
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 15/2011 
Caràcter: Ordinària 
Data: 29 de setembre de 2011 
Horari: de 10’10 a 19’55 hores 
Lloc: saló de sessions  
 
Assistents: 
 
President 
Mateo Isern Estela, batle (PP) 
Regidors/res 
Andres Alcover Ordinas (Independent PSOE) 
Ana Maria Calvo Sastre (PSOE) 
Esperanza Crespi Pibernat (PP) 
Antonio Donaire Sanchez (PSOE) 
Maria Soledad Fernández Barrero (PSM-IV-EN-APIB) 
Sandra Fernandez Herranz (PP) 
Ana Maria Ferriol Font (PP) 
Antonia Fornari Thomas (PP) 
Andres Garau Garau (PP) 
Yolanda Maria Garvi Blazquez (Independent PSOE) 
Alvaro Luis Gijón Carrasco (PP) 
Fernando Gilet Sancenon (PP) 
Maria Isabel González Carrasco (PSOE) 
José Francisco Hila Vargas (PSOE) 
Rosa Llobera Gili (PP) 
Julio Martínez Galiano (PP) 
Joan Josep Mateos Muntaner (PSOE) 
Guillermo Navarro Garau (PP) 
Antoni Noguera Ortega (PSM-IV-EN) 
Joan Pau Reus Frontera 
Irene San Gil López-Quesada (PP) 
Begoña Sánchez Muñoz (PSOE) 
Sebastià Sansó Bonet (PP) 
Belen Soto Mateu (PP) 
Gabriel Vallejo Gomila (PP) 
Jesús Valls Flores (PP) 
Antoni Josep Verger Martínez (PSM-IV-EN) 
 
Excusa la seva assistència: 
Virginia Abraham Orte (PSOE) 
 
Interventor: Antoni Vallespir Bonet 
Tresorer: Juan Canyelles Vich 
Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver 
Secretària del ple: Nieves Téllez García 



 

 
Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de dia 30 de juny i 28 de juliol de 
2011. 
 
2. Declaració Institucional del Ple de l’Ajuntament de Palma per a la defensa del 
Corredor Mediterrani. 
 
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre 
d’inscripcions del dia 22 de juliol a 19 de setembre de 2011. 
 
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la designació de membres de la Comissió no 
Permanent relativa al futur del Lluís Sitjar. 
 
5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la designació de membres de la Comissió de 
seguiment de l’Ordenança reguladora de l’ús dels espais públics. 
 
6. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la designació de membres de la Comissió no 
permanent per a la convivència de Son Gotleu. 
 
7. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la renúncia de retribucions del càrrec de 
regidor  d’aquesta Corporació. 
 
8. Proposta d’aprovació d’acord de Constitució de la Junta Local de Seguretat 
Ciutadana. 
 
9. Proposta d’aprovació d’acord de creació de la Comissió no Permanent per a la 
convivència de Son Gotleu. 
 
10. Proposta d’aprovació de modificació de nomenament de representant de 
l’Ajuntament al Consorci APROP. 
 
11. Proposta d’aprovació de nomenament de membres de la Comissió de Protecció Civil 
Municipal (PLATERPALMA). 
 
12. Proposta d’aprovació d’acord de les festes locals  per a l’any 2012. 
 
13. Ratificar el Decret núm. 13069 de personació en el recurs de casació contra la 
sentència de data 1805.11 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears en el recurs contenciós administratiu 617/07. 
 
22. Proposta d’aprovació de modificació d’Ordenança Fiscal General. 
 
24. Donar compte el Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquidació del Pressupost 
de 2010. 
 



 

25. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit número 19 de suplement de crèdit 
finançat amb l’aplicació del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals de 
l’any 2010 en el Pressupost de l’IMFOF per al 2011.  
 
31. Proposta d’aprovació de deixar sense efecte els acords de l’Ajuntament Ple de 30 de 
juny de 2008 i aprovar la documentació titulada text refós, aprovació provisional juliol 
2007 que inclou estudi d’impacte ambiental significat i anàlisi d’adequació ambiental 
d’un sector junt a l’aeroport per a la guarda i vehicles de lloguer referent a la modificació 
puntual de  Son Garcies Vell, SUP 77-10. 
 
33. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a Son Gotleu (364/2011).  
 
36. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la supressió del Servei 
Municipal d’intèrprets de signes ( 373/2011). 
 
37. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al segon cinturó i model de 
mobilitat de Palma (379/2011). 
 
38. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la xarxa municipal de 
Serveis de Joventut (381/2011). 
 
39. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la reforma de la Constitució 
(384/2011). 
 
41. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la finalització del rènting de 
l’EMT com a mesura d’estalvi (371/2011). 
 
44. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la neteja de la ciutat de Palma 
durant l’estiu (375/2011). 
 
45. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’estat dels solars municipals de 
la façana marítima junt a l’edifici de Gesa (365/2011). 
 
48. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la continuació de la rehabilitació 
dels habitatges de Camp Redó (370/2011). 
 
49. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a continuació del projecte de 
rehabilitació integral d’habitatges socials de Camp Redó (382/2011). 
 
51. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a protegir Ses Fontanelles 
(378/2011). 
 
14. Proposta d’aprovació de reconeixement de la directora general d’Educació de 
compatibilitat per a l’activitat pública de professora associada de la UIB. 
 
15. Proposta d’aprovació de reconeixement d’una TAE mitjà d’infermeria de 
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública de professora associada de la UIB. 
 



 

16. Proposta d’aprovació d’un TAE Superior Psicòleg de compatibilitat per a l’exercici 
de l’activitat pública de professor associat de la UIB. 
 
17. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 955’80 €. 
 
18. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 1.030’32 €. 
 
19. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 10.457’61 €. 
 
20. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 1.642’56 €. 
 
21. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 531’00 €. 
 
23. Proposta d’aprovació de mesures per compensar el romanent líquid de Tresoreria 
negatiu del Pressupost Propi de 2010. 
 
26. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit número 4, de transferència de crèdits 
entre partides en el Pressupost del Patronat Municipal de Reallotjament i reinserció 
Social per a 2011. 
 
27. Proposta d’aprovació d’acord de venda de la totalitat de les accions de l’empresa 
Municipal d’Obres i Projectes Urbans de Palma, SA (EMOP) a la  Societat Municipal 
d’Aparcaments de Palma S.A (SMAP). 
 
28. Proposta d’aprovació del Text Refòs de la Modificació puntual PGOU de canvi de 
qualificació de l´equipament EQ0a/CO-P 35-02-P com equipament assistencial 
EQ0a/AS-P, que incorpora les prescripcions assenyalades en l´acord d´aprovació 
definitiva de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, en sessió de 28 de gener de 2011. PA08/0011.  
 
29. Proposta d’aprovació de rectificar l’errada material del PGOU de Palma  referida als 
sistemes generals SGEC/PB 42-03-P Parc Bit i SGEC/DO-P 43-01-E. PA11/0008.  
 
30. Proposta d’aprovació de desestimar l´al.legació formulada i aprovar definitivament 
l´Estudi de Detall de reordenació de volums per a la implantació d´un ascensor exterior a 
un edifici existent ubicat al C/ Joan Ripoll Trobat núm. 9. PE10/0007.  
 
32. Proposta d’aprovació de nomenament  de nou membre per la Comissió de Centre 
Històric i Catàleg. 
 
34. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al carrer Blanquerna (368/2011). 
 
35. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al foment de la mobilitat 
sostenible a la ciutat de Palma (369/2011). 
 
53. SOBRE LA TAULA.- 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). 
 



 

40. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a Palma, plató de cinema 
(385/2011). 
 
62. Pregunta oral que presenta el Grup  Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 
competències de l’Àrea de Cultura i Esports (703/2011). 
 
42. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la comissió per al seguiment de 
l’execució pressupostària (372/2011).  
 
61. Pregunta oral que presenta el Grup  Municipal PSM-IV-ExM relativa als tràmits per 
donar compliment a l’acord de Ple de 28 de juliol 2011 en relació a Sa Gerreria i la ruta 
martiana (702/2011). 
 
56. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a la creació de 
llocs de feina a Palma (675/2011). 
 
59. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a la situació en que 
es troba la tramitació del projecte d’accessibilitat universal a la zona del moll de pagès 
de l’illa de Cabrera (678/2011). 
 
50. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a abocadors il·legals 
(377/2011). 
 
43. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als alts càrrecs de l’Ajuntament de 
Palma (374/2011). 
 
46. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als usos del solar de Son Dureta 
(366/2011). 
 
47. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la demolició de l’antic estadi 
Lluís Sitjar (367/2011). 
 
52. SOBRE LA TAULA.- 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). 
 
54. SOBRE LA TAULA.- 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). 
 
55. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a saber si s’han 
concertat  crèdits (674/2011). 
 
57. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a les iniciatives 
relacionades amb la joventut a Palma (676/2011). 
 



 

58. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa al tancament del 
parc de bombers de Son Castelló (677/2011). 
 
60. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa al programa Palma 
segle XXI (679/2011). 
 
F.O.D. 1. Correció d’errors i dades per adaptar la sol·licitud de crèdit ICO. 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
1.  Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de dia 30 de juny i 28 de 

juliol de 2011. 
 
Parla la Sra. Calvo: 
 
“Sr. Batle, només es una qüestió formal, jo ara feia la consulta a la Secretaria, nosaltres 
detectarem que a l’acta del darrer plenari no es recollien dos dels debats que es varen 
produir entre les intervencions de l’equip de govern com les intervencions de l’oposició, 
si jo no recordo malament eren respecte del debat entorn a la peatonalització de 
Blanquerna i una altra respecte al debat en qüestions econòmiques, es a dir eren dues 
intervencions que no quedaven recollides, segurament es una errada formal, nosaltres 
remetérem  un missatge de correu electrònic, segurament no férem una telefonada que 
ens hagués ajudat a tenir-ho així, demano disculpes  per això, però si advertirem i penso 
que valdria la pena deixar sobre la taula l’aprovació de les actes fins que tinguem això 
subsanat. Gracies”. 
 
Es sotmet a la consideració dels regidors les actes de les sessions ordinàries de dia 
30 de juny i 28 de juliol de 2011.  
 
Queden sobre la taula. 
 
2.   Declaració Institucional del Ple de l’Ajuntament de Palma per a la defensa 

del Corredor Mediterrani.  
 
Es proposa: 
 
El passat dia 7 de setembre a la cimera de capitals de l'Arc Mediterrani per a la 
defensa del Corredor Ferroviari Mediterrani, es van reunir a Castelló els batles de 
Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia, Almeria, 
Granada, Màlaga Cadis i Palma. Les ciutats aquí representades pels seus batles 
declararen que: 
 
"I. - Les xarxes de comunicació han estat al llarg de la història elements clau en el 
desenvolupament de totes les societats avançades i les ciutats de les comunitats de 
Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia i Balears, des de temps de la 
Via Augusta no han estat alienes a això. Al segle XXI, el progrés econòmic passa 
ineludiblement per atendre les necessitats del comerç internacional a través del 
transport de mercaderies amb l'impuls del respecte cap al nostre compromís amb 
el medi ambient i amb les polítiques energètiques responsables. El futur del nostre 



 

model producte està en les infraestructures ferroviàries, en la doble versió d'alta 
velocitat per a passatgers i plataforma de mercaderies en ample europeu, i també 
en la navegació marítima a curta distància. Mitjans de transport que es completen 
amb una important oferta intermodal per carretera que permet avançar en el 
transport porta a porta. 
 
II .- El corredor mediterrani es situa com un dels eixos essencials i prioritaris per a 
la cohesió d'Europa i d'Espanya, que garanteix la correcta connexió del continent 
amb el gran eix del comerç mundial que uneix Extrem Orient i l'Índia amb els 
Estats Units i Sud-amèrica, eix que canalitza l'entrada i sortida de mercaderies per 
Suez i Gibraltar, a través del front portuari del Mediterrani espanyol. 
 
III .- El corredor Mediterrani és molt més que un simple entramat 
d'infraestructures. Agrupa les comunitats de Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Múrcia, Andalusia i Balears, una gran regió perfectament definida en virtut de 
l'alt grau d'interrelació entre la seva ciutadania i les empreses allà ubicades. 
Treballar per al desenvolupament de les seves infraestructures és fer-ho per 
l'ocupació, per la productivitat i per la competitivitat de les seves empreses i per un 
eix que ha de seguir sent un dels principals motors econòmics d'Europa. 
 
IV .- El corredor mediterrani és el camí més ràpid per arribar al cor d'Europa (un 
estalvi de fins a 500 Kms Respecte a qualsevol altra opció), el més compacte dels 
que hi ha a Espanya i pel qual discorre el major trànsit de mercaderies de la 
Península Ibèrica i el que té major potencial de creixement i incidència en la 
competitivitat del conjunt d'Espanya. A més com a part integrant del Gran Eix 
Ferrmed, en unir els dos fronts portuaris més importants d'Europa (Mar del Nord 
i la Mediterrània Occidental), té un gran valor estratègic per a la Unió Europea. 
 
V. - A causa de l'emergència de la Conca Mediterrània per la que avui circula el 
trànsit intercontinental més important del món i del progressiu creixement del 
Nord d'Àfrica, el Corredor Mediterrani és l'únic qu e permetria que Espanya es 
converteixi en una plataforma logística intercontinental de primer ordre. La 
utilització dels nostres ports escurçaria el trànsit de mercaderies asiàtiques en tres 
o quatre dies fins arribar al seu destí al cor d'Europa. Per això, aquest eix 
complementat amb el potencial dels ports, pot contribuir decisivament a 
consolidar al sud d'Europa plataformes logístiques que vertebrin millor el territori 
europeu.  
 
VI .- El Corredor Mediterrani, té una altra missió fonamental: l'estalvi energètic i 
la substitució de les energies fòssils per les renovables per avançar cap a una 
Europa més sostenible. La seva construcció suposaria una reducció de gairebé 
800.000 tones d'emissions anuals de CO2, una actuació prioritària en la lluita 
contra el canvi climàtic. Aquesta reducció és molt significativa si es té en compte 
que, segons les dades de 2009, el 65'80% del comerç exterior espanyol amb la UE 
es va fer per carretera, el 32'55% per via marítima i només el 1'24% va utilitzar el 
ferrocarril i que per l'Arc Mediterrani transita el  60% de totes les mercaderies que 
s'exporten des del Nord d'Àfrica i Espanya cap al centre i nord d'Europa. Un 
estalvi que comporta una retallada en temps de desplaçaments i en costos de 
trànsit.  



 

 
VII .- L'impacte d'aquest eix ferroviari sobre la població i el teixit econòmic 
(concentra el 50% de la ciutadania i el 44'6% del PIB espanyols) i la clara 
rendibilitat econòmica de la inversió amb una taxa del 11% no deixen cap dubte 
sobre la prioritat que s'ha de donar aquest corredor, tant per part de la Comissió 
Europea, com per part del Govern d'Espanya.  
 
VIII .- La inclusió del corredor com a eix priorita ri persegueix aglutinar 
compromisos i, sobretot, assegurar que és una prioritat per al Govern d'Espanya i 
per la Comissió Europea davant d'altres inversions menys productives en relació a 
la generació de riquesa i a la capacitat de mobilitat de la ciutadania. La 
competitivitat de l'arc mediterrani d'Espanya i, en gran mesura d'Europa depenen 
d'aquest Corredor Mediterrani, que sens dubte es convertirà en una de les grans 
infraestructures productives que ajudaran a sortir reforçats d'aquesta crisi.  
 
IX .- Les dotze capitals de província de l'Arc Mediterrani ens comprometem a unir 
esforços amb els agents econòmics, socials i empresarials i les administracions 
públiques europees nacionals i autonòmiques en una estratègia comuna de progrés 
i prosperitat per a tot Europa. El Corredor Mediter rani és una qüestió dels Estats i 
ha de ser realitat en el menor termini possible per garantir la competitivitat i la 
cohesió de les regions europees.  
 
X. - Per tot això, fem una crida al Govern d'Espanya i a la Unió Europea perquè 
incloguin al Corredor Mediterrani com a infraestructura prioritària en la revisió 
de la Xarxa Central Transeuropea de Transport (Core Network). I és decisió 
d'aquest cim traslladar aquest document a tots els grups polítics parlamentaris 
autonòmics, nacionals i europeus, així com els grups polítics dels 12 ajuntaments 
aquí representats, per tal que traslladin a les càmeres i als corresponents plens 
municipals, respectivament el contingut d'aquest decàleg".  
 
És pel que fa a la vista del que s'ha exposat des de l'Ajuntament de Palma 
mitjançant aquesta declaració institucional vol manifestar el suport ferm i decidit 
a que s'inclogui el Corredor Mediterrani com una infraestructura prioritària en la 
imminent revisió de la xarxa Central Transeuropea de Transports ( Core 
Network), ja que és especialment important per a Balears ja que permetrà 
reforçar les connexions amb l'eix mediterrani i afrontar la nostra situació 
d'insularitat amb una millor perspectiva de comunicació per al transport de 
persones i mercaderies.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
3.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el 

llibre d’inscripcions del dia 22 de juliol a 19 de setembre de 2011. 
 
Es proposa: 
 
Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Balia inscrits en el llibre de 
resolucions del dia 22 de juliol a 19 de setembre de 2011. 
 



 

El Ple de l’Ajuntament se’n dona per ASSABENTAT. 
 
4.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la designació de membres de la 

Comissió no Permanent relativa al futur del Lluís Sitjar . 
 
Es proposa: 
 
El Ple de l’Ajuntament de dia 28 de juliol de 2011 en sessió ordinària va aprovar per 
unanimitat la creació d’una Comissió no Permanent per analitzar les diferents propostes 
de futur en relació al solar que en l’actualitat ocupa l’antic estadi Lluís Sitjar, per a 
promoure una solució consensuada amb els veïns i comerciants del barri i de la resta de 
la ciutat i amb els grups polítics municipals. 
 
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:  Jesús Valls Flores 
  Fernando Gilet Sancenon 
  Esperanza Crespí Pibernat 
  Belen Soto Mateu 
  Gabriel Vallejo Gomila 
 
Representants del Grup Municipal del PSOE: 
Titulars: Yolanda Garví Blázquez 
  Virginia Abraham Orte 
  M. Isabel González Carrasco   
   
Suplents:  José Fco. Hila Vargas 
  Joan J. Mateos Muntaner 
  Antonio Donaire Sánchez  
   
Representant del Grup Municipal del PSM-IV-ExM: 
Titular: Antoni Josep Verger Martínez   
Suplent:  María Soledad Fernández 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 és 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. 
 



 

5.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la designació de membres de la 
Comissió de seguiment de l’Ordenança reguladora de l’ús dels espais públics. 

 
Es proposa:  
 
El Ple de l’Ajuntament de dia 28 de febrer de 2011 en sessió ordinària va aprovar per 
unanimitat l’Ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics, publicada al BOIB 
el 19 de març de 2011, i d’acord amb la Disposició Addicional de l’esmentada 
ordenança, es va aprovar la creació d’una comissió de seguiment amb representació de 
totes les àrees de govern implicades, de tots els grups municipals, associacions, entitats, 
federacions i altres administracions o institucions públiques que guardin relació directa 
amb l’objectiu de l’ordenança.    
 
Una vegada aprovada la creació d’aquesta Comissió de seguiment i degut al canvi de la 
Corporació el passat 11 de juny de 2011, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, els 
representants dels grups municipals d’aquesta Comissió de seguiment: 
 
Representants del Grup Municipal del PP: 
Titulars: Joan Pau Reus Frontera 
 
Representants del Grup Municipal del PSIB-PSOE: 
Titular:  Antoni Donaire Sánchez   
Suplent: José Francisco Hila Vargas   
   
Representant del Grup Municipal del PSM-IV-ExM: 
Titular:  María Soledad Fernández Barrero    
Suplent: Antoni Noguera Ortega   
 
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 és 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 de seguiment es regularà el seu 
funcionament. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
6.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la designació de membres de la 

Comissió no permanent per a la convivència de Son Gotleu. 
 
