l´Esport 
- Patronat Municipal d´Escoletes d´Infants 
- Patronat Municipal de l´Habitatge 
- Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
- Institut Municipal d’Innovació 
- Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina 
- Patronat Municipal de Reallotjament i de Reinserció Social 
- Patronat Municipal d´Il·luminació Ornamental 
- Patronat Municipal Llegat Weyler 
- Institut Municipal d´Obres Viàries 
- Institut Municipal de Turisme 
- Institut Municipal de Protecció al Consumidor 
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c) El de les Societats Mercantils de capital íntegrament propietat de 
l´Entitat Local: 

 
- Empresa Municipal d´Aigües i Clavegueram (EMAYA) 
- Empresa Funerària Municipal (EFMSA) 
- Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma (EMT) 
- Empresa Municipal d´Aparcaments de Palma (SMAP) 
- Empresa Municipal d´Obres i Projectes. (EMOP) 

 
Els comptes i estats a que es refereixen les lletres a) i b) anteriorment assenyalades 
consten de les següents parts (art. 209.2 del Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març), presentades d´acord amb la Instrucció de 
Comptabilitat per a l´Administració Local aprovada per O.M. de 23 de novembre de 
2004: 

- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Estat de Liquidació del pressupost 
- Memòria 

 
Els comptes esmentat a la lletra c) anteriorment assenyalats, són els comptes anuals que 
corresponen a les Societats Mercantils de capital íntegrament propietat d´aquesta Entitat 
Local, formats i elaborats per elles mateixes, d´acord amb el Pla General de 
Comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles, i comprenen (art. 209.3 del Text 
Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març): 

 
- El Balanç de situació 
- El compte de pèrdues i guanys 
- Memòria 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
35.  Proposta d’aprovació de modificació de crèdit número 3 de suplement de 

crèdit amb una major aportació del pressupost propi de l’Ajuntament. 
 
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 3 de suplement de 
crèdit finançat amb una major aportació del Pressupost Propi de l’Ajuntament, en el 
pressupost del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants per a 2011, emet el següent: 
 
MEMÒRIA 
 
Com a conseqüència de la pròrroga del pressupost del 2011 i la insuficient consignació 
derivada d’aquest fet i per a poder atendre la despesa derivada de l’obertura de dues de 
les noves escoles noves, es  necessari fer una modificació de crèdit extraordinari  i dotar 
a les partides de les escoles Son Ferriol i el Molinar de la consignació suficient, i 
d’acord amb el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
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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 57/03 de 16 de desembre, i el Decret 11966 de 16 de juny de 2011, 
d’organització dels serveis administratius 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 número 3 de suplement de crèdit 
finançada amb una major aportació del Pressupost Propi de l’Ajuntament,  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 
ANTERIOR  

AUGMENT 
CRÈDIT  

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA  

09 32100 
21300 

Paraments i útils 
Son Ferriol 

 

 

2.039,44     4.078,88 6.118,32 

09 32100 
22100 

Subministrament 
elèctric Son 
Ferriol 

 

 

2.635.88 5.271,76 7.907,64 

09 32100 
22101 

Subministrament 
Aigua Son Ferriol 

 

927,96 1.855,92 2.783,88 

09 32100 
22103 

Subministrament 
combustible Son 
Ferriol 

 

 

1.509,23 3.018,46 4.527,69 

09 32100 
22109 

Recursos didàctics 
Son Ferriol  

 

3.130,20 

     

6.260,40 

 9.390,60 

09 32100 
22711 

Gestió indirecta de 
Son Ferriol 

 

170.893,38 

 

168.088,13 

 

 

338.981,51 
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11 32100 
21300 

Paraments i útils 
El Molinar 

 

1.681,16 8.405,80 10.086,96 

11 32100 
22100 

Subministrament 
elèctric El Molinar 

 

2.172,82 10.864,10 13.036,92 

11 32100 
22101 

Subministrament 
Aigua El Molinar 

 

764,94 3.824,70 4.589,64 

11 32100 
22103 

Subministrament 
combustible El 
Molinar 

 

 

1.244,10 6.220,50 7.464,60 

11 32100 
22109 

Recursos didàctics 
El Molinar 

 

2.580,30 12.901,50 15.481,80 

11 32100 
22711 

Gestió indirecta de 
El Molinar 

 

123.661,64 

 

324.209,85 

 

447.871,49 

           -------------------- 
TOTAL AUGMENT DE  DESPESES.........................555.000,00 
 
 
A) AUGMENT D’INGRESSOS : 
 

PARTIDA  DENOMINACI
Ó 

CONSIGNACI
Ó ANTERIOR  

AUGMEN
T DE 
CRÈDIT  

CONSIGNAC
IÓ 
DEFINITIVA  

400.00 Aportació del 
pressupost 
ordinari 

5.133.800,00 555.000,00 5.188.800 

                ------------------- 
TOTAL AUGMENT INGRESSOS .....................................555.000,00   
 
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 presentassin reclamacions en 
contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Implementar les mesures administratives, procedimentals, comptables 
adients per a l’execució de la present resolució. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
36.  Proposta d’aprovació de desestimar una al·legació presentada en contra de la 

modificació de crèdit numero 1  
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
L’expedient de modificació de crèdit núm. 1 de crèdit extraordinari, finançat amb 
ingressos provinents d’operacions de crèdit va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament 
en Ple en sessió extraordinària de dia 20 de juny d’enguany, recollint-se l’esmena “in 
voce”, en el sentit de minorar l’esmentada modificació en 240.975,00 €. 
 