Es proposa: 
 
Atesa la necessitat de formar aquesta Comissió no Permanent per a estudiar i elaborar 
propostes que puguin afavorir la convivència a la barriada i efectuar el seguiment de les 
mesures adoptades i designats els representants pels grups polítics 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:  Sebastià Sansó Bonet 
     Antònia Fornari Thomàs 
                Guillermo Navarro Garau 
     Andrés Garau Garau 
     Sandra Fernández Herranz  
 
Representants del Grup Municipal del PSOE: 
Titulars:  Maribel González Carrasco 
               Antonio Donaire Sánchez 
               Begoña Sánchez Muñoz     
   
Suplents:  José Francisco Hila Vargas 
     Virginia Abraham Orte 
      Yolanda Garví Blázquez     
   
Representant del Grup Municipal del PSM-IV-ExM: 
Titular:  Antoni Noguera Ortega    
Suplent:  María de la Soledad Fernández 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 és 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. 
 
7.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la renúncia de retribucions del 

càrrec de regidor  d’aquesta Corporació. 
 
Parla la Sra. Calvo: 
 
“Gràcies, en el punt número 7 donem compte i ens donem per assabentats al Ple de 
l’Ajuntament de la renuncia de retribucions del Sr. Gijón com a regidor pel fet de que 
ocupa el càrrec de la Gerència del Consorci de la Platja de Palma, a nosaltres ens 
agradaria que a més a més de renunciar al sou renuncies al vot i volem deixar 
constància, en el sentit de que entenem que un espai com el Consorci de Platja de 
Palma, entenem que el Consorci de Platja de Palma requereix una gerència amb 
dedicació exclusiva, si no ho tenim mal entès i recordem també el compromís d’inversió 
de l’estat i el pagament del salari del gerent amb dedicació exclusiva, una tasca que tots 
volem que surti be i a la que tots hi hem dedicat esforços, no dubtem de les capacitats 



 

del Sr. Gijón per exercir aquesta tasca i a més a més li desitgem molts d’èxits però 
nosaltres evidentment volem deixar constància de la nostra disconformitat, ens crida 
profundament l’atenció que puguem tenir un gerent que a més a més vota aquelles 
propostes en un Consistori que venen a vegades en el Planejament Urbanístic que es 
deriva d’aquest Consorci, i entenem a més a més que es una situació que col·loca en una 
posició d’inferioritat a l’Ajuntament de Llucmajor que no sabem si també tindrà un 
gerent que a més a més ho elevarà al seu plenari o es limitarà aqui, dit això aprofitar el 
donar compte per demanar la renuncia del regidor Gijón amb tot l’èxit  i el nostre suport 
perquè pugui exercir amb totes les seves competències que no dubtem, la seva tasca 
com a gerent del Consorci Platja de Palma. Gracies”. 
 
Es proposa: 
 
Álvaro Luís Gijón Carrasco, nomenat Regidor de l’Àrea de Coordinació municipal 
i Turisme per Decret de Batlia  núm. 11918 de dia 13 de juny de 2011, per la 
present sol·licita que, 
Sigui acceptada la meva renúncia a les retribucions corresponents al càrrec de 
Regidor d’aquesta Corporació, atès el meu nomenament com a Gerent del 
Consorci de la Platja de palma efectuat per la Junta Rectora de data de 3 d’agost 
de 2011. 
La data d’efectes de la present renúncia serà de dia 4 d’agost de 2011, data en la 
que he estat donat d’alta a l’esmentat Consorci. 
Igualment se sol·licita que es doni compte de la present renúncia al proper Ple que 
se celebri. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
8.  Proposta d’aprovació d’acord de Constitució de la Junta Local de Seguretat 

Ciutadana. 
 
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 la LO 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat que 
proclama com a bé jurídic protegir la seguretat pública amb la participació de les 
Corporacions Locals i el Real Decret 1087/2010, de 3 de setembre, mitjançant el qual 
s’aprova el Reglament que regula les Juntes Locals de Seguretat, propòs a la Junta 
Local de Seguretat Ciutadana l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1. Constituir la Junta Local de Seguretat Ciutadana de Palma, que tendrà 
competència a l’àmbit territorial de Palma, la seu de la Junta serà l’Ajuntament de 
Palma i la seva composició segons l’art. 5 del RD 1087/2010, de 3 de setembre és la 
següent: 
 
- President 
Mateo Isern Estela (Batle de l’Ajuntament de Palma) 



 

 (La presidència correspon al batle, llevat que concorri a les seves sessions el Delegat del Govern en 
la Comunitat Autònoma o el Subdelegat del Govern en la Provincia, en aquest cas, la presidència 
serà compartida amb aquell.) 
 
- Vocals de l’Administració General de l’Estat 
(El cap o caps de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que exercesquin les 
seves funcions a l’àmbit territorial del municipi. 
Un representant de la Delegació del Govern en les Comunitats Autònomes 
uniprovincials, o de la Subdelegació del Govern en el reste.) 
 
Ramon Socias Puig (Delegat del Govern a les Illes Balears) 
Suplent: Ramon Morey Aguirre (Secretari General de la Delegació del Govern de 
les Illes Balears) 
 
Bartolomé Campaner Borràs (Cap superior de la Policia de les Illes Balears) 
Suplent: Miguel Guerrero Álvarez (Comissari Provincial) 
 
Basilio Sánchez Rufo (Coronel en cap de la zona de la Guàrdia Civil de Balears) 
Suplent: Jaume Barceló Huguet (Tinent Coronel de la Guàrdia Civil) 
 
- Vocals de l’administració Autonòmica  
Un representant a designar per la conselleria competent. (Pendent de confirmar) 
 
- Vocals de l’Administració Local 
 (Tres representants designats pel batle.) 
 
Guillermo Navarro Garau (Regidor de l’àrea delegada de Seguretat Ciutadana) 
Enrique Calvo Fürst (Director general de Seguretat Ciutadana) 
Antonio Vera Martínez (Intendent cap de la Policia Local) 
 
- Secretaria de la Junta Local de Seguretat Ciutadana 
Nieves Téllez García (Secretària General del Ple) 
(La Secretaria de la Junta Local l’exercirà alternativament, per periodes d’un any, 
un funcionari de l’Ajuntament designat pel batle, o de l’Administració General de 
l’Estat, designat pel Delegat o Subdelegat del Govern, amb veu però sense vot). 
 
2. La Junta Local de Seguretat Ciutadana es reunirà cada tres mesos, el segon 
dimarts, el segon mes de cada trimestre. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
9.  Proposta d’aprovació d’acord de creació de la Comissió no Permanent per a 

la convivència de Son Gotleu. 
 
Es proposa: 
 
Els recents successos ocorreguts a la barriada de Son Gotleu, han tornat a posar de 
manifest la existència d’una greu problemàtica social que no se soluciona únicament 
amb la intervenció policial, sinó que ha de dur aparellada una sèrie de mesures socials i 



 

assistencials que excedeixen les mesures de seguretat ciudadana, que requereixen un 
programa d’actuació global amb propostes i el seu posterior seguiment. 
 
Ja el Ple de 23 de setembre de 2009 es va reunir en sessió extraordinària per tal de 
debatre un pla d’actuació a la barriada de Son Gotleu amb motiu dels incidents produïts 
en agost d’aquell any i que ara amb major virulència s’han reproduït. A aquest plenari 
es varen debatre una sèrie de proposicions relatives a plans d’actuació, un pla global 
d’inserció sociolaboral, seguretat ciutadana, habitatge, infraestructures, programes de 
millora per a la convivència, medi ambient, mesures fiscals i la creació d’una comissió 
no permanent, que no arribà a constituir-se.   
 
L’article 130 del Reglament Orgànic del Ple preveu la possibilitat de creació de 
comissions no permanents per a un assumpte concret, amb finalitats d'estudi, elaboració 
de propostes o altres de naturalesa anàloga, sense caràcter resolutori.  
 
Des de la perspectiva que suposen els mesos transcorreguts des de aquell debat, i amb l’ 
anàlisi de la situació actual, es proposa, la creació d’una Comissió no Permanent per a 
tractar les diferents problemàtiques que afecten a la barriada de Son Gotleu, amb la 
finalitat d’estudi i elaboració de propostes que puguin afavorir la convivència a la 
barriada i efectuar el seguiment d’aquestes mesures que s’adoptin integrada per 
representants de tots els grups municipals. 
 
 Per això, de conformitat amb l’article 130 i 37 del Reglament Orgànic del Ple i l’article 
123 de la Llei de Bases del Règim Local, es considera elevar al Ple de l’Ajuntament el 
següent 
 
ACORD 
 
1. Crear la Comissió no Permanent per a la Convivència de Son Gotleu, i a la 
vegada fer un seguiment dels acords presos pel Ple sobre aquesta barriada que 
estarà integrada per representants de tots els grups municipals, de conformitat 
amb l’article 130 del Reglament Orgànic del Ple. 
 
2. Aquesta Comissió estarà formada pels següent membres: 
 
- Cinc representants del Grup Municipal  PP 
- Tres representants del Grup Municipal  PSIB-PSOE 
- Un representant del Grup Municipal PSM-IV-ExM 
 
Actuarà de secretari la Secretària General del Ple o funcionari en qui delegui. 
 
3. A la primera sessió que celebri la Comissió no Permanent es regularà el seu 
funcionament. 
 
La Comissió podrà constituir a la vegada una Comissió Tècnica per a l’estudi i 
proposta de les qüestions que se li encarreguin per la Comissió no Permanent. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 



 

10.  Proposta d’aprovació de modificació de nomenament de representant de 
l’Ajuntament al Consorci APROP. 

 
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, entre els quals es va nomenar a la 
Regidora de l’Àrea delegada de Sanitat i Consum  Sra. Rosa Llobera Gili com a 
representant del Consorci  per a la Protecció i Acollida de Disminuïts Psíquics Profunds 
de Balears, tenint en compte les competències assignades es troba convenient modificar 
aquest nomenament, per la qual cosa es proposa elevar al Ple el següent: 

 
ACORD 
 
Modificar l’acord de Ple de dia 20 de juny de 2011, de nomenament de 
representant d’aquesta Corporació al Consorci per a la protecció i acollida de 
disminuïts Psíquics Profunds de Balears ( Consorci APROP), nomenant a la 
regidora de l’Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació (Sra. Sandra 
Fernández Herrranz), en substitució de la regidora de l’Àrea delegada de Sanitat i 
Consum (Sra. Rosa Llobera Gili ).   
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
11.  Proposta d’aprovació de nomenament de membres de la Comissió de 

Protecció Civil Municipal (PLATERPALMA).  
 
Es proposa: 
 
Atès que, en compliment de l’article 4.2 del Decret 50/1998, de 8 de maig, i del Decret 
74/2004, de 30 de juliol, es va elaborar el Pla Territorial d’Emergències de la Ciutat de 
Palma de Mallorca (PLATERPALMA), que va ésser aprovat per acord del Ple de 
l’Ajuntamet de data 28 de juliol de 2008. 
Vist que els articles 129 i 130 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de 
Palma, regulen la creació i el funcionament de la Comissió de Protecció Civil 
Municipal. 
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de desembre de 2008 es va 
aprovar la creació de la Comissió de Protecció Civil Municipal. 
 
ACORD 

 
Nomenar com a membres de la Comissió de Protecció Civil Municipal: 
 
- Direcció Delegada: El Regidor de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana, Sr. 
Guillermo Navarro Garau i com a suplent, el Director General, Sr. Enrique Calvo 
Fürst. 
- Gabinet d’Informació: Gabinet de Premsa, el Coordinador General de 
Comunicació, Sr. Ángel Neila Caño, i com a suplent, la Assessora de Premsa, Sra. 
Pilar Seguí. 



 

- Secretaria Tècnica: l’Oficial Cap de Bombers, Sr. Manuel angel Nieto 
Izquierdo, i com a suplent, l’Oficial de Bombers, Sr. Luís Miguel Ortega Ballester. 
- Observador: Com a representant de la Direcció General d’Emergències del 
Govern, Sr. Pedro Ladaria Sureda, i com a suplent, el Cap de Planificació 
d’Emergències, Sr. Pedro Maximiliano Orfila Förster. 
- Secretària de la Comissió: La Secretària General del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, Sra. Nieves Téllez Garcia, i com a suplent, el Secretari Adjunt i de la Junta 
de Govern, Sr. Miquel Ballester Oliver. 
 
Vocalies permanent: 

 
- El Regidor de  l’Àrea Delegada de Mobilitat, Sr. Gabriel Vallejo Gomila, i com 
a suplent, el Cap de Departament, Sr. Miquel Femenia Reus. 
- L’Intendent de la Policia Local, Sr. Antonio Vera Martínez, i com a suplent, el 
Comissari, Sr. Miquel Mut Garcia. 
- L’Oficial Cap de Bombers de S.C.I.S., el Sr. Manuel Angel Nieto Izquierdo, i 
com a suplent, el Coordinador de Bombers, Sr. Alex Bergas Ribas. 
- El Director General de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. Enrique Izcue Capó, i com a 
suplent, el Cap d’Organització i Qualitat, Sr. Pedro Ángel López Martínez. 
- El Coordinador General de l’Àrea d’Infraestructures i Coordinació Territorial, 
Sr. José Alejandro Asensi López, i com a suplent, el Coordinador de Serveis, 
Anàlisis i Processos, Sr. Urbano Sánchez Pastor-Dotor. 
- El Director General de l’Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació, Sr. 
Guillermo Sánchez Cifre. i com a suplent, l’assessor de l’Àrea de Participació 
Ciutadana, Sr. Toni Cardona. 
- El Regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sr. Andrés Garau Garau, i com a 
suplent, el Coordinador Tècnic de l’Àrea de Sanitat, Medi Ambient i Consum, Sr. 
Pedro Morell Ramis. 
- La Lletrat Cap dels Serveis Jurídics, Sra. Esther Rotger Sureda, i com a 
suplent, la TAG de Responsabilitat Patrimonial, Sra. Maria Pons. 
  
Vocalies eventuals: 
 
- El Director de Mercat de MERCAPALMA, Sr. Xavier Mar tín Socías, i com a 
suplent, el Subdirector General, Sr. Antonio Monjo. 
- El Director Gerent de l’empresa Muncipal de Transports (EMT), Sr. Juan 
Iglesias, i com a suplent, el Responsable de Control i SAE, Sr. José Montes. 
- El president de l’Empresa Pública d’Aigües (EMAYA), Sr. Andrés Garau 
Garau, i com a suplent, el Tècnic d’Obres i Projectes, Sr. Pere Marc Montserrat. 
- L’Enginyer Tècnic de l’Institut Municipal de Coordi nació d’Obres Públiques 
Viàries (IMOV), Sr. Joan Toni Sans Martínez, i com a suplent, el Coordinador 
General d’Infraestructures, Sr. José Alejandro Asensi López. 
- El Gerent de l’Institut d’Innovació (IMI), Sr. José  Antonio García Bustos, i com 
a suplent, l’Administrador, Sr. José Llull Pastor. 
- La Coordinadora General de l’Àrea de Cultura i Esports, Sr. Mª José Massot 
Ramis de Ayreflor, i com a suplent, el Director General d’Esports, Sr. Damià Vich 
Duran. 



 

- El Gerent de l’Institut Municipal d’Esports (IME), Sr. Antoni Ramis Mas, i com 
a suplent, el Cap de Departament de Manteniment i Obres de l’IME, Sr. Rafael 
Estarellas Simonet. 
- La Gerent de la Empresa Funerària Municipal (EFM), Sra. Francisca González 
Rivera, i com a suplent, El Cap de Departament Tècnic, Sr. Miquel Gomila 
Ginard. 
- El President de l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma, Sr. Francisco 
Marín Argudo, i com a suplent, la Gerent, Sra. Patricia Lliteras Tesouro. 
- La Coordinadora General de Batlia, Sra. Magarita Gayà Homar, i com a 
suplent, la Directora General de Batlia, Sra. Cristina Zaforteza Fortuny. 
- El Coordinador General de l’Àrea de Economia, hisenda i Innovació, Sr. Josep 
Antoni Garcia Bustos, i com a suplent, el Tècnic Economista, Sr. Pep Lluís Cortés 
Fleixas. 
- La Directora General de l’Àrea de Treball i Joventut (IMFOF), Sra. Silvia 
Romero Bosch, i com a suplent, el Director General de l’Àrea de Comerç, Sr. Juan 
José Barceló Ferrer. 
- El Director General de Funció Pública i Govern Interior, Sr. Antolín García 
Torrens, i com a suplent, el Cap de Departament de  RRHH, Sr. Juan García 
Lliteras. 
- La Directora General de l’Àrea de Educació, Família, Igualtat i Majors, Sra. 
Sonia Valenzuela VanMoock-Chaves, i com a suplent, l’administrativa del 
Patronat d’Escoles d’Infants, Sra. María Isabel Mas Barceló. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
12.  Proposta d’aprovació d’acord de les festes locals  per a l’any 2012. 
 
Es proposa: 
 
El Consell de Govern de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998 de 31 de 
juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la  Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears (BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat 
per acord de dia 20 de maig de 2011, el calendari de festes per a l’any 2012 en l’àmbit 
de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 83 de dia 4 de juny de 2011. 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de 
jornades, hores extraordinàries i descansos, els ajuntaments han de determinar dues 
festes locals en l’àmbit municipal, a més de les festes que son dies festius en l’àmbit de 
les Illes Balears, atès això aquesta  Batlia  proposa al Ple el següent: 
 
ACORD 
 
Declarar com a festes de caràcter local per l’any 2012 les següents: 
 
Divendres dia 20 de gener – Sant Sebastià, patró de Palma 
Dimecres dia 26 de desembre – segona festa de Nadal. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 



 

13.  Ratificar el Decret núm. 13069 de personació en el recurs de casació contra la 
sentència de data 1805.11 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs contenciós 
administratiu 617/07. 

 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Sr. Batle amb aquest tema nosaltres no ratificaríem aquest decret, ens hi oposem a la 
personació en aquest recurs de cassació es un recurs de cassació que s’interposa contra 
una Sentència del Tribunal Superior de Justícia en relació al tema del canvi del PGOU 
en el Secar de la Real per ubicar Son Espases, i per tant davant aquesta Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia nosaltres considerem que no s’havia d’interposar el recurs 
de cassació i per tant l’Ajuntament no s’hauria de personar a  aquest recurs de cassació, 
nosaltres no ho ratifiquem es fa amb el nostre vot en contra”.  
 
Es proposa: 
 
Con fecha 30 de Junio de 2.011 ha sido emplazado este Excmo. Ayuntamiento para que 
pueda comparecer ante el Tribunal Supremo como consecuencia del recurso de casación 
interpuesto a nombre de la “ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL SECAR DE LA 
REAL”,  contra la Sentencia de fecha 18.05.11, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en el recurso contencioso-
administrativo  nº. 617/06, formulado contra acuerdo del Consell de Mallorca, de 5 de 
Junio 2.006, por el cual se aprobó la modificación puntual del PGOU, relativa a la 
implantación de un sistema general de equipamiento comunitario sanitario 
supramunicipal denominado Son Dureta II, en la finca de Son Espases. 

 
Como quiera que el artículo 68 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases 
de Régimen Local dispone que las Entidades locales tienen la obligación de ejercer las 
acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, y que de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 123.1.m) de la mencionada Ley, corresponde al  Pleno sobre la 
defensa del Ayuntamiento de Palma en el recurso contencioso administrativo núm. 
617/07, y no estando previsto su celebración dentro del plazo concedido para la 
personación ante el Tribunal Supremo, y de acuerdo con el Art. 124.4.l) de la indicada 
Ley corresponde a la Alcaldía resolver en casos de urgencia, facultad delegada en el 
Teniente de Alcalde Regidor del Area de Coordinación Municipal y Turismo mediante 
Decreto núm. 11.966 de día 16 de Junio de 2.011, es por lo que, a juicio del Letrado que 
suscribe, cabría que se dictara el siguiente  

 
D E C R E T O: 
 
1.- Personarse a nombre de este Excmo. Ayuntamiento de Palma, como 
RECURRIDO, ante el Tribunal Supremo en el recurso de casación interpuesto a 
nombre de la “ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL SECAR DE LA  REAL”,  
contra la Sentencia de fecha 18.05.11, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en el recurso 
contencioso-administrativo nº. 617/07, formulado contra acuerdo del Consell de 
Mallorca, de 5 de Junio 2.006, por el cual se aprobó la modificación puntual del 



 

PGOU, relativa a la implantación de un sistema general de equipamiento 
comunitario sanitario supramunicipal denominado Son Dureta II, en la finca de 
Son Espases.  

 
2.- Seguir dicho recurso en todas sus incidencias y recursos, incluso interponiendo 
el de casación para la unificación de doctrina y el extraordinario de revisión, si 
procediera. 

 
3.- Conferir la representación procesal a los Procuradores de los Tribunales D. 
Alejandro González Salinas, D. Argimiro Vázquez Guillén o D. Juan Corujo y 
López Villamil, indistintamente, que ya ostentan poderes suficientes de esta 
Corporación Municipal, y la dirección y defensa a los Letrados , D. Jesús González 
Pérez, D. Pedro González Salinas y D. Julio Toledo Jaudenes, también 
indistintamente. 
 
4.- Dar cuenta al próximo Pleno del presente decreto para su  ratificación.  
 
S’APROVA amb 25 vots a favor (PP i PSOE) i 3 en contra (PSM-IV-ExM). 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Respecte de les intervencions de les entitats ja en el darrer Ple es varen prendre una 
sèrie de decisions que varem dir que entraria en vigor a partir d’aquet Ple, la veritat es 
que al final hi ha tornat haver moltes sol·licituds d’intervenció que no complien les 
noves reglamentacions que havíem decidit fa 2 mesos, nosaltres no volem que es pugui 
interpretar que volem limitar la possibilitat d’intervenció d’aquestes entitats per tant 
avui en quant totes les intervencions exceptuant les que son a preguntes, doncs tornarem 
a deixar la intervenció que intervingui tothom, però si que els hi adverteixo amb el bon 
sentit de l’advertència de que ja serà la darrera vegada, hem de procurar complir la 
legalitat, hi ha un informe de la secretaria, la intervenció de les associacions esta 
regulada hi ha una sèrie de requisits reals que s’han de complimentar, per favor el que 
vulgui intervenir que ho faci a partir del proper Ple amb aquestes condicions perquè si a 
partir del proper Ple només podran intervenir les associacions que complimentin tots i 
cada un dels requisits legals que estan previstos, la secretària queda a la vostra 
disposició per qualssevol tipus d’aclariment perquè no es que vulguem limitar 
simplement volem regular correctament aquest tema”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Hem sap greu Sr. Batle, però justament no es lo que havíem comentat ara en Junta de 
Portaveus això, simplement ho faig com a comentari, li comento, se li ha comentat en 
quant a la inscripció en el Remec o la declaració d’interès públic que efectivament avui 
hi ha algunes associacions que no estan en aquesta situació que se’ls recordaria que 
s’havien d’inscriure i en futurs plenaris si hi hagués altres associacions, altres entitats 
que volguessin intervenir que no estassin en aquesta situació se’ls recordaria per una 
vegada i desprès si que es podria passar a aplicar el règim, es que sinó avui no se perquè  
avui si que deixem i el proper ja no, que es lo  que havíem parlat en Junta de 
Portaveus”. 
 



 

Parla el Sr. Batle: 
 
“Jo li explicaré Sr. Verger perquè això es una normativa novedosa, estem baratant un 
poc, no la regla sinó les condicions, estem fent una aplicació més estricta de lo que es el 
Reglament per lo tant  crec que hi ha hagut temps suficient perquè totes les 
associacions, perquè això va sr el Ple de juliol, ha passat el juliol, ha passat l’agost , ha 
passat el setembre, ara passarà l’octubre, francament ho dic perquè si no  posem fi a 
aquesta situació no arribarem realment a que les intervencions estiguin d’acord a lo 
previst, per tant jo crec que un mes més es més que suficient, per lo tant a partir del 
proper Ple les intervencions de les entitats estarà regulada segons lo que esta previst en 
el reglament nostre”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Jo Sr. Isern simplement no estem d’acord, la veritat som partidaris de la participació i 
la veritat es que aquesta limitació es fa sense el nostre acord”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“La decisió en aquest sentit ja es ferme, ho sento moltíssim Sr. Verger però jo crec que 
la flexibilitat ha estat enorme, encara donem un mes més”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Hi ha gent que no ho sap, un poc de flexibilitat seria bona, que consti que nosaltres ens 
hi oposem a això”.  
 
Te la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Simplement per recordar que teníem l’acord d’una comissió que nosaltres trobàvem 
que seria convenient que es reunís, qüestió que no s’ha produït ara perquè hem 
mantingut una sèrie de contactes informals per reiterar la voluntat de poder racionalitzar 
però sobretot lo que crec que no ens podem permetre son retalls també de la paraula 
sense donar alternatives i crec que es important que en el moment en que es puguin 
produir interpretacions més restrictives per tant un retall de la paraula puguem tenir 
altres espais on realment el retall no sigui aquest, sigui una manera distinta d’ordenar 
una participació per part de  les entitats, si aquesta es la voluntat i crec nosaltres sempre 
hem entès que ho era de totes les parts i feim feina durant aquest mes estarem en 
condicions de fer-ho, si aquesta no es la voluntat la decisió haurà de ser unilateral”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“La decisió esta presa, en qualssevol cas crec que s’ha donat un termini més que 
raonable, francament ho crec, avui tornem a donar un termini més i a més estic 
absolutament d’acord que aquesta comissió es reuneixi quan pugui i que a jo 
m’agradaria que això fos un tema consensuat, jo li vull recordar Sra. Calvo que això ja 
es una mesura que vostè va impulsar quan era la batlessa  i crec que amb molt bon 
criteri per lo tant jo crec que lo que hem de fer es procurar arribar a aquest.....intentarem 
que sigui d’una forma consensuada, però també li dic una cosa, es a dir s’ha de posar un 



 

poc de límit a aquestes intervencions com vostè molt be argumentava quan era batlessa, 
crec que tots estem amb aquest sentit, crec que dir  que nosaltres limitem la intervenció 
de qualssevol entitat es forçar molt l’argument, ho estem demostrant una altra vegada 
més, avui tornarem donar la paraula a tothom, per lo tant si no arribem a posar un tope 
al final estarem tota la legislatura en aquest sentit, per lo tant deixem el tema, la decisió 
en aquest sentit esta clara i intentarem durant aquest mes constituir aquesta comissió i 
arribar als cords que puguem si els hi pareix, moltissimes gracies. En aquesta cas si els 
pareix farem lo que feiem sempre a fi de poder alleugerar a la gent que esta que vol 
intervenir i espera, començar per els punts que tenen intervenció d’entitats ciutadanes i 
el primer es el punt 22 participarà FEPAE, en el 24 FEPAE, en el 25 UGT, en el 31 
Transcar i AEAB, en el punt 33 FEPAE, Associació de Veïns de Son Gotleu i 
Associació progressista IGBO, en el punt 36 Federació de persones sordes de les Illes 
Balears, en el 37 l’Associació d’Amics de la tercera edat Bona Gent i la Unió 
d’Associacions de Mallorca, en el 38 la Federació d’Associació  de Veïns  de Palma, 
l’Associació de Veïns Es Raval de Santa Catalina, l’Associació de Veïns i Veïnes de 
Son Gotleu, el Consell de Joventut de Palma, en el 39 l’Associació de Veïns Es Raval 
de Santa Catalina, Unió d’Associacions de Mallorca, en el 41 el Comité d’empresa de 
l’EMT de Palma, en el punt 44 l’associació d’amics de la tercera edat Bona Gent, en el 
45 l’Associació de Veïns de Ses Veles i Anem teixit associatiu, en el 48 Federació 
d’associació de Veïns de Palma i l’Associació de Veïns i propietaris de vivendes de 
Camp Redó-Camp Roig i FEPAE, en el 49 Associació de Veïns i propietaris de 
vivendes de Camp Redó i FEPAE. En el 51 la Federació de Veïns de palma i Unió 
d’Associacions de Mallorca, aquestes son les intervencions que hi haurà a cadascun 
d’aquests punts”. 
 
22.  Proposta d’aprovació de modificació d’Ordenança Fiscal General. 
 
Intervé el representant de la FEPAE: 
 
“Honorable Sr. Batle, senyores i senyors regidors, la medida anunciada por el actual 
equipo de gobierno tras el inicio de la modificación de la correspondiente ordenanza 
fiscal que las personas de esta ciudad que pierdan su empleo puedan acogerse al 
aplazamiento de pago de los impuestos municipales dentro del actual contexto en el que 
nos estamos encontrando por la grave situación económica, evidentemente unos más 
que otros nos parece relativamente bien ya que supondrá en teoría a ayudar a aquellas 
personas que pierdan su empleo y tengan que hacer frente al pago de un impuesto 
municipal, todos somos conscientes que cuando alguien pierde su trabajo de manera 
inesperada se encuentra en una situación que tiene que rehacer la vida, debe planificar 
sus gastos por eso entendemos que es una buena noticia para todos aquellos que 
desgraciadamente carecen hoy de un lugar de trabajo y que el Ayuntamiento le permita 
una moratoria en el pago de impuestos municipales hasta que encuentren el mismo, esto 
le dará un balón de oxigeno a estos ciudadanos que se encuentran en esta situación para 
poder gestionar mejor su situación, eso si, solicitamos que las reformas que se vayan a 
realizar en este sentido de las ordenanzas fiscales no supongan en modo alguno un 
retroceso ni una merma para el resto de los ciudadanos en todos sus aspectos sociales y 
culturales y que se garanticen todos los instrumentos que los ciudadanos tienen para 
poder realizar los fraccionamientos o aplazamientos de sus impuestos independiente de 
la situación sobrevenida de perdida de empleo o de la ocupación, no obstante esta no es 
la solución que esperamos ni será tampoco la panacea que solucionará los problemas, 



 

busquen señores una utopía y quizás buscando esta utopía encontrar una realidad que 
podrán subsanar. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies Sr. Batle, avui duem una proposta  de modificación de l’ordenança fiscal 
general, la podem dur avui i vull que consti en acta que gràcies a que tant el Partit 
Socialista com el PSM-IV-ExM varen renunciar al seu dret de tenir 10 dies per 
presentar una esmena per tant avui si es pot aprovar aquesta modificació es gràcies 
també al Grup Socialista i al Grup minoritari avui proposem al Ple aprovar una 
moratòria en el pagament dels tributs municipals aquelles persones aturades de manera 
sobrevinguda es a dir de manera imprevista i de manera inesperada, avui proposem a 
aquest Ple que es faci un esforç a la Tresoreria municipal perquè puguem ajudar a 
aquelles persones que hagin de perdre el seu lloc de feina, que hagin de perdre la seva 
feina i per tant s’hagin de reorganitzar la seva vida perquè puguin trobar una altra feina 
que es lo que desitgem tots  amb un període màxim aquesta moratòria aquesta  
possibilitat d’ajornar, aquesta possibilitat de fraccionar amb una limitació de 2 anys, 
hem de dir que hem acceptat part de les esmenes parcialment presentades per el Grup 
Socialista, hi havia una regulació que no havien fet però que hi havia l’interès polític de 
regular  que es mirar de que no paguin interessos de demora allà on la Llei permet que 
no paguin interessos de demora que son en els tributs de venciment periòdic i de 
notificació col·lectiva, sempre i quan es produeixi aquest fraccionament o ajornament 
dins el mateix exercici, també hem de dir que unes de les modificacions per tal de 
generar més eficiència en el departament de recaptació es que les deutes que no superin 
els 600 euros es podran ajornar fins a 2 mesos, això era una sol·licitud del Departament 
de Recaptació, això era un compromís d’aquest equip de govern regular aquesta 
situació, aprovar aquesta moratòria, era una proposta que ja venia de l’anterior 
legislatura i que estava dins el programa electoral i que des del govern de Cort donem 
les gracies tant al grup socialista com al grup minoritari que hagin volgut col·laborar 
perquè quan més aviat possible estigui aprovada aquesta moratòria al pagament dels 
tributs municipals. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Jo crec que la intervenció de la FEPAE ja ha quedat clar quin es l’equivoc que hi ha en 
aquest tema, al Sr. Mulet ara l’escoltàvem que deia que això seria molt bo per els aturats 
i que es una gran mesura per aquestes persones que estan en situació d’atur poder 
ajornar  i poder fraccionar el pagament dels impostos, això no es així jo m’imagino  que 
l’equivoc també ve donat de que en campanya electoral de les poques coses concretes 
que va dir vostè mateix Sr. Isern va ser que s’ajornarien i es fraccionarien i quasi  que es 
perdonarien els impostos municipals dels aturats, això en el míting de l’auditòrium, això 
pràcticament es va dir així, es va parlar de 60.000 aturats i que se’ls ajornaria es 
fraccionaria el pagament això ara mateix ha quedat corroborat que aquí hi ha un equivoc 
per la intervenció del Sr. Mulet que s’ha reiterat amb això  que bo es això per els aturats, 
anem a veure, nosaltres com deia el Sr. Martínez, efectivament hem facilitat que això es 
pugui aprovar, varem renunciar al termini d’al·legacions perquè es pugués aprovar, 
perquè essent una mesura molt limitada perquè afectarà a molts pocs aturats, afectarà a 
molt poca gent només a aquells que quedin en situació  d’atur 3 mesos abans de complir 
el venciment d’un impost municipal, això al final no son els aturats de Palma, no son els 



 

60.000 aturats, son molt manco persones, al millor això no representarà més d’un parell 
de centenars, ara be ja es bo, o sigui nosaltres el nostre posicionament es votar a favor 
perquè tot i que sigui una mesura molt limitada, tot i que tingui un caire publicitari 
propagandístic molt evident, perquè es diu no, als aturats els ajornarem i els 
fraccionarem els impostos evidentment això no es així això es una fracció molt petita de 
les persones que estan en situació de desocupació, però així i tot per poques que siguin 
el nostre grup considera que es positiu i per tant varem facilitar que es pogués aprovar 
en aquest plenari i ara mateix votarem as favor tot i que ja que es va fer la promesa i es 
va anunciar així ja que el Sr. Mulet es mostra convençut de que això afectarà a tots els 
aturats de Palma a jo la veritat m’agradaria que aquesta mesura s’estengués a tots els 
aturats de Palma, sempre quantificant el que suposa això, quina afectació pot tenir als 
serveis municipals, fer-ho amb rigorositat des de l’equilibri, però que estudiem com 
aquesta mesura es pot ampliar més perquè es vera que així com esta anunciada i així 
com s’aprova es d’un abast molt limitat així i tot per les poques persones que els hi 
pugui anar be nosaltres votem a favor tot i que seria desitjable que això es pogués 
ampliar en un futur desprès dels conseqüents estudis que amb això s’ha de fer  no s’han 
de fer grans declaracions, no s’ha de fer  propaganda ni publicitat, s’ha de fer feina i 
s’ha de mirar a veure de quina manera això es pot estendre a altres persones que estiguin 
en situació també complicada a nivell personal i a nivell de falta de feina o altres 
circumstàncies que siguin complicades a nivell de punt de vista personal en aquesta 
situació de crisi. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gracies Sr. Batle, per nosaltres això es una passa enrere a lo que hi havia fins ara i ho 
miraré de justificar, primera dir-li que això suposa un dels primers no vull dir el primer 
però aquest es gran, incompliment de l’equip de govern del programa electoral perquè 
evidentment aquest no dona resposta  a les notícies que vostè va dir a dia 2 de maig i 
aquí tinc els retalls dels diferents diaris El Mundo, Ultima Hora, Diari de Mallorca, 
Mallorca diario i el diari del Partit Popular, segons el Sr. Martínez a vostè li va insistir 
moltíssim en que digués que els aturats havien de ser sobrevinguts, jo no se si es cert o 
no perquè jo no hi era evidentment, lo que es cert es que no hi va haver cap ni un dels 
20 i pico periodistes que varen escriure la notícia  a diferents mitjans que a això ho 
entengués, es possible que 20 i pico periodistes entre els quals n’hi ha un parell per aquí 
devora  ho entenguessin malament o també es possible que directament  es digués una 
cosa que no es podia complir  tal i com jo vaig dir l’endemà en el diari Balears ......amb 
els impostos segons .... efectivament perquè fins i tot segons el Partit Popular en el diari 
PP Palma Popular posa “la Alcaldía propondrá una moratoria de hasta 2 años en los 
impuestos municipales para las personas en paro”, no, de sobrevingut no en parla, això 
punt primer, segon aquesta canvia tres coses mutatis mutandis de l’ordenança fiscal 
general, la primera es que fins ara en els deutes inferiors a 600 euros es podien dividir 
per múltiple de 100 de manera que si una persona qualssevol persona també els aturats 
tenien un deute d’un tribut municipal que son la majoria perquè l’IBI, la Tirsu i l’Impost 
de circulació que son els que més o manco la gent te difícilment passen dels 600 euros i 
si passa dels 600 euros es que te una casa, un immoble de molt de valor, aquesta gent si 
tenia un IBI de 500 euros el podia aplaçar  en 5 mensualitats, això era un avantatge ara 
li reduïm a 2 es que anaven en aquesta mesura, els que s’acollien en aquesta mesura 
eren la gent que no ho podia pagar a això i ara els hi llevem aquesta possibilitat, per tant 
tots els aturats que s’agafaven a aquesta mesura i si havien de pagar 500 euros 