Dit acord es va publicar en el BOIB núm. 99 de 30 de juny de 2011 a efectes del que 
estableix l’article 169 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Durant l’exposició 
al públic que compren des del dia 1 al 18 de juliol, ambdós inclosos, s’ha presentat una 
al·legació pel Grup Municipal Socialista en relació a la manca d’un nou informe de 
l’Interventor que posàs de manifest el compliment de la normativa sobre l’Estabilitat 
pressupostària, circumstància que es va sol·licitar a l’esmentat plenari.  
 
L’informe de l’Interventor sobre el compliment de la Llei d’Estabilitat pressupostària en 
relació a aquesta modificació de crèdit s’adjunta a l’expedient. En conseqüència, en 
base al decret núm. 11966, de 16 de juny de 2011, i relatiu a l’Organització del Serveis 
Administratius de l’Ajuntament, i al Decret núm. 11918, de 13 de juny de delegacions 
de competències als titulars d’àrea es proposa que s’elevi al Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD  
 
1. DESESTIMAR l’al·legació presentada pel Grup Municipal Socialista en contra 
de la modificació de  crèdit n. 1, de crèdit extraordinari finançat amb les ingressos 
procedents d’operacions de crèdit , en el Pressupost Propi de la Corporació per a 
2011, i en conseqüència de conformitat amb el que disposa l’article 169 i 170 del 
TRLHL  aprovar DEFINITIVAMENT l’esmentada modificac ió quedant 
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
A) Augment de despeses 
Aplicació Descripció Consig. inicial AugmentConsig. def. 
020110091300 Deute públic.- Amortitz. 
 Préstec interior  77.451,70 6.445.508,14 6.522.959,84 
021510076700 Transf. capital a consorcis 0,00 7.687.131,967.687.131,96 
 -------------------- 
Total augment despeses...  14.132.640,10 
 
B) Augment d’ingressos 
Aplicació  Descripció Prev. Inicial Aug.. Prev. Def. 
913.03 Préstec a concertar  0,00 14.132.640,10 14.132.640,10 
 -------------------- 
Total disminució despeses... 14.132.640,10 
 



 

- 63 - 

2. Exposar al públic la seva aprovació definitiva a nivell de capítols en el BOIB, i 
que es remeti còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
37.  Proposta d’aprovació de declarar la caducitat del projecte de l’Estudi de 

Detall ubicat a l’Av. Joan Miró, 76 i ordenar l’arx iu  de les actuacions. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME DEL TAG CAP DE SECCIO DE TRAMITACIO DE PLANS.-Atès que pel 
Sr. José Luis Diego Aguirre es va presentar projecte d´estudi de detall per a la 
instal.lació d´un ascensor a un edifici plurifamiliar de vivendes existent a l´Av. Joan 
Miró núm 76 de Palma, a l´empar del que disposa l´art. 47 modificat de les Normes del 
PGOU de Palma. 
 
Per la Secció Jurídica de Planejament i Gestió Urbanística es varen detectar deficiències 
de carácter juridic formal per informe de data 28-1-2010 i pel Servei de Control de 
Planejament per informe de data 11-2-2010 es varen detectar deficiències referides al 
fons de l´assumpte.  Aquestes deficiències es varen notificar reiteradamente al 
promotor, el qual en data 7-5-2010 va presentar documentació al respecte que, com es 
va assenyalar a l´informe de la Secció Juridica de Planejament i Gestió Urbanística de 
data 13-5-2010, no esmenava ni les deficiències de carácter jurídic ni les de carácter 
tècnic ja que únicamente feia referència a qüestions de fet(mal estat de salud dels 
propietaris afectats) que justifiquen la necessitat de la redacció i presentació d´un Estudi 
de Detall però no la seva tramitació i aprovació. 
 
Pel Servei Juridic Administratiu de Planejament es va formular advertència de caducitat 
al promotor, constant la seva recepció per aquest en data 10-08-2010, sense que fins el 
dia d´avui hagi procedit a l´esmena de les déficiències detectades als informes tècnic i 
juridics ja referenciats. 
 