 

l’aplaçaven en 5 mensualitats ara l’hauran de fer amb 2, això es la primera, be desprès 
menys mal que se’ns va admetre l’al·legació de posar un mínim perquè seria al·lucinant 
i dona es una prova fidedigna de l’improvisació del que va fer en aquesta ordenança 
perquè no posar un mínim en el fraccionament dels tributs es un disbarat, de totes 
maneres també podria ser que fou un error ho podria entendre, desprès en els aturats 
sobrevinguts de menys de tres mesos fins que acabi el període voluntari això pot voler 
dir exactament, això voldrà dir exactament que tot s els aturats que acabin la temporada 
turística ara no podran ni fraccionar ni aplaçar la Tirsu i l’IBI i l’imposta de circulació 
això n’hem de ser conscients per tant aquesta mesura afectarà jo calculo a un 1x1000 
dels aturats, vostè va dir que hi havia 60.000 aturats, jo pronostico que no hi haurà 60 
aturats que es beneficiaran d’aquesta mesura  en canvi seran molts més 400.000 els 
perjudicats per el fet de no poder fraccionar durant múltiples de 5 els deutes inferiors a 
600 euros, anem cap enrere gràcies també per acceptar l’al·legació dels interessos,era 
una possibilitat legal i nosaltres ho varem preveure i vull suposar  que havia ...un error 
però en qualssevol cas trobem que es fa un petit, petit , petitíssim  benefici a un 1x1000 
dels aturats que hi ha i es fa un gran perjudici a 400.000 persones, nosaltres no podem 
votar a favor”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies Sr. Batle, primer donar també les gracies al PSM perquè només en el PSM que 
avui voti a favor perquè fa un parell d’anys va votar en contra d’aquesta proposta, el 
PSM en aquell moment entesa iniciativa vostès varen votar en contra hem sap greu dir-
li, Sr. Alcover miri el Sr. Isern lo que va dir Mallorca confidencial “esta moratoria 
supone un aplazamiento del pago de todos los impuestos municipales a todas aquellas 
personas que se encuentren en una situación sobrevenida de desempleo” Mallorca 
confidencial dia 3 de maig, això es lo que va dir el Sr. Batle, en aquell  moment era però 
candidat però no només es això es que vostès clar en el plenari de maig de 2009 es va 
presentar aquesta proposta i tots vostès varen votar en contra, tots els que estan ara a 
l’oposició i que proposava el PP?, que proposava el PP?, el Ple de l’Ajuntament acorda 
facilitar el pagament del deute tributari mitjançant formules d’ajornament i 
fraccionament a les persones que es trobin transitòriament en situació d’atur i en el 
debat que varem tenir aquell dia no deien 3 mesos com diem ara, deiem només 2 
setmanes, la gent que havia perdut la feina les dues setmanes següents desprès a la 
rèplica li vaig dir de dues a un mes següent que poguessin fer aquesta si perdien la feina, 
sempre hem dit lo mateix lo que passa es que vostès de votar que no a desprès dir que 
això ja estava regulat presenten una al·legació ara que confirma que aquest tema no 
estava regulat, vostè hem va dir que la proposta que feia , aquesta hem va a dir a jo 
personalment perquè la defensava que això era una proposta absolutament demagògica 
això es lo que va dir que ha de dir jo ara de la que vostès fa que no s’ajusta a la Llei  
Tributària, la Llei Tributària ens permet únicament i ja li vaig dir en el seu moment ens 
permet facilitar el fraccionament a aquelles persones que es trobin en una situació de 
manca de liquiditat transitòria però no una manca de liquiditat permanent, jo molt be no 
entenc la seva postura dir que anem cap enrere si anem cap endavant i esta molt be, no 
se el sentit del vot encara del Partit Socialista si votarà en contra, perquè si troba que no 
es bona, si es una passa cap enrere suposo que votarà en contra, això es complir el 
programa electoral complir amb la paraula donada però sobretot lo més important Sr. 
Alcover defensar el mateix quan un te responsabilitat de govern que quan un no te la 
responsabilitat de govern, nosaltres hem fet més a vostès només els hi demanàvem un 



 

esforç de 15 dies i nosaltres els feiem de 3 mesos es a dir de manera que una persona a 
partir de que estigui aprovada sigui quin sigui l’impost es igual el que sigui, un impost 
municipal tindrà aquest dret i això la filosofia es la manera imprevista que una persona 
estava organitzat d’una manera i clar quan perdem la feina ens hem de reorganitzar, es 
l’ajuda que els varen demanar a vostès i la varen negar que nosaltres la volem aprovar 
avui, per tant anem endavant es una molt bona notícia per aquelles persones que durant 
el govern del partit Popular, el govern del batle Isern tindran aquest dret que vostès 
varen negar ja dic en maig de 2009. Moltes gracies Sr. Batle”. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME.- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 
2005, va acordar aprovar l'Ordenança fiscal general, i va entrar en vigor el dia 1-1-2006. 
El 23 de febrer de 2009, el Ple va aprovar la modificació de l’article 72.3 de 
l’ordenança, entrant en vigor el 22 d’abril de 2009. 

 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles 16 a 19 el procediment per a 
la modificació de les  ordenances fiscals. 

 
La situació de crisi econòmica provoca dificultats als contribuents que perden la seva 
feina i  passen a situació d’atur. Per aquest motiu es podria regular aquesta 
circumstància modificant el punt 3 del citat article 72, que regula els fraccionaments i 
ajornaments dels deutes tributaris, per tal de facilitar als contribuents amb situació 
sobrevinguda d’atur el compliment de les seves obligacions tributàries, possibilitant 
l’ajornament, fins un màxim de dos anys, del pagament dels rebuts tributaris, sense més 
requisits que els d’acreditar la seva situació sobrevinguda d’atur. També es proposa, en 
el cas general, fixar en dos mesos el termini màxim d’ajornament i fraccionament de 
deutes inferiors a 600 euros. 

 
S’han sol·licitat informes als Serveis Jurídics i al Consell Tributari sobre la present 
proposta de modificació de l’Ordenança fiscal general. 

 
La Junta de Govern de Palma aprovà, el dia 9 de setembre de 2011, el projecte de 
modificació de l’Ordenança fiscal general. 

 
S’han remès als grups polítics municipals l’acord als efectes de presentar les esmenes 
que estimin oportunes, conforme el que preveu el Reglament de Ple de l’Ajuntament de 
Palma. El 14-09-2011 s’ha presentat, per part del Grup Municipal Socialista, un escrit 
d’al·legacions al projecte de modificació i un altre escrit, el 15-09-2011, pel que 
renuncia a esgotar el termini reglamentari de deu dies  per presentar més esmenes. 
També s’ha presentat, el 16-09-2011, un escrit del grup municipal PSM-Iniciativa 
Verds-Entesa renunciant al termini d’al·legacions, renunciant a presentar-ne.  

 
Conformement el que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, 
correspon al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances. 

 
Pel que s’ha exposat, el Cap del Departament, és del parer que, després de la aprovació 
per la Junta de Govern de la proposta que s’acompanya, la Comissió de Comptes, 



 

després d’examinar les al·legacions presentades, podria dictaminar favorablement 
l’elevació al Ple del següent 

 
A C O R D 
 
"Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal general, aprovada pel Ple 
de 7 de novembre de 2005, i modificada per acord plenari de 23 de febrer de 2009, 
pel que fa a l’Article 72.3; tot això en base a la legislació vigent en la matèria, 
constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes 
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març. S'adjunta a la 
proposta la nova redacció. 
 
Segon.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia següent al de la seva 
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
 
Tercer.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el 
BOIB i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el 
corresponent anunci d’exposició al públic de l’expedient, a efectes de reclamació. 
La citada exposició es farà en el tauler d’anuncis d’aquest Excm. Ajuntament 
durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès que si 
dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord provisional."   
 
S’APROVA amb 20 vots a favor (PP i PSM-IV-ExM) i 8 en contra (PSOE) 
 
A N N E X  
 
ORDENANÇA FISCAL GENERAL 

 
 Concepte 001,00  
TEXT QUE ES MODIFICA: 
 
ARTICLE 72  
...................... 
3. L’Ajuntament podrà, a sol·licitud de l’obligat, ajornar o fraccionar els pagaments dels deutes tributaris 
d’acord amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, i els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol. 
Seran ajornables o fraccionables tots els deutes tributaris recaptats per l’Ajuntament.  
La falta de pagament, al seu venciment, d’una fracció, comporta la pèrdua del dret al fraccionament del 
deute i, en conseqüència, l’inici del període executiu de totes les fraccions pendents de pagament. 
La garantia que s’hagi de prestar per als ajornaments o els fraccionaments que es sol⋅licitin estarà 
constituïda per un aval solidari d’entitats de dipòsit, sense perjudici d’aplicar el que disposa o  assenyala  
el punt 3 a) de l’article 46 de l’esmentat Reglament General de Recaptació, en aquells casos que en el 
propi article s’indiquen. No serà necessari presentar garanties quan l’import del deute no superi els 
6.000,00 euros. 
Per a deutes superiors a 600 euros, el temps màxim d’ajornament o fraccionament serà de sis mesos per a 
deutes de liquidacions inferiors a 6.000,00 € i de dos anys per a les liquidacions superiors a aquesta 
quantitat. En el cas de liquidacions que no superin els 600,00 euros, el temps màxim d’ajornament o 
fraccionament serà de dos mesos. No seran ajornables ni fraccionables els deutes inferiors a 100 euros. 
En cas de deutes en període voluntari, quan l’obligat tributari es trobi en situació d’atur sobrevinguda  
s’entendrà que la seva situació econòmica financera pot impedir, de forma transitòria, efectuar el seu 



 

pagament en els terminis establerts. En aquests casos, els deutes tributaris es podran ajornar o fraccionar 
fins a dos anys, sempre que es mantengui la situació d’atur. En el moment en que cessi  aquesta condició 
d’atur, el termini per pagar serà de dos mesos a comptar des del citat moment. S’entendrà per situació 
d’atur sobrevinguda quan l’obligat tributari hagi perdut la seva feina a partir dels tres mesos anteriors a la 
data de la finalització del període voluntari de pagament, sigui demandant d’ocupació en el Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears, o en l’òrgan de l’Administració que exerceixi les funcions d’aquest 
Servei, i no compti amb altres fonts d’ingressos diferents a les ajudes públiques que superin 6.000 euros 
anuals. Els obligats tributaris hauran de sol·licitar l’ajornament o fraccionament acreditant el compliment 
de les condicions, en la forma i requisits que determinarà l’Ajuntament a través d’edicte. 
Els ajornaments i fraccionaments meritaran sempre els interessos de demora que corresponguin, a 
excepció dels casos referits els el paràgraf anterior, quan el pagament dels deutes tributaris de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva en període voluntari ajornats o fraccionats es produeixi en el mateix 
exercici de la seva meritació. 
Les competències sobre ajornament o fraccionament que el Reglament general de recaptació atribueix als 
caps de les dependències de recaptació seran exercides pel tresorer d’aquest Ajuntament. La resta de 
competències atribuïdes a altres òrgans les exercirà el regidor responsable de l’Àrea d’Hisenda. 
Per al que no preveu aquest article, hom s'ajustarà al Reglament general de recaptació.  
 
24.  Donar compte el Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquidació del 

Pressupost de 2010. 
 
Intervé la representant de la FEPAE: 
 
“Sr. Batle, senyors regidors i regidores i públic en general, veïnats i veinades, esta 
intervención de verdad que me va muy bien porque además se ha escenificado en el 
anterior debate la posibilidad de que haya decisiones que puedan confundirnos y 
confundir, por lo tanto una vez transcurrido el periodo de 100 días de gobierno y sin que 
ello suponga que ustedes deban dedicarse únicamente a ello paralizando la gestión del 
día a día de los ciudadanos creemos que debemos exigir a este consistorio un balance 
pormenorizado y un conocimiento real de la situación económica heredada así como del 
alcance y magnitud de la misma, pues solo así dándole inmediatamente plena 
transparencia ante la ciudadanía podremos opinar con mayor conocimiento de causa si 
las medidas que ustedes adoptan con respecto a recortes y otros ajustes  o reajustes se 
corresponden con la necesidad  y se justifican en aras del interés general y común con el 
fin de paliar y enderezar la pésima situación económica de este consistorio y sobretodo 
el grave déficit que padece, queremos conocer las verdaderas limitaciones económicas  
y la capacidad de reflotar la deuda real con los proveedores de pequeñas y grandes 
empresas con las entidades etc y que nos expliquen públicamente las causas del 
endeudamiento de este Ayuntamiento, las medidas del plan de austeridad y control del 
gasto, pedimos que los primeros recortes de gasto prescindibles y la apuesta por la 
confianza y la transparencia para que las deudas no afecte, lo decimos precisamente 
para que estas deudas no afecten a la prestación de los servicios municipales ni que baje 
la calidad de la misma ni muchísimo menos dejar a la gente en la calle, no podemos 
aceptar improvisaciones, no queremos demagogias ni tampoco aceptamos auto bombo, 
tenemos claro el camino a seguir, somos sensibles a las dificultades por las que 
atraviesan los ciudadanos por lo que desde nuestra posición de representantes de una 
parte del movimiento vecinal de esta ciudad nos mostramos dispuestos a colaborar en 
todo cuanto se nos sea posible para intentar darle la vuelta  a la pésima situación 
económica que vive este Ayuntamiento y por ello solicitamos una reunión urgente con 
el máximo responsable de las finanzas de este Ayuntamiento para repito conocer 
exactamente el estado actual de las finanzas y los resultados de los informes de 
Intervención que nos expliquen las actuales deudas municipales con las 



 

administraciones, con los organismos, con los bancos, con proveedores, vamos desde 
FEPAE a arrimar el hombro pero no de forma incondicional, les pedimos a este 
consistorio que tengan y mantengan el nivel de compromiso y que el sacrificio no 
conlleve la pérdida de los servicios públicos que se ofrecen en la actualidad o en el caso 
del personal del Ayuntamiento que no se vaya en detrimento de las condiciones 
laborales  y podamos seguir adelante creando empleo, generando confianza y teniendo 
unas cuentas decentes sin déficit, además explicamos y queremos que nos expliquen la 
falta de liquidez para pagar si es que la hay las nóminas junto a las medidas que se 
hayan ido tomando para afrontar esta difícil situación porque no queremos ser meros 
espectadores ni convidados de piedra, porque ocupamos un lugar en la sociedad que 
merece que nos tengan en cuenta en las decisiones que a este nivel se adopten, sea la 
administración que sea y del color político que sea porque nosotros no vamos a 
participar del manfotisme por eso le rogamos que cree una comisión  con nosotros para 
poder hacer el seguimiento de esta situación. Muchisimas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez:     
 
“Gracies Sr. Batle, avui donem compte d’un indicador de solvència i de la situació 
financera i econòmica que te l’Ajuntament fins a 31 de desembre de 2010 es a dir quan 
no hi estava encara aquest equip de govern i per tant reflecteix la situació critica 
heretada desprès del canvi a les passades eleccions municipals, mirin  el resultat el 
romanent de Tresoreria aquest indicador de solvència es el romanent de Tresoreria que 
es negatiu en més de 17 milions d’euros i nosaltres el volem comparar amb la situació 
que va tenir l’anterior equip de govern quan va arribar, quan va arribar es va trobar un 
superàvit del 1006, un indicador de solvència, de bona solvència de més de 24 milions 
d’euros, per tant  aquest  indicador de solvència ha patit una minoració de 41’5 milions 
d’euros amb una legislatura i vostès es demanaran en que es basa aquesta disminució 
d’aquest indicador de solvència, doncs miri en general hem empitjorat aquest resultat 
econòmic perquè hi ha hagut una reducció amb la recaptació dels ingressos dels tributs 
municipals i en canvi varem mantenir o es va mantenir un nivell de despesa molt alt, 
mirin perquè es pugui comparar el nivell de despesa, la despesa que va fer el darrer 
govern del partit Popular l’any 2006, va gastar 304 mil milions d’euros i en canvi en el 
2010 la despesa va ser de 440 milions d’euros per tant 135 .... euros més un 44% més de 
despesa amb una situació de davallada d’ingressos, era per això perquè sempre nosaltres 
a l’oposició des del principi demanàvem que hi havia d’haver una contenció en el nivell 
de despesa durant 4 anys i es lo que ara nosaltres ens veiem obligats, perquè es una 
obligació donada l’herència que ens han deixat haver de fer de practicar aquesta 
austeritat que no es va voler practicar a la passada legislatura i per tant deixa aquests 
indicadors, els he de dir que aquest indicador de solvència es el que a Madrid els bancs 
ens jutja, a Madrid els bancs que no ens coneixen personalment als regidors, a l’equip 
de govern o al programa electoral hi ha un analista de risc i el que miren es això, miren 
aquesta situació i vostès es demanaran de l’any passat quins han estat els ingressos que 
han davallat més doncs van davallar en 10 milions lo que era la participació en tributs 
de l’Estat, l’impost de construcció va generar un dèficit del 5’7 milions d’euros, 
llicències urbanístiques de 1’8 milions d’euros, la plus vàlua d’1’6 milions d’euros, el 
tema de l’IVA un milió d’euros, el tema de les multes per infracció de trànsit un milió 
d’euros i mirin aquest resultat que nosaltres el posàvem sempre amb dubte i el ens 
varem trobar ja aprovat i enviat a Madrid i no l’hem volgut ja rectificar els hi he de dir 
que si s’hagués de fer amb els mateixos criteris que es feien en el 2006 per un tema de 



 

prudència, se que es una paraula tècnica però s’aprovisionava el 70% de les deutes que 
nosaltres teníem pendents el 70% i ara en aquesta proposta de l’equip de govern el grau 
de cobertura arriba en el 28% quan hi ha un grau més de morositat, també vostès saben 
que sempre hem estat aquí a la passada legislatura teníem la discussió de si la TIRSU 
era rentable o no per l’Ajuntament i li he de dir que gràcies a la TIRSU el romanent de 
Tresoreria ha davallat en més de  7 milions d’euros sense la TIRSU hem ingressat 33’6 
milions d’euros i en canvi hem pagat 26’4 milions d’euros a TIRME, per tant ens 
permet diríem entre nosaltres maquillar un poc lo que es aquest resultat negatiu i perquè 
volem dir això?, volem dir això perquè s’ha de fer un exercici de transparència, la gent, 
els ciutadans de Palma per damunt de maquillatges comptables han de saber la realitat 
que te aquest Ajuntament, la situació financera heretada per el nou equip de govern, 
mirin jo se que hi ha estat  un exercici de responsabilitat, fins ara  fins al dia d’avui 
només varem sortir un dia i varem donar unes xifres però no havíem donades totes 
aquestes  xifres, tampoc les va donar l’anterior equip de govern perquè no interessava, 
era per un exercici de responsabilitat però vit que l’oposició sobretot el partit Socialista 
aquest exercici de responsabilitat no ho vol fer es per lo que hem hagut d’assumir 
informar als ciutadans i ciutadanes de quin era la situació de les comptes a l’Ajuntament 
de Palma. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Jo molt breument perquè puguin intervenir les associacions que estan esperant 
simplement des d’aquest grup es reconeix les dificultats de la situació de les arques 
pressupostàries es evident que es complicada lo que passa que agrairíem al Sr. Martínez 
que esta molt be que expliqui quina es la situació però ja que parlem en serio, ja que 
estem explicant aquí davant una pregunta hauria de llevar la part de demagògia de lo 
que ha dit perquè clar començar la intervenció dient nosaltres el 2007 varem deixar i ara 
el 2011 hi ha, esta clar que les circumstàncies econòmiques, els ingressos que ell mateix 
ha reconegut son completament diferents, ha variat de manera molt profunda tot el 
panorama econòmic, tot el panorama d’ingressos de l’administració i per tant ja dir 
nosaltres varem deixar una herència excel·lent i ara ens trobem, be, herències en te 
tothom quan comença una gestió jo d’això també en podria parlar bastant i per favor ara 
ja que estem parlant en serio ja que el Sr. Martínez diu que vol fer l’esforç davant una 
pregunta d’una associació ciutadana d’explicar quina es la situació, esta molt be que 
l’expliqui, nosaltres compartim que la situació es complicada, es evident i això no es pot 
negar i s’ha de ser responsable ambla situació que es te però el que per favor no edulcori 
aquesta explicació amb parts de demagògia que han estat massa evidents, amb aquesta 
explicació hauríem de defugir d’això. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gracies Sr. Batle, com es pot imaginar volia intervenir, aquí s’ha certificat avui que la 
proposta de liquidació que nosaltres varem deixar feta era absolutament correcte i s’ha 
certificat perquè l’han votada a favor vostès i ve firmada per el Sr. Martínez, aquí s’ha 
certificat que nosaltres dèiem la veritat  i que nosaltres érem transparents i aquí s’han dit 
una “sarta” de mentides que no les vull deixar passar, s’han dit que nosaltres ens varem 
trobar una herència de 24 milions amb positiu, lo que no s’ha dit es que hi havia 
compromesos però no estaven pressupostats 15 milions per el palau de Congressos, 12 
milions per façana marítima, dos milions i mig anuals per parc de bombers, un milió per 



 

instal·lacions esportives, 700.000 euros per el velòdrom Palma Arena , 7 milions de 
capítol I que els varem haver de ficar, un milió i mig del Castell de Bellver de la façana 
marítima, 2’3 milions d ela fira del ram de Son Fusteret, 1’6 milions del poliesportiu 
Son Armadans, 2’8 milions de la falca Verda, 38 milions amb expropiacions, 3 milions 
del dèficit de l’EMT que vostès havien dit que els havien de cobrir, 400.000 euros de 
l’Institut Anatòmic Forense, 5 milions del pàrquing d’Antoni Maura, les amortitzacions 
fins i tot del primer parc de Ses Estacions que no s’havia ni amortitzat ni un euro, 
nosaltres varem amortitzar el primer euro, els compromisos futurs de capítol I, per 
exemple els 70 euros de policia que varem firmar a corre cuita una setmana abans 
d’eleccions, això suma més de 100 milions d’euros, que nosaltres ens varem haver de 
fer càrrec sense que estassin  pressupostats i ens diu de 24 milions d’euros?, això no ho 
han trobat, si sumen de 24 ni resten. 100, es cert que la majoria de marrons venien 
d’Urbanisme  i sabem qui teníem d’Urbanisme però no l’havíem posat nosaltres per tant 
apitrin amb les seves errades i per cert si sumem de 24 i n’hi restem 100 i pico ens surt 
un dèficit de 75 milions d’euros, si ara hem arribat a un dèficit de 12 milions d’euros 
que es la meitat de lo que estem permès per el Ministeri i vull posar en valor el fet de lo 
que suposa tancar 2010 amb 12 milions de dèficit que es la meitat, mirin ara les 
comunitats autònomes que malament ho passen per arribar al límit permès de dèficit 
totes ho passen fatal idò nosaltres varem tancar amb la meitat desprès d’haver assumit 
tot això si aquí hi ha una cosa que tothom ha dit la veritat  li diré quina  es, a final d’any 
jo deia que la situació econòmica de l’Ajuntament estava controlada, que s’havia de fer 
una gestió més agressiva (esta en els diaris) en Tresoreria, però que estava controlada, 
fins aquí be, desprès ve gener i vostès voten en contra de la famosa modificació de 
crèdit, quan el Sr. Martínez va dir el mes de juny que hi havia un abisme efectivament 
com que no ens han deixat els doblers que jo ho vaig pronosticar el mes de juny estem a 
un abisme i jo n’afegiria una si ens roben la Llei de Capitalitat vostès han donat una 
passa ......endavant. Gracies”.   
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies, jo no se com vostè treu la Llei de Capitalitat si ens deuen doblers  del 2007 , i 
que ha fet vostè?, ha estat 4 anys, jo amb 100 dies ja vol que ho demani els 42 milions 
que ens han deixat vostès en 100 dies, parlàvem de retalls, jo l’únic retall que els he vist 
a vostès fer es el retall de la memòria, l’han perduda, s’han retallat tenen amnèsia es 
pensen que no, fa dos dies governaven vostès, governaven. Que es pensa vostè ha dit 
tota una sèrie de gastos, si , perquè no diu tots els ingressos que hi havia al costat, amb 
tot això va trobar ingresso per pagar, si home miri li varem deixar un romanent de 
Tresoreria líquid positiu, no com jo que lo primer que vaig haver de fer aquí es anar a 
veure com podíem finançar l’herència que ens deixaven vostès, vostè no va tenir aquest 
problema, vostè s’en va poder anar l’estiu amb tranquil·litat en el 2007, el pressupost 
corrent del 2007 amb superàvit, vostès varen incrementar els gastos per el tema d’alts 
càrrecs i tot això, nosaltres l’hem hagut de reduir, varem incrementar els gastos i a pesar 
d’incrementar els gastos el superàvit del 2007 va ser de 15 milions d’euros que vostès 
varen poder gastar, ho ha dit quan deia tot això?, ingressos per ......que hi va haver 
aquell estiu 8 milions d’euros, els varen haver d’emprar per pagar, si Sr. Alcover vostès, 
el tema de personal?, però si el tema de personal hi havia ingressos encara no aplicats, 
perquè no diu tots aquests ingressos no aplicats? Escolti, el tema d’ingressos que parlen 
tant vostès jo no se on volen arribar vostès amb l’herència, miri jo els dic si jo hagués 
estat el regidor d’Hisenda amb aquests números es que estaria  callat, hagués vingut 



 

aquí i dir Julio no hem peguis molt, això li dic sincerament ara vostè vol defensar algo 
que no es pot defensar Sr. Alcover i ara demana lo de la Capitalitat ja en parlarem el dia 
de la capitalitat, es un plenari que m’encanta ja en parlarem, perquè jo el primer plenari 
que vostès demanen estant a l’oposició, el primer ha de ser simbòlic, jo m’en recordo 
quan vaig ser portaveu, el primer  que vaig demanar va ser el de Son Gotleu, vostès 
demanen el de la Capitalitat  que ens han deixat un deute amb la Comunitat Autònoma 
de 42 milions d’euros, vol que li digui més?, sap perquè no podem pagar als de l’EMT?, 
ho vol saber?, vol que li digui?, perquè el Sr. Antich en el mes de febrer va agafar 
recaptació de tributs de Palma i va pagar als seus funcionaris i aquests doblers no han 
arribat aquí des del mes de febrer 7 milions d’euros dels nostres tributs Sr. Alcover, dels  
nostres tributs, si haguessin pagat Emaya hagués cobrat be quan tocava en el mes de 
juliol i avui els empleats de l’EMT no haurien d’estar aquí, Sr. Alcover vostè s’ha 
d’adaptar que esta a l’oposició i jo m’he d’adaptar que estic en el govern i ara hem toca 
tancar a jo, Sr. Alcover jo duc des del mes de juliol plorant al govern però quan vaig allà 
també hem ploren , perquè la situació que han deixat vostès, el formatge gruyère que 
han deixat a Madrid, a Balears, a Mallorca i aquí a Palma es que fa por, Sr. Verger quan 
vostè parla del tema aquest de que faig demagògia, acabo amb aquesta frase, vostè que 
hem demana que no sigui transparent, ser transparent es demagògia?, l’únic que estic 
fent es donar la informació perquè vostès si fan demagògia, si estan fent demagògia, 
perquè si vostès tinguessin clar, els números es que son avui, son avui, duen 100 dies 
demanant coses que no es podien demanar, si vostès no haguessin contractat amb el 
SOIB 2 milions d’euros que no els teníem, nosaltres hem hagut  d’aturar aquesta 
contractació, 2 milions d’euros, els treballadors i treballadores de l’EMT avui ja 
haguessin cobrat la nòmina. Moltes gràcies”. 
 
Es proposa: 
 
Formulada pel Departament Econòmic Financer d’aquesta Corporació,  tot complint el 
que disposa l’article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ,  i articles 89 i 
següents del Ral Decret 500/1990, de 20 d’abril,   la liquidació del Pressupost Propi de 
la Corporació i la dels  Organismes Autònoms Municipals corresponents  a l’exercici de 
2010,   i en virtut de les delegacions d’atribucions de la Batlia a la Junta de Govern 
aprovades per Decret núm. 9092, de 30 de juny de 2004, publicat en el BOIB núm. 98 
de 15 de juliol de 2004,   
 
ES DONA COMPTE AL PLE ,  de l’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2010 , 
per la Junta de Govern de 27 de juliol de 2011,  dels Pressuposts següents: 
 
Aprovar la LIQUIDACIÓ I EL ROMANENT DE TRESORERIA D EL 
PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ I LA DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS: Patronat Municipal de l’Habitatge, Instit ut Municipal d’Esports, 
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, Patronat Il·luminació Ornamental, 
Institut Municipal d’Innovació, Institut Municipal d’Obres Viàries, Patronat 
Llegat Weyler, Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social, l’Institut 
Municipal de Turisme, l’ Institut Municipal de Form ació, Ocupació i Foment i, 
l’Institut Municipal de Protecció al Consumidor, corresponent a l'exercici de 2010, 
en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum: 
 



 

AJUNTAMENT DE PALMA 
 
Exercici: 2010 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     443.895.430,75 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    440.249.907,49 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    3.645.523,26 
 (d)  Desviacions positives de finançament:   33.636.527,90 
 (e)  Desviacions negatives de finançament:   23.729.168,56 
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  -6.261.836,08 
 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 

1. Fons Líquids       30.388.623,65 
 
 2.  Deutors pendents de cobrament:    206.725.537,49 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    98.961.938,88 
   
 + de pressupost d´ingressos, tancats:    111.757.767,80 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´operacions no pressupostàries:     
 3.522.192,43 
 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 7.516.361,62 
 3.  Creditors pendents de pag.:     159.054.754,54 
 + de pressupost de despeses, corrent:    98.128.633,63 
 + de pressupost de despeses, tancats:    36.932.159,58 
 + d´ operacions no pressupostàries:    24.423.936,41 
 - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitive  429.975,08 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3):   79.469.606,60 
 (II)  Saldos de dubtós cobrament     44.837.840,59 
 (III) Excés de Finançament afectat    50.510.741,02 
 (IV)  Romanent per a despeses generals ( I-II-III):  -17.289.175,01 
          ============= 
 
PATRONAT MUNICIPAL D’HABITATGE 
 
EXERCICI: 2010 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     2.593.648,96 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    2.632.639,27 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    -38.990,31 
 (d)  Desviacions positives de finançament:  
 (e)  Desviacions negatives de finançament:      
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  



 

 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):     -38.990,31 

 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

 
1. Fons Líquids        215.425,57 
2. Deutors pendents de cobrament:     1.600.614,97 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    1.079.333,20 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:     521.281,77 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries: 
 - d’altres operacions no pressupostàries: 
3.  Creditors pendents de pag.:     1.785.489,41 
 + de pressupost de despeses, corrent:     963.590,25 
 + de pressupost de despeses, tancats:     712.324,39 
 + d´altres operacions no pressupostàries:     109.574,77 
 - d’operacions no pressupostàries: 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):    30.551,13 
 (II)   saldos dubtós cobrament      18.695,06 
 (III)  Excés de Finançament Afectat   
 (IV)  Romanent per a despeses generals :     11.856,07 
            =========== 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
EXERCICI:2010 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     18.855.107,48 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    19.086.213,61 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):        -231.106,13 
 (d)  Desviacions positives de finançament:             
 (e)  Desviacions negatives de finançament:         228.081,44 
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  -3.024,69 
 

 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

 
1. Fons Líquids       438.264,27 
2.  Deutors pendents de cobrament:     9.083.814,12 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    3.985.957,97 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:    5.085.433,30 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:     12.422,85 
 - d’operacions no pressupostàries: 
3.  Creditors pendents de pag.:     5.283.596,50 



 

 + de pressupost de despeses, corrent:    3.977.756,56 
 + de pressupost de despeses, tancats:    1.069.461,43 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:    236.378,51  
 - d’operacions no pressupostàries:  
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):   4.238.481,89 
 (II) Saldos dubtós cobrament  
 (III)  Excés de finançament afectat:    3.358.174,57 
 (IV)  Romanent per a despeses generals     880.307,32 

            ===========  
 
PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES D’INFANTS 
 
EXERCICI: 2010 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     6.403.295,47 
 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    8.329.971,79 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):     -1.926.676,32 
 (d)  Desviacions positives de finançament: 
 (e)  Desviacions negatives de finançament:    1.995.457,46 
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  68.781,14 
 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
1.- Fons Líquids       51.732,20  
2.  Deutors pendents de cobrament:     2.057.089,53 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    925.966,70 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:    1.131.986,77 
 + d´altres operacions no pressupostàries: 
 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva  863,94 
3.  Creditors pendents de pag.:     1.571.485,60 
 + de pressupost de despeses, corrent:    1.408.966,03 
 + de pressupost de despeses, tancats:     6.697,04 
 + d´altres operacions no pressupostàries:     155.822,53 
 - d’operacions no pressupostàries: 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):   537.336,13 
 (II) Saldos dubtós cobrament 
 (III) Excés de finançament afectat:     459.489,96 
 (IV)  Romanent per a despeses generals :     77.846,17 
            
       ============= 
 
PATRONAT MUNICIPAL D’IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL 
 



 

EXERCICI: 2010 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 
 (a)  Drets reconeguts nets:     322.983,89 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    242.405,14 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    80.578,75 
 (d)  Desviacions positives de finançament:  
 (e)  Desviacions negatives de finançament:               
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  80.578,75 
 

 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

 
1. Fons Líquids       20.367,25 
2.  Deutors pendents de cobrament:     45.327,99   
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    45.327,99 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:  
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries: 
 - d’operacions no pressupostàries: 
3.  Creditors pendents de pag.:     41.046,28 
 + de pressupost de despeses, corrent:    23.313,16 
 + de pressupost de despeses, tancats:  
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:    17.733,12 
 - d’operacions no pressupostàries: 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):   24.648,96 
 (II) Saldos dubtós cobrament: 
 (III) Excés de finançament afectat     5.706,62 
 (IV)  Romanent per a despeses generals :    18.942,34 
  ============ 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ 
 
EXERCICI: 2010 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     7.732.470,10 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    7.681.678,71 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    50.791,39 
 (d)  Desviacions positives de finançament:  
 (e)  Desviacions negatives de finançament:      
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  50.791,39 



 

 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

 
1.- Fons Líquids       250.246,78 
2.  Deutors pendents de cobrament:     7.637.735,59 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    2.408.046,01 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:    5.200.991,93 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:     48.534,34 
 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva  19.836,69 
3.  Creditors pendents de pag.:     7.827.991,83 
 + de pressupost de despeses, corrent:    679.978,29 
 + de pressupost de despeses, tancats:    7.033.392,25 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:    114.621,29 
 - d’operacions no pressupostàries  
 
  
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):   59.990,54 
 (II) Saldos dubtós cobrament 
 (III) Excés de Finançament afectat:   
 (IV)  Romanent per a despeses generals:    59.990,54 
    =============     
 
INSTITUT MUNICIPAL D’OBRES VIÀRIES 
 
EXERCICI: 2010 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     630.502,45 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    555.192,66 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    75.309,79 
 (d)  Desviacions positives de finançament: 
 (e)  Desviacions negatives de finançament: 
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria: 
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):   75.309,79 
  

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
 1.- Fons Líquids      147.022,39 
 2.  Deutors pendents de cobrament:    103.992,12 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:     103.992,12 
 + de pressupost d´ingressos, tancats: 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries: 
 - d’operacions no pressupostàries: 
 3.  Creditors pendents de pag.:     126.833,48 
         + de pressupost de despeses, corrent:     9.525,35 



 

 + de pressupost de despeses, tancats: 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:    117.308,13 
 - d’operacions no pressupostàries: 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3):    124.181,03 
 (II) Saldos dubtós cobrament 
 (III) Excés de finançament afectat: 
 (IV)  Romanent per a despeses generals :    124.181,03 
        ============= 
 
PATRONAT LLEGAT WEYLER 
 
EXERCICI:2010 
     

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     120.516,90 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    317.987,87 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    -197.470,97 
 (d)  Desviacions positives de finançament:                
 (e)  Desviacions negatives de finançament: 
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:197.987,87 
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  516,90 
 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
1.- Fons Líquids       3.574,42  
2.- Deutors pendents de cobrament:     321.042,80 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    120.502,80 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:    200.540,00 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries: 
 - d’operacions no pressupostàries: 
3.  Creditors pendents de pag.:     319.298,47 
 + de pressupost de despeses, corrent:    317.987,87 
 + de pressupost de despeses, tancats:     1.310,60 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries: 
 - d’operacions no pressupostàries: 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):    5.318,75 
 (II) Saldos dubtós cobrament 
 (III) Excés de finançament afectat: 
 (IV)  Romanent per a despeses generals :     5.318,75 
          =========== 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SO CIAL 
 
EXERCICI: 2010 



 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 
 (a)  Drets reconeguts nets:     791.565,66 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    1.138.692,50 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    -347.126,84 
 (d)  Desviacions positives de finançament:   65.868,52 
 (e)  Desviacions negatives de finançament:   419.082,15 
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  6.086,79 
 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
1. Fons Líquids       252.067,44 
2.  Deutors pendents de cobrament:     194.041,75 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    134.166,70 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:    75.455,05 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:  
 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva  15.580,00 
3.  Creditors pendents de pag.:      64.306,90 
 + de pressupost de despeses, corrent:     78.088,45 
 + de pressupost de despeses, tancats:  
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:     17.890,49 
 - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva:  31.672,04 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):    381.802,29 
 (II) Saldos dubtós cobrament 
 (III) Excés de finançament afectat:    367.450,76 
 (IV)  Romanent per a despeses generals :     14.351,53 
         ========= 
 
INSTITUT MUNICIPAL DE TURISME 
 
EXERCICI: 2010 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     1.471.974,78 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    1.326.904,77 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    145.070,01 
 (d)  Desviacions positives de finançament:  
 (e)  Desviacions negatives de finançament:  
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  145.070,01 
 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 



 

1. Fons Líquids       173.589,67  
2.  Deutors pendents de cobrament:     140.991,15 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    140,000,00 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:     6.038,16 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:  
 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva  5.047,01 
3.  Creditors pendents de pag.:      127.582,37 
 + de pressupost de despeses, corrent:     99.061,09 
 + de pressupost de despeses, tancats:     8.700,00 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 
 + d´altres operacions no pressupostàries:    19.821,28 
 - d’operacions no pressupostàries: 
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):    186.998,45 
 (II) Saldos dubtós cobrament 
 (III) Excés de finançament afectat:   
 (IV)  Romanent per a despeses generals :     186.998,45 
                 ==========  
 
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I FOMENT  
 
Exercici: 2010 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 
 (a)  Drets reconeguts nets:     11.667.352,63 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    13.286.356,65 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    -1.619.004,02 
 (d)  Desviacions positives de finançament:    1.827.384,70 
 (e)  Desviacions negatives de finançament:   3.279.084,04 
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:  
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  -167.304,68 
 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
1.- Fons Líquids        105.971,37 
2.  Deutors pendents de cobrament:     3.505.837,28 
 + de pressupost d´ingressos, corrent:    3.190.301,47 
 + de pressupost d´ingressos, tancats:     308.823,42 
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:     6.712,39 
 - d’operacions no pressupostàries:  
3.  Creditors pendents de pag.:     1.161.228,53 
 + de pressupost de despeses, corrent:    940.078,77 
 + de pressupost de despeses, tancats:     8.752,16 
 + de recursos d´altres ens públics:  
 + d´altres operacions no pressupostàries:    212.397,60 



 

 - d’operacions no pressupostàries:  
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):   2.450.580,12 
 (II)  Saldos de dubtós cobrament     168.548,09 
 (III) Excés  Romanent per finançament afectat:   2.171.641,10 
 (IV)  Romanent per a despeses generals :    110.390,93 
         ============= 
 
INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 
Exercici: 2010 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 (a)  Drets reconeguts nets:     235.964,47 
 (b)  Obligacions reconegudes netes:    401.286,54 
 (c)  Resultat pressupostari ( a - b ):    -165.322,07 
 (d)  Desviacions positives de finançament:  
 (e)  Desviacions negatives de finançament:  
 (f)  Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:190.000,00 
 (g)  Resultat d´operacions comercials: 
 Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):  24.677,93 
 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
1.- Fons Líquids       273.690,78 
2.  Deutors pendents de cobrament:   
 + de pressupost d´ingressos, corrent:  
 + de pressupost d´ingressos, tancats:  
 + de recursos d´altres ens públics: 
 + d´altres operacions no pressupostàries:  
 - d’operacions no pressupostàries:  
3.  Creditors pendents de pag.:     227.664,52 
 + de pressupost de despeses, corrent:    221.109,43 
 + de pressupost de despeses, tancats:  
 + de recursos d´altres ens públics:  
 + d´altres operacions no pressupostàries: 6.555,09 
 - d’operacions no pressupostàries:  
 (I)  Romanent líquid de Tresoreria ( 1+2-3 ):    46.026,26 
 (II)  Saldos de dubtós cobrament   
 (III) Excés  Romanent per finançament afectat:   
 (IV)  Romanent per a despeses generals :     46.026,26 
          ============= 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT. 
 