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 Av. Joan Miró 76,  per tal que sigui elevat a l´Ajuntament  Ple, previ dictamen 
de la Comissió informativa l´adopció del següent: 
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ACORD   
 
1.- Declarar la caducitat del projecte de l´Estudi de Detall a l´Av. Joan Miró 76, 
Terme Municipal de Palma, presentat pel Sr. José Luis Diego Aguirre, relatiu a 
instal.lació d´un ascensor a un edificio plurifamiliar de vivendes existent,  redactat 
per l´arquitecte Beatriz Ballesteros;  i ordenar lárxiu de les actuacions; vist que 
mitjançant el corresponent requeriment amb advertència de caducitat s´ha donat a 
la promotora un termini suficient per aportar la documentació assenyalada i 
transcorregut aquest termini( més de tres mesos des de la notificació rebuda el 10-
08-10 ), la promotora no ha manifestat res. 
 
2.- Notificar el present acord al promotor. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
38.  Proposta d’aprovació d’anul·lar l’Estudi de Detall per a la reordenació de 

volums a la parcel·la situada al carrer Vicenç Joan Rosselló, 2-10, aprovat 
definitivament per acord plenari de dia 27 d’abril de 2006 en compliment de 
la sentència núm. 1167 de data 21-12-10. 

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
En data 30 de març de 2011 amb número 5753 es va adoptar decret pel qual 
l’ajuntament s’assabenta del veredicte de la sentencia núm. 1167 de data 21-12-10, 
dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en el recurs núm.  601/06, interposat pel Consell Insular de Mallorca 
contra l’acord plenari de l’ajuntament de dia 27 d’abril de 2006, mitjançant el qual 
s’aprova definitivament l’estudi de detall per a la reordenació de volums a la parcel·la 
situada al carrer Vicenç Joan Rosselló, 2-10, així com contra la desestimació presumpta 
del requeriment d’anul·lació formulat contra dit acord, estimant el recurs. 
Demanat informe als tècnics de planejament s’informa entre d’altres que amb la 
redacció actual de l’article 47 (modificació puntual del PGOU aprovada definitivament 
en data 30-10-2009  per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca) apartat 3r seria possible la redacció 
d’un nou Estudio de Detall, tota vegada que l’esmentat article estableix que “En les 
situacions 1a. i 2na. es podran realitzar les obres necessàries amb la finalitat exclusiva 
de donar compliment a les normes de prevenció d'incendis i a les d'accessibilitat. En el 
cas que aquestes obres suposin increment de la superfície màxima edificable o dels 
paràmetres d’ocupació, separacions i altura, s’haurà de tramitar prèviament un estudi de 
detall que justificarà: 
-Que no disminueixen les actuals condicions d'habitabilitat a l'immoble o immobles 
afectats. 
-Que les instal·lacions i obres proposades son les imprescindibles per a donar 
compliment a les normes de prevenció d'incendis i/o accessibilitat. 
-La impossibilitat de situar les dites instal·lacions sense incrementar la superfície 
edificable i/o paràmetres d' ocupació, separacions i altura. 
-Que les instal·lacions proposades s'integren el màxim a l'edificaci6 i el seu entorn. 
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-Les obres destinades a donar compliment a les normes d'accessibilitat hauran de 
suposar l'habilitació d'un itinerari practicable en tot el seu recorregut".», per la qual 
cosa, presentant un nou estudi de detall en els termes d’aquest article i no en els termes 
del estudi de detall que per mandat judicial s’anul·larà es podria legalitzar l’execució de 
l’ascensor, prèvia tramitació del corresponent estudi de detall que haurà de respectar els 
requisits de l’esmentat article.  
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 a la parcel·la situada 
al carrer Vicenç Joan Rosselló, 2-10, aprovat definitivament per acord plenari de 
dia 27 d’abril de 2006, en compliment de la sentencia núm. 1167 de data 21-12-10, 
dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears en el recurs núm.  601/06, interposat pel Consell Insular de 
Mallorca contra l’acord plenari de l’ajuntament ref erenciat, així com contra la 
desestimació presumpta del requeriment d’anul·lació formulat contra dit acord.  

 
2.- Notificar als afectats el present acord juntament amb l’informe del tècnic 
municipal de data 13 d’abril de 2011, que s’adjunta a la present. 

 
3.- Comunicar el present acord a Informació Urbanística i a Llicències d’obres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
40.  Donar compte al Ple de l’aprovació pel Consell de Gerència d’Urbanisme de 

dia 5 de maig de 2011 del pla d’inspeccions 2011 del departament 
d’Activitats . 