25.  Proposta d’aprovació de modificació de crèdit número 19 de suplement de 

crèdit finançat amb l’aplicació del romanent líquid de Tresoreria per a 
despeses generals de l’any 2010 en el Pressupost de l’IMFOF per al 2011.  

 
Intervé la representant d’UGT: 
 



 

“Bon dia a tothom, vinc a parlar amb nom del Comitè d’empresa de l’IMFOF composat 
per dos sindicats UGT i CCOO, l’Institut Municipal de Formació, Ocupació i Foment es 
va crear l’any 1998 amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de la ciutadania de Palma, 
ara 13 anys desprès assistim a allò que sembla ser el punt i final de l’esperit inicial de 
l’Imfof i precisament ....de l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma que no es sent 
partícip ni còmplice de les iniciatives dels projectes que desenvolupa l’Imfof, la direcció 
de l’Imfof ha decidit que els projectes els programes d’orientació ....i Sao no continuïn a 
partir del 31 d’octubre, això vol dir que 29 professionals seran acomiadats, 29 
companys i companyes que desenvolupen una tasca d’informació i d’orientació de 
manera individualitzada dirigida a persones que es troben en procés de recerca de feina, 
a qui ajuden a dissenyar un itinerari laboral més adequat a les seves necessitats i 
oportunitats, l’eliminació d’aquest servei suposarà deixar d’atendre una mitjana de 
4.000 persones a l’any a les oficines de l’Imfof repartides per diferents barris de Palma i 
també els nous centres municipals de Serveis Socials, l’equip de govern pretén que 
4.000 persones orientades  fins ara per l’Imfof passin a ser ateses pel SOIB tot i que 
aquest organisme esta prou saturat i a l’espera de la finalització de la temporada d’estiu, 
per tant la solució que s’ofereix vist com es presenta la tardor no es tal sinó simplement 
un sortir del pas, un ja ho veurem i per acabar faig sant, be, si a dia d’avui el SOIB 
deriva prt d’aquest col·lectiu a l’Imfof perquè l’orienti i l’ajudi a trobar feina que 
passarà quan a partir de novembre l’Imfof ja no ofereixi aquest servei? Amb el 
tancament del nostre servei quedarà desates un nombre molt elevat de gent que no te 
capacitat de reivindicació, per les seves característiques personals i socials a més la 
manca d’atenció farà que aquestes persones es sentin abandonades i comportarà un 
malestar social que no farà alta cosa sinó augmentar la crispació i la conflictivitat, 
l’acomiadament de tota la plantilla d’orientadors i orientadores laborals de l’Imfof 
suposa l’inici del desmantellament de l’entitat i representa la desaparició d’un dels 
serveis municipals que te més rellevància per impulsar l’economía i generar llocs de 
feina, la falta de pagament  per part del SOIB no es pot admetre com un argument, totes 
les administracions tenen problemes econòmics i del que es tracta es de prioritzar quins 
son els serveis més necessaris davant la situació actual i perquè les mesures siguin 
creïbles i coherents han d’estar marcades dins un pla integral i global, entenem que 
s’han d’escoltar les necessitats de la gent i que aquesta es bàsicament que no te feina per 
solucionar-ho pensem que les decisions que s’han de prendre han d’anar a favor de les 
persones i no dels interessos privats, per això eliminar el servei de suport i orientació 
laboral creiem que es una passa més cap a la supressió dels serveis públics que donen 
suport a les persones  aquesta eliminació suposa donar l’esquena a la necessitat de la 
gent i la necessitat per la qual parlem avui es en primer lloc la feina però se’n deriven 
d’altres, l’atur no  només significa no tenir feina també significa formar part d’un 
col·lectiu susceptible de patir  una pluralitat de riscos i de mancances entre els quals no 
només hi ha l’econòmic i la manca de desenvolupament professional sinó també 
familiars psicològics, comunitaris i de salut, la direcció de l’Imfof afirma que ara vol 
dedicar tots els seus recursos a la promoció empresarial entenent aquesta com si tota 
persona en atur ha de ser persona emprenedora es a dir si o si ha de muntar una empresa 
i per això deixa de banda les polítiques actives d’ocupació i de formació, a l’Imfof 
sabem que no tothom ni vol ni pot ser persona emprenedora, entesa aquesta com aquella 
persona que munta una empresa per tant ens hem de demanar quins tipus d’empreses 
volem que sorgeixin i quina possibilitat de permanència en el temps tindran de quina 
viabilitat econòmica disposaran i per acabar una llarga llista d’interrogants, amb quins 
avals?, etc, de fet un dels punts de partida de l’esperit emprenedor o millor dit d’una 



 

bona gestió d’aquest esperit emprenedor es precisament una bona orientació laboral, 
arribat el punt en que tothom ha de muntar una empresa el que tindrem serà una ciutat 
farcida de miro projectes d’economía de subsistència, tornant en relació al personal de 
l’Imfof us dic que durant tot aquest temps s’ha interessat superar-se de manera continua 
per així desenvolupar la seva feina de manera possible i ha mantingut una actitud de 
servei d’atenció però també ha estat objecte de crítica i menyspreu gràcies a les brutícies 
dels polítics que ens han governat i que han deixat una petjada forta entre la ciutadania 
ja de si molt sensible amb tot allò que estigui relacionat amb els serveis públics 
especialment desprès dels missatges i les campanyes que  llancen contingut de dubte i 
de qüestionament sobre la feina del personal públic, tot això quan s’han cancel·lat tots 
els espais d’informació i de participació en la representació legal dels treballadors i les 
treballadores, tot mantenint-la al marge de qualssevol informació i comunicació i per 
això mateix menyspreant el valor d’aquesta representativitat, per això volem que es 
recuperin tots aquests espais d’informació i de participació i que es compleixin els 
acords que es varen pactar i que hi hagi un compromís de treball, de construcció 
conjunta des del diàleg, la participació i la transparència, vist tot això i pensem que 
invertir en persones es invertir en orientació laboral, invertir a l’Imfof es invertir a 
ciutat, demanem quin es el futur que preveu l’equip municipal sobre l’Imfof quants de 
contingut que desenvolupa i desenvoluparà, quant al personal i quina es l’estratègia 
municipal que s’aplicarà envers a l’ocupació, la formació, el foment i la promoció 
econòmica. Gracies”.   
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies Sr. Batle, la proposta que duem avui al Ple municipal es una proposta de 
modificació del pressupost, la partida de personal esta dotada insuficientment i hem 
d’enviar 110.000 euros i per això aplicarem lo que es el romanent de Tresoreria que 
l’Imfof si el va tenir positiu el 2010 i en lloc de mirar de finançar el romanent de 
Tresoreria negatiu de l’Ajuntament es destinarà al capítol I de Recursos Humans de 
l’Imfof. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gràcies Sr. Batle, en primer lloc evidentment lo més lògic era pensar que l’Imfof havia 
de jugar un paper molt rellevant en aquesta legislatura perquè es l’eina que te 
l’Ajuntament per poder fer front a aquesta situació de crisi per donar una  expectativa i 
una esperança Sra. Esperança Crespi als ciutadans d’aquesta ciutat, 35.000 aturats de 
mitja son molts com per desmantellar serveis que donen suport a aquesta situació tan 
greu com la que pot passar una persona que es quedar-se sense feina i amb això amb tot 
el que representa, evidentment l’Imfof el fet de que acomiadin aquestes 29 persones es 
un principi del desmantellament d’aquest servei sense cap dubte, perquè es un eix 
fonamental d’aquest Institut, per tant crec que vostès el Partit Popular no esta escoltant 
la demanda dels ciutadans al carrer, els ciutadans estan demanant polítiques a favor de 
les persones no en contra seva i menys en contra dels seus interessos i si a favor  dels 
interessos privats, eliminar aquests serveis evidentment es tancar una porta a la 
possibilitat que te la gent  per poder trobar un lloc de feina perquè efectivament com han 
reconegut i com han enumerat els treballadors l’Imfof no només orienta sinó que 
elabora itineraris personals ajusta les capacitats de les persones amb l’oferta  del mercat, 
evidentment aquesta atenció personalitzada en aquets moments es molt important, jo 



 

crec que vostès estan intentant solventar una crisi econòmica provocant una crisi social, 
evidentment aquesta es una branca però i que passa amb totes aquelles persones amb 
especial dificultat?, que passa amb aquests treballadors socials que confiaven poder 
derivar en aquests orientadors aquestes persones que estan en situació d’especial 
dificultat?, tota aquesta gent evidentment queda desatesa per un Partit Popular que no 
aposta per les persones com es evident, donat les passes que esta donant una a una per 
en teoria fer front a aquesta crisi. La falta de pagament del SOIB no pot ser un argument 
suficient, no pot ser, totes les administracions tenen problemes, absolutament totes lo 
que es tracta es determinar quins son les prioritat perquè aposten vostès?, de moment la 
seva aposta es una aposta per desmantellar tot el que fa referència als serveis públics, 
però encara no hem sentit cap proposta de com fer augmentar els ingressos a 
l’Ajuntament, no hem sentit cap proposta  que doni una oportunitat a la gent de creure 
que tenen alguna mesura per acabar amb aquesta crisi que tenen alguna mesura creïble 
per poder fer front a les dificultats que tots els ciutadans estan patint en aquest moment, 
evidentment vostè Sra. Crespí es va comprometre a presentar un pla d’estratègia a finals 
de setembre, jo l’he estat esperant, no en sabem res d’aquest pla d’estratègia, en 
comptes de tenir tant pressa per prendre determinades decisions que afavoreixen a 
determinats interessos privats li agrairia que tinguessin... més pressa per això, de totes 
maneres també vull ressaltar una cosa critiquem totalment el fons d’aquesta decisió però 
les formes també, han deixat de banda els sindicats i evidentment el Consell rector de 
l’Institut ni tan siquiera s’ha convocat, els òrgans de control i de garantia per els 
ciutadans, per els treballadors no esta ni tan siquiera ....estan governant tots sols vostès”. 
 
Te la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle, primera qüestió que hem sembla que hem de cridar l’atenció 
sobre ella, estem aprovant una modificació sobre un romanent molt important hi havia 
doblers, ho explicava el Sr. Martínez però hi eren i crec que es important que ho diguem 
perquè també es vera que es important i li agraïm, es important que ho diguem i es 
important que diguem que es un canvi que afectà al capítol I, per tant es una 
modificació per incrementar la dotació de capítol I i ens agradaria si es possible poder 
tenir una explicació més exhaustiva perquè si incrementem la dotació del capítol I com 
es possible que estiguem acomiadant persones que formen part del capítol I del mateix 
Institut a més a més d’aquesta crida d’atenció que hem semblava important puntualitzar 
jo li vull dir Sr. Batle que jo l’entenc i que tenim una situació complicada i li vull 
recordar que a més jo mateixa i tots els que hem anat i hem concorregut en aquestes 
eleccions ens hem presentat amb la voluntat de governar i no hem tingut la confiança de 
la gent, però la nostra voluntat, la nostra intenció el nostre compromís i el sentit de la 
responsabilitat era governar i d’això fa 5 mesos, no fa 5 anys, fa 5 mesos en un pla que 
tenia consciència plena de que havíem d’abordar situacions complicadíssimes com las 
que vostè ha d’abordar, però la pregunta es per abordar aquesta situació lo primer que 
hem de fer es retallar en serveis que presten atenció i ajuda en aquelles persones que es 
troben precisament ara en una situació de major vulnerabilitat, es això lo primer que 
havíem de fer? I la ciutat de Palma i no només els treballadors de l’Imfof que també, 
sinó els usuaris, els milers de persones que van a la finestra a les nostres finestres, a la 
finestra municipal que son la més propera, el primer que han de tenir es una tancada?, 
una portada? No tenim altres qüestions, altres serveis, altres coses que fem com 
Ajuntament que puguem mirar de retallar?, no podem començar per altres bandes?, 
havia de ser aquesta la primera? I si havia de ser aquesta, tenim un pla B?, estem segurs 



 

de que els puguem atendre?, jo vull recordar que en campanya electoral i no es una 
recriminació sinó que es el compromís de que les paraules ens fan a vegades presoners 
hi ha hagut una formació política que es la seva que ha tingut  una confiança 
extraordinària de molts de palmesans i palmesanes que han volgut veure amb vostè i no 
ho han vist amb jo, que han volgut veure amb vostè la possibilita de que complís amb la 
seva paraula de generar llocs de feina, de tenir activitat econòmica immediata, de tenir  
una resposta immediata aquesta es l’expectativa dels electors aquí hi va haver una 
campanya electoral en el que alguns varen prometre el que avui no només no donen sinó 
que lleven i crec que això mereix una explicació pública i el vull instar també a aquesta 
explicació pública, penso que no només els treballadors de l’Imfof tota la ciutadania 
mereix conèixer tota la situació dels comptes dels quals hem sento responsable, 
tranquil·la i absolutament conscient i també quin es el pla de futur i el pla Sr. Batle hem 
cregui, malgrat les seves dificultats no pot ser un anunci puntual cada setmana, 
necessitem saber, ahir escoltàvem al president del Govern que feia un anunci clar, 
podem estar d’acord o no, però sabíem quin era, quin es el pla de l’Ajuntament de 
Palma?. Era necessari això que vivim avui?, penso que no”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Sra. Calvo vostè pot estar tranquil·la perquè l’Ajuntament no li deu doblers, per això 
esta tranquil·la si fos un dels proveïdors que vostès varen deixar les factures no estaria 
tan tranquil·la i darrera dels proveïdors també hi ha molts de treballadors i treballadores 
que pateixen perquè fa temps que no estan cobrant, miri nosaltres hem de fer front a les 
seves deutes, vostè va anant pagant pagarés, somrient amb la gent dient no us preocupeu 
però a l’Imfof els ha dit que vostè va decidir contractar a la gent que venia del SOIB 
quan ja vostè sabia el resultat electoral?, que vostè no anava a tenir cap responsabilitat, 
perquè no ho va fer abans? perquè  sabia perfectament que era un tema de sentit comú 
no fer-ho, va ser un acte de deslleialtat Sra. Calvo, vostè hauria d’haver telefonat al Sr. 
Isern o al manco el Sr. Alcover a jo i dir escolta que es que hi ha aquest tema, que voleu 
fer vosaltres?, quan s’està en funcions no es poden fer coses com aquesta de no es 
poden prendre decisions que afectin al govern que entra, vostès varen tenir un acte de 
deslleialtat, Sra. Calvo vostè tot el dia diu algo de que el PP va guanyar, va guanyar, el 
PP va guanyar en el 2007 i a les passades eleccions lo que ha canviat molt es que s’ha 
acabat l’etapa del munarisme que es decidia el batle de la ciutat o el president a un 
despatx, ara l’han decidit directament els ciutadans a l’hora de votar, estic esperant a 
veure’ls a vostès en els pressuposts del 2012 li vull dir Sra. Fernández, a  tots, perquè 
tot això que diu vostè queda molt be avui, però quan hi hagi el pressupost ens haurà de 
dir com s’ha de finançar tot això perquè això queda molt be, vostè esta parlant d’un 
tema que no es decisió de l’Ajuntament, es decisió del govern i ens diuen a nosaltres no, 
es decisió del govern, si l’Estat, el Govern i el Consell Insular decideixen no enviar 
doblers a l’Ajuntament, l’Ajuntament amb la situació que tenim de dèficit menys la de 
l’Imfof del Sr. Grosske que per cert no esta representant per cap de vostès, el Sr. 
Grosske va crear un superàvit de 110.000 euros perquè no es va gastar els doblers ho dic 
perquè ho deia com un tema seu Sra. Calvo, mirin, el tema de l’atur el tema de tal que 
volem evitar?, li vull dir perquè això esta ara en campanya, que vol evitar el Partit 
Popular a nivell nacional? que Espanya sigui una Grècia, perquè si Espanya passa a ser 
una Grècia estem morts, totes les administracions, totes,hem d’aportar, totes, per això es 
molt important no incrementar el deute, s’en recorda Sra. Calvo quan des del Grup 
municipal Popular dèiem que no era bo el pla E, el Pla E ha fet endeutar Espanya en 13 



 

mil milions d’euros i ara el seu super candidat s’inventa això de l’import de patrimoni 
que només pot representar  mil milions d’euros, no hagués estat millor com ja li deia el 
Partit Popular i vostè hagués pogut defensar ....que aquests 13 mil milions d’euros en 
lloc d’arreglar faroles ens els haguessin donat als ajuntaments per pagar els deutes als 
proveïdors municipals dels diferents ajuntaments i d’aquesta manera pensar amb els 
treballadors i treballadores dels proveïdors municipals, jo crec que si i era lo que 
nosaltres li dèiem”.   
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La que subscriu, gerent d’aquest Institut, justificant les circumstàncies que motiven la 
tramitació del present expedient de modificació de crèdit, número 19, de suplement de 
crèdit finançat amb  el romanament líquid de tresoreria de l’any 2010, al Pressupost 
d’aquest Institut Municipal per al 2011, emet la següent 
 
MEMÒRIA 
 
Per ser necessària i urgent, abans de la finalització del present exercici, habilitar i 
suplementar diferents partides del Pressupost per fer front a despeses no consignades en 
el pressupost 2011 i sorgides durant el transcurs de l’exercici, que afecten als conceptes 
de personal es proposa dur a terme la present modificació de crèdit. 
 
Preveient-ne la possibilitat de disposar del romanent líquid de tresoreria de l’any 2010, 
a instància dels òrgans de gestió adients i d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, els 
articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Base 8 2a. de les Bases 
d’Execució del Pressupost General per al 2011, l’article 127. 1.b) de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre, el Decret de 
Batllia 18.831 de 14 de desembre de 2007 de refundició dels decrets d’Organització  
dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma i de Delegacions de 
Competències a les Regidories d’Àrea, als article 19 i 21 dels vigents Estatuts d’aquest 
Institut Municipal atenint a la urgència de la tramitació del present expedient, qui 
subscriu conforme a l’establert als articles, XIII, XVIII i XIX  del vigents estatuts de 
l’IMFOF, proposa a la Junta de Govern que, previ informe de la comissió del ple, 
s’elevi al Ple de l’Ajuntament la següent:  

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 19, de suplement de crèdit  
finançat amb l’aplicació del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 
de l’any 2010 en el Pressupost de l’Institut Municipal de Formació, Ocupació i 
Foment (IMFOF) per al 2011, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma:  

A) AUGMENT DE DESPESES     
  CONSIGNACIÓ  AUGMENT DE  CONSIGNACIÓ 

PARTIDA  DENOMINACIÓ ANTERIOR CREDIT  DEFINITIVA 

 
10.24100.140.00/00Prom. Ocupació Retr. Person. Lab.  1.373.997,04 110.390,93 1.484.387,97 



 

 
   
TOTAL AUGMENT DE DESPESES 110.390,93 
  

 

B) AUGMENT D’INGRESSOS     

  CONSIGNACIÓ  AUGMENT DE   CONSIGNACIÓ 

PARTIDA  DENOMINACIÓ    ANTERIOR CREDIT  DEFINITIVA  

   
870.00 Aplic. Rom. Tresor. Per a despeses generals 0,00 110.390,93 110.390,93 
  
   
TOTAL AUGMENT D’INGRESSOS 110.390,93 
  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
SEGON.- Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d’anuncis 
d’aquesta Corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de 
quinze dies hàbils. En el cas que no es presentessin reclamacions en contra 
s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Implementar les mesures administratives procedimentals i comptables 
adients per a l’execució de la present resolució. 
 