 
Es proposa: 
 
L’article 104 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències 
integrades d¡activitat de les Illes Balears, assenyala que els ajuntament han de planificar 
les inspeccions que executaran anualment d’ofici de les activitats majors i menors de les 
quals s’hagi atorgat llicència d’obertura i funcionament en l’exercici anterior i un 2% de 
les llicencies restants atorgades en l’exercici anterior. Així mateix, l’esmentat pla 
d’inspeccions ha d’incloure un percentatge de les llicències d’obertura i funcionament 
atorgades amb anterioritat que seran objecte d’inspecció.  
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El Servei de Control i Seguretat dels Establiments, en data 22 de març de 2011, ha emès 
informe-proposta sobre les inspeccions a realitzar durant l’exercici 2011. 
Per això i complint allò que disposa la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, l’article 122 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i en particular els 
articles 4 i 12 del reglament de la Gerència d’urbanisme de Palma que estableix les 
atribucions del Consell de Gerencia, el cap del Departament que subscriu considera que 
es podria elevat al Consell de Gerencia d’urbanisme la següent proposta: 
 
1r.- APROVAR EL PLA D’INSPECCIONS 2011 PER EL CONSELL DE 
GERÈNCIA D’URBANISME segons l’informe proposta emès pel Servei de 
Control i Seguretat dels Establiments en data 22 de març de 2011 que s’adjunta a 
aquesta proposta. 
 
2n. DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del PLA D’INSPECCIONS 2011 a 
la propera sessió. 
 
PLANIFICACIÓ DE LES INSPECCIONS DE LLICÈNCIES D’ AC TIVITAT : 
EXERCICI 2011 
 
OBJECTIUS: 
 

a) Comprovar si existeix concordança entre la documentació tècnica aportada que 
obra dins de l’ expedient i la realitat. 

b) Detectar possibles modificacions introduïdes a les activitats amb llicència de 
funcionament. 

c)  Comprovar, in situ, el compliment de les condicions i mesures correctores 
imposades a la llicència de funcionament. 

d) Identificar activitats clandestines.  
 
PER AIXÒ ES PRETÉN DUR A TERME EL SEGÜENT PLA D’ INSPECCIONS 
QUE CONSTARÀ DE: 
 
a) Establir el tipus d’inspecció a realitzar. 
b) Avaluar i establir el mitjans humans i tècnics, per dur a terme les inspeccions. 
c)   Planificar les inspeccions a realitzar al llarg de l’ exercici 2011 
 
ESTAT ACTUAL 
 

TIPUS D’ ACTIVITATS EXERCICI 2010 
EXCLOSES SUBJECTE 

CALIFICACIÓ 
INNÒCUA MENOR MAJOR/NP 

 
SOL·LICITADES 
 

-- -- 651 492 161 

AMB LLICÈNCIA 
D’OBERTURA I 
FUNCIONAMENT 
ATORGADA AL 

174 133 311 310 66 
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2010 
DECLARACIÓ 
RESPONSABLE 
DE 
FUNCIONAMENT 

1  460 1  

CERTIFICAT DE 
SILENCI PEL 
FUNCIONAMENT 

16 8  14 2 

TOTAL 
FUNCIONAMENTS 

191 141 771 325 68 

 
Majors, no permanent i subjectes a qualificació ..............................( 68+141) = 209 
Menors innòcues i excloses..............................................................( 325+771+191) = 
1287 
 

Les inspeccions mínimes obligades per llei son: 
0%(209).................21 inspeccions d’activitats permanents majors i subjectes a 
qualificació. 
 
2%(1287)..................26 inspeccions d’activitats permanents menors innòcues i 
excloses 
 
TIPUS D’ INSPECCIÓ PROPOSTES 
 
a) Comprovació de documentació administrativa. 
b) Inspeccions tècniques 

 
A) COMPROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. 

 
Es tracta de comprovar si les activitats obertes disposen o no de la llicència d’ obertura i 
funcionament, de l’ assegurança preceptiva de responsabilitat civil, així com de les 
autoritzacions administratives sectorials corresponents al tipus d’activitat que es 
correspongui. 
 
objectiu: detectar presumptes activitats clandestines i llicències superposades ( principi 
de exclusivitat) podent-se realitzar un control per zones. 
 
a1) Mètode de comprovació : 
 
A la visita es requerirà al promotor la llicència d’ obertura i funcionament i l’ 
assegurança. En cas de no disposar-se “in situ”, se li donarà un termini perquè ho 
acrediti davant l’ Ajuntament. 
 
a2) característiques de l’ inspector: 
 
Policia o personal tècnic. 
 
B) INSPECCIONS TÈCNIQUES 
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objectiu: detectar canvis o modificacions substancials, respecte a la documentació 
presentada. 
 
b1) mètode de comprovació 
 
Es realitzaran, com a mínim, les comprovacions determinades a l’acta d’inspecció 
d’establiments i instal·lacions que determini aquest Ajuntament. (s’adjunta còpia de 
l’acta). 
 
b2) Característiques de l’ inspector  
 
Tècnic 
 
b3) temps estimat per realitzar l’ inspecció 
 
Innòcua: 3 hores 
 
menor: 3-5 hores 
 
major: 5-7 hores 
 
MITJANS TÈCNICS I HUMANS PER A DU A TERME EL PLA D’ 
INSPECCIONS 
 
Un tècnic per les inspeccions estadístiques. 
 
Un tècnic amb suport de la “patrulla verda” per les inspeccions de denuncies. 
 
 Personal contractat a determinar per les inspeccions de comprovació de 
documentació  
PROPOSTA D’INSPECCIONS A REALITZAR AL LLARG DE L’ EXERCICI 
2011 
 
Nombre d’inspeccions proposades pel 2011 
 
Activitats majors i classificades: 15% sobre les que obtingueren funcionament en el 
2010 (209) .................................................................................................... 31 inspeccions 
 
Activitats menors innòcues i excloses: 10% sobre les que obtingueren funcionament 
en el 2010 (1289)........................................................................................ 129 inspeccions 
 
Inspeccions obligatòries per Llei 
 
Les inspeccions obligatòries a realitzar pel 2011 quedaran cobertes inspeccionant els 
funcionaments de les activitats que l’hagin obtingut el 2010, amb els següent  
percentatges: 



 

- 69 - 

10% dels funcionaments per a activitats permanents majors atorgats en el 2010 
2% dels funcionaments per a activitats permanents menors i innòcues atorgades en 
el  2010 
 
Criteris per les inspeccions 2011 
 
1.- Inspeccions per denuncies. 
 
2.- En el cas de les activitats permanents innòcues es realitzarà visita d’inspecció en 
tots els casos en què el negociat de delineació detecti incongruències a les fitxes de 
declaració responsable i, sempre que no s’hagi arribat al 10% de les inspeccions que 
determina aquest pla, 1 inspecció per cada 10 entrades d’expedients classificats com 
a tal. 
 
3.- Mitjançant el sorteig d’una data compresa entre l’1/1/2010 i el 31/12/2010. (El 
sorteig es realitzarà en una sessió del Consell de Gerència d’Urbanisme mitjançant 
la instrucció de número aleatori del programa d’Excel). A partir de la data obtinguda 
en el sorteig, s’aniran inspeccionant de manera correlativa per número d’expedient , 
tots aquells establiments que hagin obtingut o sol·licitat el funcionament. 
 
4.- En qualsevol cas, i de manera excepcional,  les unitats inspectores es reserven el 
dret a efectuar visites d’inspecció a instal·lacions o activitats que de manera 
visiblement evidents incompleixin la normativa d’aplicació, especialment en casos 
de protecció i seguretat contra incendis o per motius que puguin ocasionar molèsties 
greus als veïnats. 
 
En tots el casos, en el moment de realitzar la visita d’inspecció al local corresponent,   
amb base als criteris definits en els punts anteriors, també s’hauran d’inspeccionar, 
com a mínim, aquelles 4 activitats més properes a la inicialment inspeccionada que 
es detectin que estan en funcionament. 

 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
41.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la declaració de la Serra 

de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat (285/2011). 
 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
Felicitar al Consell de Mallorca per la gestió realitzada els darrers quatre anys per 
aconseguir la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la 
Humanitat en la categoria de paisatge cultural, i per les iniciatives de conservació 
de valors patrimonials, paisatgístics i culturals que han fet possible aquest 
reconeixement mundial. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
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D’acord amb l’article 83, del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, el 
Grup Municipal PSOE presenta la següent moció d’urgència: 
 
El dia 28 de juny l’Assemblea de la Unesco, reunida a Paris, va declarar la Serra de la 
Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat en la categoria de paisatge cultural, 
impulsada pel Consell de Mallorca amb el suport de l’Ajuntament de Palma. 
 
Aquesta distinció és fruit del treball iniciat l’any 2008 pel Consell de Mallorca per tal de 
reconèixer els valors paisatgístics de caràcter cultural de la Serra de Tramuntana, únics 
al món. 
 
Aquesta és una gran oportunitat per a l’illa de Mallorca i per al municipi de Palma, 
donat que una part del seu territori està inclòs en aquest reconeixement. 
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Palma: 
 

ACORDA 
 
Felicitar al Consell de Mallorca per la gestió realitzada els darrers quatre anys per 
aconseguir la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la 
Humanitat en la categoria de paisatge cultural, i per les iniciatives de conservació 
dels valors patrimonials, paisatgístics i culturals, com a la protecció del Guix 
(Escorca), que han fet possible aquest reconeixement mundial. 
 
42.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la creació d’una comissió 

no permanent en relació al futur del Lluís Sitjar (287/2011). 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda: 
 
1. La creació d’un comissió no permanent per analitzar les diferents propostes de 
futur en relació al solar que en l’actualitat ocupa l’antic estadi Lluís Sitjar, que 
promogui una solució consensuada els veïns i comerciants del barri i de la resta de 
la ciutat i amb els grups polítics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
45.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al rebuig al tancament de 

ràdio televisió de Mallorca (291/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
La Ràdio i Televisió de Mallorca va néixer el 2005 com un mitjà de comunicació per 
aglutinar a les televisions locals que havien operat fins aquell any a la nostra illa i que 
estaven condemnades al seu tancament. El Consell de Mallorca va impulsar la seva 
creació com una empresa pública i va comptar des del seu naixement amb el consens 
polític i social. Des d’aquell moment, la RTVMallorca ha complert una important 
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funció social ja que ha estat un mitjà que ha potenciat la proximitat, amb una constant 
promoció, estímul i defensa de la nostra cultura, la nostra història i la nostra llengua. 
 