QUART.- Donar compte al Consell Rector de l’adopció d’aquest acord a la 
primera reunió ordinària que celebri. 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 11 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
31.  Proposta d’aprovació de deixar sense efecte els acords de l’Ajuntament Ple de 

30 de juny de 2008 i aprovar la documentació titulada text refós, aprovació 
provisional juliol 2007 que inclou estudi d’impacte ambiental significat i 
anàlisi d’adequació ambiental d’un sector junt a l’aeroport per a la guarda i 
vehicles de lloguer referent a la modificació puntual de  Son Garcies Vell, SUP 
77-10. 

 
Te la paraula la Federació Balear de Transports. 
 
“Bon dia Sr. Batle, regidores, regidors i públic assistent, vinc en nom de la Federació de 
Transports i el meu nom es Miquel Ramis i els vinc a presentar el centre logístic de 
transports de Son Garcíes Vell, aquesta es una iniciativa empresarial de caràcter privat i 
sense caire especulatiu, es un grup d’empresaris del sector dels transports que han 
assolit la compra d’un terrenys degut a una motivació principal que es una ubicació 
molt propera a l’aeroport hem d’entendre que per l’aeroport entren 11 milions de 
turistes, visitants en els que se lis ha de donar un servei tant de transport com de lloguer 
de vehicles com altres que estan relacionats amb aquesta activitat, el motiu de la 
presentació d’aquest centre que du l’aprovació d’un polígon es degut a mirar d’obtenir 
una eficiència empresarial que vindrà de la reducció de cost degut a un menor consum 



 

de combustible, vehicles, hores tot allò que ens farà fer més competitius davant altres 
competidors en el sector turístic que tenim en aquest mediterrani, l’aprovació d’aquest 
centre ens durà les següents implicacions, en primer lloc una part medi ambiental que 
significarà una menor visió de Co2, una  major eficiència energètica ja que el 
compromís de tots aquests empresaris es constituir un hort solar tan famosos actualment 
que li significarà a més d’una rendibilitat una menor pol·lució en el medi ambient de la 
nostra illa, la ubicació que es lo més important de tot significarà una millor atenció a 
l’aeroport, hem de comparar que actualment molts dels socis que estan actualment dins 
aquest centre tenen la seva ubicació en el polígon de Son Castelló, amb aquesta nova 
ubicació el temps de reacció i de servei davant un servei a l’aeroport es aproximadament 
de 5 minuts sortint de la base en comparació que actualment son 3 quarts d’hora i a més 
hem de tenir en compte que els serveis a l’aeroport per totes aquestes empreses 
signifiquen un 85% de la seva feina, també hem de tenir en compte que tot això 
significarà un menor volum de circulació sobretot a les rodalies polígon i Palma que per 
tant movent totes aquestes activitats vora l’aeroport ja no la tindrem dins Palma, desprès 
s’evitaria un altre problema com es tots aquests vehicles de lloguer sense conductor que 
estan aparcats en els carrers de la nostra ciutat i d’aquesta forma ja les tindríem ubicats, 
desprès hem d’assenyalar que aquesta inversió privada més o manco suposarà una 
inversió aproximada de més de 60 milions d’euros en el mateix temps significarà una 
generació d’empleo durant el temps que es faci tota aquesta infraestructura i al mateix 
temps i posteriorment degut a la reducció de costos el manteniment d’aproximadament 
1.500 empleos només per les empreses que estan involucrades amb aquest centre 
logístic, desprès d’aquesta presentació i no hi havent molt més de temes a treure els hi 
demano l’aprovació del polígon de Son Garcíes Vell per aquesta única finalitat i 
exclusiva que es un centre logístic de transports on no hi ha un caire especulatiu com 
ens han volgut vendre,no tinc res més a dir i moltes gracies”. 
 
Intervé la representant de la Federació de Veïns de Palma: 
 
“Els ciutadans de Palma estem estorats, anem de sorpresa en sorpresa, aquest consistori 
cada dia ens desperta amb una nova ocurrència ara volen atorgar indulgència plenaria 
als infractors o sigui que com s’ha produït una ocupació il·legal la solució es legalitzar-
la i el que es pitjor ho fan segons el que surt en premsa (Diario de Mallorca del dimecres 
dia 21/09/2011) sense que cap informa jurídic ni tècnic avali la necessitat de requalificar 
sòl rústic. Naturalment com a representants dels ciutadans, ens hi hem de manifestar 
totalment en contra, i amb dos arguments de pes: 
1 ¿Quin es el missatge que s’envia a la ciutadania? ¿fes el que vulguis i ja t’ho 
arreglarem? 
2. Aquesta decisió suposa un greuge comparatiu que beneficia clarament als infractors 
front al que respectem la llei. Realment ens costa molt de creure que els nostres 
governants pugui fer una barbaritat com aquesta. Moltes gracies”. 
 
Intervé el representant d’AEVAB: 
 
“Sr. Batle, senyors regidors som el representant de l’Associació de lloguer de vehicles 
de Balears, una associació que sempre ha estat en contra de que s’aprovés un polígon 
específic per el Rent a Car, en aquests moments hi ha una altra idea que es fer un 
polígon per els transports en general, es una decisió que nosaltres recolzem i donem 
suport sempre i quan sigui per el transport en general, l’associació de lloguer de cotxes  



 

que representa un 90% de les empreses de Balears no s’oposaria a un polígon però que 
fos sempre de transports general, només era això”. 
 
Te la paraula el Sr. Valls: 
 
 “Moltes gracies, como es conocido por la opinión pública nosotros venimos en este 
punto del orden del día a desatascar, a rehabilitar, dando nuevo trámite al proyecto para 
la creación de un polígono de transportes de servicio referente a la infraestructura 
fundamental para Palma como es el aeropuerto que se había paralizado por el anterior 
equipo de gobierno en base a criterios exclusivos de oportunidad política, una vez que 
se había aprobado inicialmente y provisionalmente el proyecto se castra sin más con 
absoluta ausencia de ponderación esta iniciativa privada consistente como todos ustedes 
saben en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, solamente 
la discrecionalidad indicada en un informa jurídico externo realizada por el conocido 
doctor Avelino Blasco, catedrático Avelino Blasco abre la puerta para evitar aprobar el 
texto refundido que incluye informe favorable de Movilidad, informe favorable de 
Medio Ambiente, informe favorable de Carreteras y otros cuantos  con el objetivo de 
impedir que el Consell Insular de Mallorca se pronuncie al respecto  todo lo cual 
quiebra a nuestra visión el principio de seguridad jurídica y por tanto es contrario a lo 
que debe ser según nuestro criterio, es por este motivo que los promotores de este 
polígono de transportes interpusieron dos contenciosos administrativos solicitando la 
nulidad de acuerdo del Pleno de 30 del 6 del 08, en este momento pendiente de 
resolución, por ello con el objetivo de apoyar los proyectos de iniciativa privada como 
único modo rentable para crear puestos de trabajo de forma consolidada, destascar 
trámites que han ninguneado la inversión y quebrado la seguridad jurídica, con el objeto 
de evitar contenciosos al Ayuntamiento de Palma y con el soporte de los informes 
técnicos y jurídicos favorables del actual Área de Urbanismo así como los Servicios 
Jurídicos del Ayuntamiento y dado que es aconsejable, positivo pero sobretodo 
productiva la construcción de este polígono de transportes junto al aeropuerto vamos a 
defender esta proposición, hacemos esta proposición y proponemos su aprobación por 
razones primero de movilidad, es el único de los polígonos alternativos de la zona que 
no implica la circulación por dentro de la autopista y que se puede acceder por dentro 
del camino de Son Fangos, es una mejora medio ambiental porque supone como han 
dicho la reducción de emisión de CO2 y aminora  la circulación, es una mejora para 
carreteras, es una mejora desde el punto de vista turístico, mejora del servicio a la 
principal infraestructura turística de Baleares como es el aeropuerto y lo es desde el 
punto de vista económico porque se trata de una iniciativa privada que con su 
construcción y explotación supondrá una mejora en términos de empleo y beneficio 
empresarial”. 
 
Parla el Sr. Hila: 
 
“Sra. Fernández  es una cuestión previa, es que esta ocurriendo una circunstancia es que 
aquí en el Pleno tenemos sitio vacío y fuera en los pasillos tenemos ciudadanos a los 
que no se les deja entrar y como esto es muy curioso y seguramente debe ser porque con 
todo el movimiento que tenemos no se han dado cuenta si le pediría que permita la 
entrada en el Pleno a ocupar los espacios vacíos de los ciudadanos que están en el 
pasillo esperando”. 
 



 

Parla la Sra. Fernández: 
 
“Me comunican que no es que se impida el paso, que se ha cerrado ahora 
momentáneamente porque están las cámaras fuera y están haciendo declaraciones, para 
que el ruido de fuera no impida, de todas formas ahora harán las comprobaciones 
necesarias, no se preocupe, continuamos con el debate”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Ha d’entrar la gent o no ha d’entrar la gent?”. 
 
Respòn la Sra. Fernández: 
 
“Acabamos de decir que ahora harán las comprobaciones para que pueda entrar la gente 
si de verdad hay espacio, pero si podemos continuar con el debate”. 
 
Parla el Sr. Hila:   
 
“Sr. Verger disculpe un segundo, este criterio supongo que es el mismo para todas las 
personas que asisten a ala sala porque estamos viendo que a algunas les están dejando 
pasar pese a la rueda de prensa y  a los ciudadanos no les están dejando entrar. Sr. Isern 
que tiene a los ciudadanos fuera sin poder entrar habiendo sitio en el Pleno porque no 
les dejan entrar hay personas con cargo político que están entrando lo cual es muy 
respetable, están en su derecho pero el resto de ciudadanos también en su derecho de 
ocupar el espacio que es suyo”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Por supuesto que si Sr. Hila, no se que me esta diciendo, si no les dejaban entrar hay 
que dejarles entrar pues no faltaría más, como siempre será mientras tanto yo presida el 
Pleno en el Ayuntamiento, no tenga la más mínima duda, por tanto solamente quizás las 
cosas indicándolas pues se solventan”. 
 
Respón el Sr. Hila: 
 
“Pues muchas gracias Sr. Alcalde”.   
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Faltaría más. Por lo tanto por favor que se permita la entrada de los ciudadanos que 
consideren que por temas de seguridad acorden lo adecuado”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Tema de Son Garcíes Vell, la proposta que avui duen a aprovació hauríem de saber una 
mica de que estem parlant amb aquest tema, i recordar fer una mica de memòria, es 
pretén legalitzar ara com be es deia una ocupació il·legal de terrenys rústics, això te una 
història llarga i això va començar així amb una ocupació il·legal de terrenys rústics per 
lo tant ara lo que estem es  arreglant entre cometes la situació d’uns infractors 



 

urbanístics durant molts d’anys això per ubicar-nos a lo que estem proposant avui, qui 
eren aquests infractors urbanístics que ocupaven aquest sòl?, bàsicament multinacionals 
de rent a car, una activitat que efectivament han fet durant anys molts de duros a 
Mallorca, jo tampoc no se exactament quins beneficis dona a Mallorca l’interès general 
de Mallorca l’existència de l’activitat d’aquestes empreses, evidentment es una activitat 
que ha d’existir  però l’interès de l’Administració de promocionar l’activitat de les 
multinacionals del rent a car quan això provoca unes conseqüències de saturació de les 
carreteres, d’abundar en un model de mobilitat insostenible tampoc no l’acabo de veure, 
per tant ens hem d’ubicar a això, es tracta d’una ubicació il·legal per part de 
multinacionals de rent a car durant anys o sigui no era una ocupació feta per les petites 
empreses de rent a car mallorquines que havien de patir aquesta competència deslleial 
d’aquestes grans multinacionals del rent a car, per una altra banda tenim un informe 
tècnic dels serveis municipals de dia 30 de maig de 2008 on es diu literalment que a la 
mateixa zona hi ha sòl programable i sòl no programable urbanitzable en destinació a 
usos que admeten l’ús pormenoritzat d’aparcaments de vehicles, això un informe 
municipal de 2008 que diu literalment això, per tant ubicats en aquest context i aquest 
informe no ha estat mai rebatut de manera contundent, aquest sòl urbanitzable 
programat i urbanitzable no programat existeix en les immediacions a la mateixa zona 
que podrien donar el mateix servei que es reclama per part dels empresaris i això mai ha 
estat rebatut, per tant que estem fent Sr. Vall, Sr. Isern que fem amb aquest tema?, que 
estem fent?, jo li dic molt clarament lo que estem fent, ve aquí una advocada la Sra. 
Francisca Pol, per  cert ex regidora de l’Ajuntament, que ni amb això guarden les 
formes, jo no tinc res en contra seu però la veritat ve aquesta senyora, demana aquesta 
legalització d’aquestes terrenys rústics històricament ocupats per uns infractors 
urbanístics i uns terrenys que es varen poder comprar per un milió i mig d’euros ara 
poden arribar a valer fins a 30 milions d’euros, a voltat de 30 milions d’euros, això es lo 
que estem fent amb aquesta decisió d’avui perquè hem de saber que feim i això es 
literalment lo que estem fent, vostè s’omplen molt la boca parlant de seguretat jurídica, 
seguretat jurídica evidentment es un concepte que pareix que l’entenen d’una manera 
molt particular perquè a jo m’agradaria saber quina cara se’ls hi ha quedat als promotors 
de les immediacions que disposen d’aquest sòl que es podria destinar a aquest ús, que 
han fet tots els tràmits, que han fet les compensacions, quina seguretat jurídica els hi 
hem donat?, quina seguretat jurídica estem donant als petits empresaris de rent a car que 
durant  anys han patit la competència deslleial per mor d’aquesta ocupació d’aquest sòl, 
quina seguretat jurídica? Es que el concepte de seguretat jurídica que vostès manegen  
m’imagina que no es el mateix que el nostre i ja per acabar efectivament  no hi ha cap 
motiu d’interès general, d’interès públic que justifiqui aquesta cessió, cap ni un, el 
temes d’impacte ambiental i de mobilitat son molt més que discutibles com queda clar 
en els informes pericials, son molt més que discutibles, per tant aquí lo que estem fent 
es molt clar,  es arreglar una situació d’uns senyors particulars que tenen una capacitat 
d’influència gran i de cada vegada queda més clar per qui governen vostès Sr. Isern...”. 
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracies Sr. Batle, yo se lo comenté el otro día Sr. Valls en la comisión, las prisas 
cuando se hacen de esta manera lo urgente comienza a convertirse en algo muy 
sospechoso, es un expediente que esta acelerado desde hace dos meses, de una manera 
absolutamente ilógica, es decir se viene por urgencia en julio, vuelve por urgencia en 
septiembre, pedimos informes a Secretaria que dicen textualmente que no ha habido 



 

tiempo para analizar el fondo y se ignoran informes que me ha parecido, entiendo que es 
un error por su parte porque sino sería de una gran gravedad, el único informe que no ha 
mencionado usted es el informe más importante del expediente que es el de 30 de mayo 
del 2008, usted ha dicho que nos fundamentábamos en un informe del Sr. Blasco, este 
es el informe a 30 de mayo del 2008 pero no es un informe cualquiera es el informe del 
jefe de Departamento de Planeamiento, es el único informe técnico que esta en el 
expediente es el informe técnico que cierra ese expediente y ese informe técnico dice 
que esta modificación es del todo innecesaria, más allá de eso también le dije que usted 
tiene una mayoría lo suficientemente solvente  para poder hacer las cosas que 
consideren desde el punto de vista de la oportunidad política y efectivamente nosotros 
políticamente decidimos que no teníamos que producir la recalificación del suelo rústico 
de Son garcías, ustedes deciden lo contrario pero como mínimo deberían guardar las 
formas, no se puede llevar un acuerdo al Pleno y completarlo 6 días después con 
informes posteriores, porque no estaban, porque yo se lo comenté en el Consejo de 
Gerencia, un acuerdo que se firma el día 13 y al que se le va corriendo a un funcionario 
a decirle fírmamelo que no habíamos pedido informes y eso esta en el expediente 
porque se firmaron el día 19, pero a pesar de todo eso este Pleno y yo también se lo 
comenté en Comisión, aprobó en este consistorio que no se recalificaría ningún suelo 
rústico fuera de la revisión del Plan General, el acuerdo número 70 del último debate de 
la ciudad, se lo pasan, lo ignoran. Un segundo acuerdo a petición del Partido Popular 
que se tramitase todo aquello  si existieran los informes jurídicos, ahora le diré al Sr. 
Martínez aquello de que nosotros incumplíamos, ustedes la primera propuesta la que 
traen de urbanismo seria es una recalificación de suelo rústico con un informe con unos 
expedientes vestidos y que no tiene ningún  sentido y efectivamente lo dicen con la 
noencia de que a instancia de parte hacen suyo los terrenos de Son Garcías Vell, eran 
innecesarios, no era el momento, la recalificación no tiene ningún sentido ahora y le 
puedo asegurar que no va a generar ningún puesto de trabajo, va a generar seguramente 
el puesto de trabajo de los hijos de los señores que hoy se acuestan 29 millones de euros 
más millonarios, porque vamos a desmontar todo lo que esta en la ciudad, donde esta el 
problema, la presión mediática?, donde tenemos como ciudadanos, donde vemos el 
colapso circulatorio de los polígonos de rent a car?, que va a pasar con los pequeños 
empresarios? Y usted me presenta una cláusula anti pelotazo que yo es que la tengo que 
leer, usted el otro día  nos presentó y quiero tener un minuto porque es muy importante 
nos dijo yo le voy a demostrar que todo esto es de buena fe y por el interés general, con 
un compromiso contraído con los propietarios que dice textualmente y usted esto lo 
venció como una cláusula anti pelotazo “no venderemos nada durante quince años salvo 
a las empresas del sector”, es decir la pequeña y mediana empresa, la gente que ha 
intervenido no hacemos un polígono de transportes, esto  es un polígon de rent a car, le 
leo textualmente “salvo a empresas del sector que se quieran integrar” es decir que 
mañana irá un señor a los propietarios de Son Garcías Vell para decir a mi me interesa 
estar aquí y no lo comprará a precio de rústico si pone esto, que es lo que pone el 
compromiso textualmente, independientemente de que hoy gracias a que el partido 
Socialista pidió un informe dice claramente que todo esto es papel mojado que si lo 
quieren hacer bien lo hagan mediante un convenio urbanístico, que se puede hacer bien, 
por favor háganlo con un convenio urbanístico dejen que participe la gente, que haya 
una exposición pública y después aprueben el polígono, con seguridad jurídica. Gracias 
Sr. Alcalde”. 
 