RTV Mallorca s’ha caracteritzat per ser un mitjà públic plural i independent, de marcat 
caràcter local i amb una direcció professional. A més, la Ràdio i Televisió de Mallorca, 
nascuda de la confluència de les antigues televisions locals o municipals, ha ajustat el 
seu pressupost i és una empresa pública que no té dèficit. 
 
La Ràdio i Televisió de Mallorca ha esdevingut, durant aquesta darrera legislatura, un 
exemple de gestió transparent i eficient amb continguts de qualitat, a més de ser 
dinamitzadora del sector audiovisual, un sector estratègic per a la diversificació de la 
nostra economia. 
 
L’ens públic dóna feina de forma directa a més d’un centenar de treballadors i de forma 
indirecta a més d’un miler de persones que treballen en més d’una trentena d’empreses 
del sector audiovisual. En total, el tancament pot suposar la pèrdua de 1.200 llocs de 
feina. Aquestes empreses no consumeixen territori, són innovadores tecnològicament i 
dinamitzen l’economia de la nostra illa.  
 
Per tot això, efectuam la següent: 
 
PROPOSICIÓ 
 
1. L’Ajuntament de Palma es pronuncia en contra de la proposta de tancar la RTV 
Mallorca que ha fet l’actual equip de govern del Consell de Mallorca. 

 
2. L’Ajuntament de Palma lamenta la destrucció de 1.200 llocs de feina en un 
sector d’innovació i diversificació econòmica i en un moment en que la prioritat de 
les administracions públiques ha de ser la creació d’ocupació. 
 
3. L’Ajuntament de Palma insta el Consell de Mallorca a mantenir el 
funcionament de la RTV de Mallorca. 
 
4. S’acorda enviar copia d’aquesta moció a la Presidència del Consell de Mallorca. 
 
Es Rebutja amb 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) i 17 vots en contra (PP). 
 
52.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa  al rebuig a la pujada de 

sous (288/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca han apujat els sous d’alguns dels 
seus alts càrrecs en temps de crisis i provocant una reacció ciutadana de rebuig. 
Per tot això efectuem la següent: 
 
PROPOSICIÓ 
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El Ple de l’Ajuntament de palma lamenta la pujada de sous d’alts càrrec del 
Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca en temps d’austeritat. 
 
Es Rebutja amb 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) i 17 vots en contra (PP). 
 
53.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als possibles usos dels 

solars municipals (292/2011). 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Són moltes les queixes que rebem per part de ciutadans i mitjans de comunicació en 
relació a l´ estat de brutor en que troben molts dels solars de propietat municipal. És 
molt el cost de manteniment, tancat i neteja al qual ha de fer front l´ Ajuntament de 
Palma amb el pressupostos municipals, sense ser del tot efectiu per les actuacions 
incíviques de moltes persones que tornen a llançar deixalles, restes d´ obres i rebuig a 
aquets solars a les poques hores de la seva neteja. 
 
PROPOSICIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a estudiar la 
possibilitat de donar un us provisional  als solars de propietat municipal, donant la 
oportunitat a escoles, AMIPAS, associacions de veïns i altres ONG, a presentar 
projectes comunitaris, relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
55.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’empresa pública 

d’EMAYA (301/2011). 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió els punts 1-2 i 4 i desfavorable el 
punt 3: 
 
L’empresa pública Emaya és, pel seu volum de negoci, l’empresa més important que té 
l’Ajuntament i la que ofereix un servei més sensible per a la ciutadania.  
 
Durant els darrers anys era habitual que l’empresa tanqués els comptes anuals amb 
importants pèrdues, amb especial gravetat al final de la legislatura 2003-07. Aquesta 
situació, gràcies als grans esforços fets per l’anterior equip de govern, sobretot el darrer 
any i mig, es va capgirar i, en acabar la legislatura, es va lliurar una empresa 
completament sanejada i que havia encadenat dos anys consecutius de beneficis, cosa 
que feia molts d’anys que no passava. 
 
Tot i això, els problemes econòmics de l’empresa venen de la Tresoreria, atès 
l’important deute que altres administracions tenen amb ella. 
 
atesa la informació apareguda a un mitjà de comunicació referent a les dificultats de 
l’empresa per pagar les nòmines, urgeix adoptar qualque tipus de solució respecte a les 
gestions a fer per cobrar l’esmentat deute, per tot això, Per això, i d’acord amb el que 
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estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup municipal Socialista presenta la 
següent,  
 
PROPOSICIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 
 
1. Delegar en el tinent de batlle, senyor Andreu Garau, president d’Emaya, perquè 
negociï amb Abaqua el pagament del deute corresponent al manteniment de les 
depuradores de Palma per a l’any 2010 i el primer trimestre de 2011, així com de 
les inversions previstes al conveni signat el 2008 entre l’Ajuntament de Palma i la 
Conselleria de Medi Ambient i que encara restin pendents. 
 
2. En cas que aquestes negociacions no tenguin el fruit esperat, instam a sol·licitar 
la compensació amb el cànon de sanejament. 
 
3. A reclamar al Govern de les Illes Balears els interessos de demora que pal·liïn en 
part la pèrdua econòmica que la demora en el pagament hagi pogut causar a la 
tresoreria de l’empresa. 
 
4. El senyor Garau informarà a la propera reunió plenari de l’evolució d’aquestes 
negociacions. 
 
S’aprova per unanimitat i es RETIRA el punt 3,  el punt 4 passa a ser el 3. 
 
 59.  Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i 

PSM-IV-ExM, de la regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, 
perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació 
de dita Àrea (311/2011). 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE, 
 
Sol·licita 
 
La compareixença de la regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, 
perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que 
regiran l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior.  
 
Queda sobre la taula pel mes de setembre. 
 
60.  Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i 

PSM-IV-ExM, del regidor de l’Àrea de Cultura i Esports, perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació de dita Àrea 
(312/2011). 
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Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE, 
 
Sol·licita 
 
La compareixença del regidor de  l’Àrea de Cultura i Esports, perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea 
de Cultura i Esports.  
 
Queda sobre la taula pel mes de setembre. 
 
61.  Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i 

PSM-IV-ExM,del regidor de l’Àrea d’Economía, Hisenda i Innovació, 
perquè doni resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació 
de dita Àrea (313/2011). 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE, 
 
Sol·licita 
 
La compareixença del regidor de  l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, perquè 
doni resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran 
l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació.  
 
Queda sobre la taula pel mes de setembre. 
 
63.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a les 

ajudes per a llibres de text curs 2011-2012 (315/2011). 
 
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: 
 

Quina és la previsió del nou equip de govern del Sr. Isern per a dur a terme la 
convocatòria d'ajudes per a la compra de llibres de text corresponent al curs 2011-
12? 

 
Contestada. 
 
64.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a les 

paraules del batle envers els funcionaris (316/2011). 
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Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
De quina manera el Batlle Isern revaloritzarà i revitalitzarà la figura del 
funcionari municipal, segons les seves paraules a una nota de premsa, després 
d’una reunió mantinguda amb els representants sindicals? 
 
Contestada. 
 
65.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a la 

petjada acústica de l’aeroport a Palma (317/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Hem llegit a premsa que el passat 12 de juliol va tenir lloc una reunió de 
seguiment, envers les actuacions desenvolupades per a millorar el impacte del 
renou provocat pels avions, a les diverses llars de les zones afectades de la nostra 
Ciutat. A aquesta reunió hi eren presents els  responsables d’Aena, de l’aeroport 
de Palma i de l’Ajuntament de Palma. Per tot això demanem:  
 
1. Quin responsable polític de l’Ajuntament de Palma va assistir a aquesta 
reunió?. 

 
2. Es va fer entrega per part de l’Ajuntament de Palma als responsables d’Aena de 
la llista de propietaris, que tenen dret a demanar l’aïllament acústic i que encara 
no ho han fet, tal i com ens varem comprometre a la reunió del passat mes d’abril? 
 
Contestada. 
 
68.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a 

contractes a l’staff d’Emaya (320/2011). 
 
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: 
 
Quin tipus de contracte tenen les dues persones contractades a l’staff de l’empresa 
pública Emaya i quin cost suposa per a l’empresa?  
 
Contestada. 
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69.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa a la 
creació de llocs de feina a Palma (321/2011). 

 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Tal com han anunciat com a part del seu programa electoral i en el mateix discurs 
de presa de possessió, quines accions concretes han duit a terme, des del dia 11 de 
juny de 2011, per tal de crear llocs de feina durant els 365 dies de l’any a Palma i 
quin resultat han tingut aquestes accions? 
 
Contestada. 
 
71.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa al 

nomenament del nou intendent (323/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Coneguda la imminent destitució de l’intendent Sr. Herrero, quantes persones 
s’han presentat per a la plaça d’intendent, quin ha estat el procés de selecció i 
quan té previst que prengui possessió d’aquesta plaça? 
 
Contestada. 
 
72.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa a 

continuïtat del projecte “Fent Feina IV” (324/2011). 
 
Es proposa: 
 
El passat 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. El passat plenari, la regidora responsable va supeditar la 
continuïtat del projecte a les negociacions amb el SOIB.   
 
Demanem a la regidora de Comerç, Treball i Joventut:  
 
1. Quines gestions s’han fet amb el SOIB per garantir la continuïtat del projecte? I 
quina ha estat la resposta per part del SOIB? 

 
2. Creu que al mes de setembre es podran contractar les persones previstes? 
 
Contestada. 
 
74.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa al 

tramvia, carril bici d’Avingudes i Via Connectora (326/2011). 
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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 al proper 
plenari de dia 28 de juliol relativa: 
 
Tramvia, Carril bici d’Avingudes i Via Connectora 
 
1. Quins són els fonaments tècnics perquè l’Ajuntament de Palma es manifesti 
contrari al projecte de tramvia de la badia de Palma i a la vegada s’aposti pel 
Metro? 
 
2. Quins són els criteris tècnics que han dut a l’Ajuntament de Palma a decidir 
suprimir el carril bici d’Avingudes i substituir-lo  per una suposada “alternativa” 
més llarga, sinuosa, perillosa i que no pot complir mai en les mateixes condicions 
amb la funció que compleix l’actual carril bici d’Avingudes? S’ha consensuat o 
simplement consultat amb algun col·lectiu d’usuaris de bicicleta? 
 
3. Quins criteris tècnics varen dur al Batle de Palma a afirmar que la construcció 
de la Via Connectora en forma d’autopista, en el tram entre el Coll de’n Rebassa i 
l’autopista d’Inca, és necessària i imprescindible per solucionar els accessos a 
Palma? Se justifica una inversió d’almanco 150 milions d’euros en aquesta 
autopista en temps d’emergència social i crisi energètica?    
 
Contestada. 
 
75.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa a 

obres del Palau de Congressos (327/2011). 
 
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 per al proper 
plenari previst per al dia 28 de juliol: 
 
Obres del Palau de Congressos 
 
El plantejament inicial de la fórmula jurídica, administrativa i financera que havia de 
dur a la construcció del Palau de Congressos preveia que les administracions havien 
d’aportar 30 milions d’euros per sufragar la seva construcció i que l’adjudicatari del 
concurs de construcció/explotació del Palau havia d’aportar 80 milions d’Euros. 
 
Tenint en compte que després de la sortida de l’adjudicatari de la construcció/explotació 
del Palau, sense la corresponent penalització gràcies a la fórmula que es va adoptar amb 
els vots a favor PP-PSOE, la situació actual és que la quantitat restant total de la 
inversió, almanco 110 milions d’euros, pareix que haurà d’ésser assumida per 
l’administració.  
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I tenint en compte que Acciona ha paralitzat les obres de construcció, es resisteix a 
continuar-les i fins i tot no se presenta a la reunió que estava prevista i anunciada per dia 
21 d’aquest mes, plantant al mateix President del Govern de les Illes i al Batle d’aquest 
Ajuntament, formulam els següents interrogants:  
 
1. No creu que la millor opció seria replantejar el contracte actual i treure a 
concurs públic l’acabament de les obres i la posterior explotació del Palau de 
Congressos, podent injectar així capital privat a la seva construcció, i podent 
destinar els doblers públics així estalviats a finalitats que només pot cobrir 
l’administració (parcs i zones verdes, escoletes, serveis socials, voravies, etc.), cosa 
especialment necessària en aquests moments de crisi econòmica i social.  

 
2. Si es desestima el replantejament proposat, de quina manera pensa aconseguir el 
finançament públic necessari per a continuar les obres? Implicarà que 
l’Ajuntament haurà de fer front al pagament de les amortitzacions del possible 
préstec que es sol·liciti per mor de l’aval de 30 milions d’Euros que es va autoritzar 
gràcies als vots favorables de PP-PSOE?  
 
3. Quins són els termes de la negociació amb Acciona per a prosseguir les obres? 
Perquè les ha aturades si es va acordar i pactar que les seguiria fins l’agost tot i 
què hi hagués dilacions amb els pagaments de les certificacions d’obres? Pensa 
reaccionar jurídicament l’Ajuntament davant l’incom pliment contractual 
d’Acciona? Demana Acciona alguna contrapartida per a la continuació de les 
obres, a més del pagament de les certificacions d’obra?  
 
Contestada. 
 
76.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  PSM-IV-ExM  relativa a 

viabilitat de l’empresa Carn Illa, S.A. (328/2011). 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta la següent pregunta 
oral relativa a la: 
 
Viabilitat de l’empresa Carn Illa S.A. 
 
Davant les inquietants notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, a principis 
del mes de juliol, sobre la situació de l’empresa que gestiona l’escorxador de Palma, 
Carn Illa S.A., on es tractava de la delicada situació econòmica en la que es troba 
aquesta empresa i, que en el darrer consell d’administració es va acordar fixar el mes de 
setembre per prendre mesures legals.  
 
1. Quina és la valoració de l’Equip de Govern sobre el futur de Carn Illa? 
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2. Contempla, aquest Equip de Govern la possible dissolució de l’empresa o l’opció 
de no continuar amb la participació del Ajuntament de Palma?.  
 
3. En cas contrari, quines mesures durà a terme l’Equip de Govern per garantir la 
continuïtat de l’activitat que desenvolupa Carn Illa? 
 
Contestada. 
 
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 
 