Te la paraula el Sr. Valls: 



 

 
“Muchas gracias Sr. Alcalde, mire Sra. Garví a mi me comentan mis compañeros que 
ustedes incumplieron 110 acuerdos, lo digo para empezar, en segundo lugar no sabía 
que por presión mediática se podían acordar  temas de urbanismo segunda cosa, tercera 
cosa usted me habla del informe fundamental del jefe del departamento de Planeamiento 
pero es que el 19 de septiembre de 2011 el jefe de departamento dice que no se observa  
inconveniente jurídico para que se apruebe por los organismos municipales este 
expediente, esto es lo que hay realmente, todo lo que usted esta diciendo lógicamente no 
tiene sentido, pero si quiere le explico más, porque Son Garcías Vell no es un pelotazo, 
en primer lugar porque cuando los propietarios de un solar lo son durante más de 10 
años ya por los propios criterios de Hacienda ya no puede ser un pelotazo, porque 
cuando lo que se va a hacer es realizar un polígono de transportes de servicio y no 
queremos que la recalificación se pueda revender para otros usos precisamente por esto 
eso se tiene que llevar adelante, me explico?, porque la intención de todos … es realizar 
un polígono de transportes y no revenderlo porque son empresarios del sector, en tercer 
lugar porque como usted ha mencionado nosotros firmamos un acuerdo con los propios 
promotores para decirles claramente que no se podía especular con estos terrenos y que 
si lo que querían era realiza un polígono de transportes nosotros les apoyaríamos y 
llegamos a un acuerdo en primer lugar para evitar contenciosos al Ayuntamiento, 
porque hay dos contenciosos puestos pidiendo la nulidad del acuerdo que dejaba sin 
efecto la dejada sin efecto, para no poder vender los terrenos en 15 años que no sea a 
precio de suelo rústico, salvo al sector que quiere decir otros empresarios que quieran 
desarrollar este polígono de transportes, aquí vivimos del turismo Sra. Garví, al no 
promover en 15 años cambio en suelo, cambio de uso y a inscribir en el Registro de la 
Propiedad para dar seguridad jurídica, este es nuestro concepto de seguridad jurídica, el 
Registro de la Propiedad, es seguridad jurídica, efectos …….frente a todos y con 
publicidad absoluta, esto es lo que hemos llegado a un acuerdo y por tanto aquí lo que 
se tiene que hacer es de todos los terrenos alternativos a los que se ha referido el Sr. 
Verger otros también lo son rústicos , porque este no y otros si?, porque este es un suelo 
urbano programado, ¿ si o no?  Entonces yo lo que quiero decir es que nosotros 
consideramos que esto se tiene que llevar para adelante, porque?, porque esto es 
creación de puestos de trabajo consolidados, porque esto es ayudar a la iniciativa 
privada y esto es lo que tiene que ser, el criterio que nos tiene que llevar a todos a 
mejorar la situación que esta mañana a gritos defendía la ciudadanía. Muchas gracias”.   
 
Es  proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Per acord del Ple de l´Ajuntament de 29 de març de 2007, s´aprovava provisionalment 
la modificació puntual del PGOU de Son Garcies Vell, SUP 77-10, vists els informes 
favorables del servei de control de planejament de 13.09.06 i 6.03.7, l’informe favorable 
del departament de mobilitat de 6.03.07 i l’informe de Direcció insular  de carreteres de 
11.02.05, amb la prescripció que s´haurà d´incloure un projecte d´accessos i un estudi 
de trànsit en el projecte que desenvolupi el polígon  i elevar l´expedient al Consell de 
Mallorca perquè acordi l´aprovació definitiva. 
 
La Junta de Govern, en sessió de 7 de maig de 2008, va deixar sobre la taula l´adopció 
de l´acord d´aprovar la documentació titulada Text Refós – aprobación provisional- 
juliol 2007, que inclou Estudi d´Impacte Ambiental Simplificat i Anàlisi d´Adequació 
Ambiental d´un sector devora l´aeroport per a la guarda de vehicles de lloguer referent a 



 

la modificació puntual del Pla General d´Ordenació Urbana de Palma Son Garcies Vell, 
SUP 77-10. En la part expositiva de l´esmentat acord es feia referència a un informe del 
Departament Municipal de Mobilitat, de 18.1.2008, en el qual es fa referència a certes 
obres de vialitat que hauria de contemplar el projecte d´urbanització, en el supòsit que el 
Consell de Mallorca, en exercici de les seves competències, hagués executat aquestes 
obres. 
 
En data 30 de juny de 2008, l´Ajuntament Ple va aprovar deixar sense efecte l´acord del 
Ple de 29 de març de 2007, d´aprovació provisional amb prescripcions de la modificació 
puntual del Pla General d´Ordenació Urbana de Palma, Son Garcies Vell, SUP 77-
10.Així com denegar la sol.licitud de modificació puntual del PGOU per a la creació del 
SUP 77-10, ordenant l´arxiu de l´expedient de modificació puntual del PGOU. Dins la 
motivació relaciona dos informes. El primer de 7 de juny de 2008, del Sr. Avel.lí 
Blasco, catedràdit de dret administratiu de la UIB i el segon de 30.05.2008 emés pels 
seveis tècnics  del departament de planejament i rehabilitació urbana. 
 
El primer es fonamenta en la discrecionalidad administrativa, la consideració dels  actes 
administratius d’aprovació de l’avanç, aprovació inicial  provisional com a simples 
actes de tràmit. Diu que l’unic dret que tenen el sol.licitants  és “ el derecho al 
procedimiento, y que la decisión de denegar la modificación ha de tratarse de una 
decisión debida y justificadamente motivada.” 
 
El segon, informe municipal de 30.5.2008, diu que existeixen altres alternatives per a la 
ubicació de vehicles de lloguer que permeten el seu emmagatzement en zones properes 
a la que es vol classificar com urbanitzable. Diu textualment l’informe:”  a la mateixa 
zona on es pretén ubicar el nou creixement, hi ha sols urbanitzables programats ( alguns 
d’ells amb Pla Parcial aprovat) i sols urbanitzables no programats amb destinació a usos 
secundari, terciari i d’equipaments, usos que admeten l’ús pormenoritzat d’aparcament 
de vehicles en edifici d’ús exclusiu. Es tracta del SUP 79-03 Torre Rodona, el SUP 81-
01 Som Oms, el SUP 69-01 Son Morro, el SUP 74-01 ZS. Polígon Llevant, el SUNP 
79-01 Son Garcies i el SUNP Ses Calafates.” 
 
Argumenta que “ l’actual govern municipal considera que aquesta creació s’ha de fer 
amb ocasió de la revisió del PGOU... però en canvi entén que no és oportú fer-la per la 
via de les meres modificacions puntuals de planejament general.” Finalment diu:” 
Aquesta és sense dubte una decisió de política urbanística, que no se basa en la legalitat 
de la modificació sol·licitada però sí en la seva oportunitat, la qual cosa pot prendre 
legítimament l’actual Corporació municipal en ús dels seus criteris discrecionals de 
política urbanística pròpia.” 
 
En dates 12 i 15 de juliol de 2011, per la sra. Francisca Pol Cabrer s´han presentat 
escrits, en nom de l´entitat mercantil ASOCIACION EMPRESARIAL TRANSCAR, 
sol.licitant la continuació de la tramitació de la modificació del PGOU, SUP 77-10, 
SON GARCIES VELL, i aportant informes per donar suport a aquesta petició. 
 
En el plenari de juliol de 2011 es va presentar proposta ,la qual es va retirar,de 
aprovació del Text Refós  de l’aprovació provisional de juliol de 2007 de la modificació 
puntual del PGOU Son GarciesVell SUP 77/10 motivant-se  amb els informes següents: 
 



 

A.- L’informe favorable de data 17 d’octubre de 2007 on diu textualment: “1.- 
La documentación técnica correspondiente al texto refundido se considera correcta y 
coincidente con la aprobada provisionalmente excepto en el capitulo “ A modo de 
exposición previa”, en donde se han añadido dos párrafos nuevos ( los dos últimos) 
sobre el documento aprobado provisionalmente, aunque este, al ser simple información, 
no tiene trascendencia sobre el resto del expediente, por lo que, en lo que respecta a esta 
documentación, se puede informar favorablemente.” 2.- Se  presenta una 
documentación ambiental, que no tiene que ver con la aprobada por el Ayuntamiento y 
que se corresponde con una petición de Interés General para almacenamiento de 
vehículos, por lo que en este aspecto se informa desfavorablemente, debiéndose 
presentar la documentación correcta.”.  
 
B.- Així mateix l’informe de la Direcció Insular de Carreteres  del Consell de Mallorca 
de  l’11 de febrer de 2006  diu:” La modificació puntual haurà de contemplar un 
retranqueig de les edificacions i instal.lacions respecte de la Ma- 6012 ( Camí de Son 
Fangos) de 18 metres. La secció del camí de Son Fangos haurà de mantenir la secció 
transversal des de la intersecció amb la Ma-30 fins el polígon objecte de requalificació i 
en cap cas inferior a una calçada de 7 metres sobre plataforma de 10 metres. El projecte 
que desenvolupi el polígon haurà d’esser objecte d’autorització per aquest Departament 
de Carreteres i haurà d’incloure un projecte d’accessos i un estudi de trànsit degudament 
signats i visats per tècnic competent ( Enginyer de camins, canals i ports o Enginyer 
d’Obres Públiques). 
 
C.- Finalment l’informe de Departament de Mobilitat de 18 de Gener de 2008, es la 
resposta a la petició que va fer el Director Tècnic, Sr. Cabellos el 17 de desembre de 
2007. Diu l’esmentat informe que:” A efectos de tráfico la situación del Polígono 
planteado presenta la ventaja de estar muy próximo al aeropuerto que es el punto de 
mayor demanda de vehículos de alquiler y disponer de una via directa de comunicación, 
el camí de Son Fangos ( que no presenta problemas de congestión).” 
En relación al enlace Ma19- Ma-20, está previsto mejorar su capacidad en el proyecto 
de desdoblamiento de la Ma 20, que no tiene fecha de inicio y la competencia de estas 
obras es del Consell de Mallorca. En función de estas actuaciones y, teniendo en cuenta 
que el viario afectado es competencia del Consell, se podría condicionar en la 
aprobación del proyecto de urbanización , que en el supuesto que no se hayan ejecutado 
las obras de mejora del enlace, se incremente la capacidad de la rotonda del enlace del 
camí de Son Fangos, lo que se informa a los efectos oportunos. 
 
A la vista de los mencionados informes, así como las argumentaciones  de los servicios 
técnicos municipales , del Director Técnico a 30 de junio de 2008 y 16 de junio de 
2010,cuando exponen que hay suelo clasificado en el Plan General;concretamente este 
dato, a 30 de septiembre de 2004 cuando se aprobó el avance de la modificación del 
PGOU y a más el 26 de mayo de 2005 cuando se aprobó inicialmente la modificación 
ya estaba documentado urbanísticamente, quiere esto decir que la voluntad municipal en 
el acuerdo de aprobación inicial – mayo de 2005- era que a la vista del informe positivo 
del Consell de Mallorca se podía tramitar la modificación del PGOU de constante 
referencia al amparo de la DA3ª de la Ley 14/2000 LOT. 
 
CONSIDERANCIONS A TENIR EN COMPTE 
 



 

En base a ello desde 30 de septiembre de 2004 (Avance) hasta junio de 2008 (Acuerdo 
de dejar sin efecto la aprobación provisional), transcurrieron cuatro años de tramitación 
y de voluntad municipal a través de múltiples trámites e informes favorables tendentes a 
conseguir la aprobación definitiva del órgano competente (Consell Insular). El que en la 
recta final, faltaban seis meses,(plazo legal para aprobar definitivamente el expediente), 
se cambien las reglas del juego unilateralmente por la Corporación Municipal es atentar 
contra el principio de proporcionalidad, aceptado por la doctrina jurisprudencial. Dicho 
principio interpretativo se asienta en los siguientes elementos: la prohibición del exceso 
y en consecuencia el empleo del medio menos restrictivo y la ponderación de los 
intereses públicos y privados. 
 
La decisión municipal de denegar la aprobación de la modificación es una prohibición 
excesiva, no proporcionada porque los argumentos que esgrime, los tenia que haber 
plasmado al inicio del procedimiento, no tienen  la misma trascendencia presentados el 
30 de septiembre de 2004 que en junio de 2008. No se ha empleado el medio menos 
restrictivo, ya que, si se hubiesen ponderado correctamente los intereses públicos y 
privados en junio de 2008 se hubiera acordado que a la vista de la larga tramitación 
manifestada a través de la voluntad municipal, lo más coherente, urbanísticamente 
hablando, era remitir el 30 de junio de 2008 el expediente de la modificación al Consell 
de Mallorca, órgano competente para la aprobación definitiva. 
 
Botón de muestra de que no ha habido ponderación ni proporcionalidad es que los 
servicios técnicos municipales de 30 de junio de 2008 y el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 16 de junio de 2010 que recoge el informe del director técnico de 26 de 
abril de 2010 hablan de suelo urbanizable programado y no programado clasificado, 
pero hay que puntualizar que los SUNP 79/01Son Garcies y SUNP Ses Calafates no  
han desarrollado ninguna tramitación-, y que el  concepto de suelo clasificado no quiere 
decir disponible, ya que, principalmente en Son Oms el informe recepción de las obras 
urbanización se firmó el 21 de julio de 2011. Quiere esto decir, que a 30 de septiembre 
de 2004 (Avance), el suelo clasificado de la superficie de Son Oms no estaba ejecutado 
jurídicamente hablando, matiz que no ha sido ponderado adecuadamente por el acuerdo 
plenario de 30 junio de 2008 de denegar la modificación del SUP 77/10 Son Garcies 
Vell. 
 
La promoción persigue únicamente destinar el sector de SUP 77/10 al servicio de la 
guarda y custodia de vehículos de alquiler, dada su posición estratégica respecto al 
aeropuerto, impulsando con ello la actividad turística y comercial de la isla. 
 
Amb aquests antecedents I consideracions es considera suficientment justificat el canvi 
de criteri en quan a l´oportunitat i procedència de la present modificació puntual del 
PGOU. 
 
Per tot allò que s´ha exposat, propòs a la Junta de Govern aprovar, per tal que sigui 
elevat a l´Ajuntament en Ple, que ho haurà d´aprovar amb el quòrum legalment 
establert, l´adopció del següent: 
 
ACORD 
 



 

1r.- Deixar sense efecte els acords de l´Ajuntament ple de data 30 de juny de 2008, 
pel qual, per una banda,  es  deixava sense efecte l´acord d´aprovació provisional 
de la modificació puntual del PGOU de Son Garcies Vell, SUP 77-10; i, per altra, 
es denegava la sol.licitud de modificació del PGOU per a la creació del SUP Son 
Garcies Vell, ordenant l´arxiu de l´expedient, així com el de la Junta de Govern de 
27 de juliol de 2011 i retrotraient l'expedient de planejament al moment anterior 
del dictat de l'acord plenari de data 30-06-08, entès com a vàlids tots els documents 
que estan en ell,  en la mesura que no hi ha hagut cap modificació del planejament 
del municipi de Palma ni legislacions que afectin el SUP 77-10 

 
2n.- Aprovar la documentació titulada Text Refòs - aprovació provisional - juliol 
2007, que inclou Estudi d’impacte ambiental simplificat i Anàlisi d’adequació 
ambiental d’un sector junt a l’areoport per a la guarda de vehicles de lloguer, 
referent a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma 
Son Garcies Vell, SUP 77-10, presentat pel Sr. Pep Vich Montaner,  en 
representació de “CMV Arquitectos Asociados SL”, en qualitat de redactor del 
projecte, en base a les justificacions aportades per la sra. Francisca Pol Cabrer, en 
nom de l´entitat mercantil ASOCIACION EMPRESARIAL T RANSCAR, en dates 
12 i 15 de juliol de 2011; i atenent als informes i consideracions relacionats a la 
part expositiva. Tot això tenint en compte  “el compromís contrete  per 
l’Associació empresarial TRANSCAR en relació al desistiment dels procesos 
judicials que es signen davant la jurisdicció contenciosa administrativa i relatives 
al SUP 77/10 Son Garcies Vell. 
 
“COMPROMISOS CONTRAÍDOS ENTRE LOS PROMOTORES DEL SUELO URBANIZABLE 
PROGRAMADO (SUP- 77/10 SON GARCIES VELL) Y EL AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
 
En Palma de Mallorca, a 21 de septiembre de 2011 
 
 

R E U N I D O S 
 
 

De una parte, 
Ilmo. Sr. D. Jesús Valls Flores, Regidor del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca. 
D. Fernando González Moreno, Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
De otra parte la  propiedad de los terrenos del Plan Parcial SUP 77/10 Son Garcies Vell, cuya relación 
aparece en la parte final del presente documento 

 
E X P O N E N 

1.- Que la entidad mercantil Asociación Empresarial Transcar es la propietaria/ 
promotora/urbanizadora del Plan Parcial SUP 77/10 Son Garcies Vell, actualmente aprobado inicial y 
provisionalmente. 

 
2.- Que en la representación que ostenta  cada parte y en cumplimiento de lo preceptuado  en el artº 
46.b del Reglamento de Planeamiento referente a los compromisos que hubieren de  contraer entre el 
urbanizador/ promotor y el Ayuntamiento y entre aquel y los futuros propietarios de los terrenos, se 
obligan al cumplimiento de las siguientes estipulaciones: 
 
2.a - La entidad promotora: 
 



 

- 2.1.-Al desistimiento de los procesos judiciales y al contenido de dichas reclamaciones que sobre 
el expediente en cuestión obren en la Corporación Municipal, dentro de los quince días siguientes 
a la publicación en el BOCAIB de la aprobación definitiva. 

- 2.2.-A no enajenar o permutar todos o parte de los terrenos incluidos dentro del ámbito del SUP 
77/10 Son Garcies Vell dentro de los 15 años (quince años) siguientes a la fecha de aprobación 
definitiva del expediente en cuestión por parte del Consell de Mallorca a un precio superior al del 
suelo clasificado en situación rústico, de acuerdo con la legislación de la CAIB., salvo a los 
promotores de la actual Asociación de propietarios y/o en su caso, a empresas del sector que se 
integren para desarrollo y explotación de la actividad. 

- 2.3.-A no promover ningún cambio de la calificación del  uso y en el mismo plazo anterior, 
determinado en la aprobación definitiva de los terrenos del ámbito del SUP 77/10 Son Garcies 
Vell. 

- 2.4.-A inscribir en el registro de la propiedad todas las estipulaciones anteriores y a su renovación 
periódica, ello con la finalidad que se impida  la cancelación de la anotación registral. 

- 2.5.-A iniciar  dentro de los seis meses siguientes a la aprobación definitiva la tramitación de los 
instrumentos de gestión y ejecución del expediente en cuestión. 

 
2.b.- Por parte de la Corporación Municipal 
 
- 2.-Al impulso en la tramitación del expediente dentro del ámbito de sus competencias, para su 

aprobación definitiva. 
 
Y para que así conste, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y 
fecha más arriba referenciados”. José M. Blay  DNI 37040088Z (Correu turistic d-p); Inversiones 
José Servera DNI 41396940E; Bartolomé Servera García DNI 43106304A;TRANSACOBO SL 
Antonio Rosselló  Rosselló  DNI 43000957L; ISDAN.. Pedro Serra DNI 42 997875 L; Productora 
Petrolífera SA DNI 42995346 
 
3r.- Elevar el citat Text Refós, juntament amb la documentació ambiental pertinent, 
al Consell Insular de Mallorca als efectes de la seva aprovació definitiva.  
 
4t.- Donar trasllat d’aquest acord a la resta de Serveis d’aquesta Gerència 
d’Urbanisme que es puguin trobar afectats. 
 
5e.- Donar trasllat d´aquest acord als Serveis jurídics municipals, tenint en compte 
que s´estan substanciant diversos recursos contenciós administratius que afecten al 
present expedient. 
 
6e.- Notificar al promotor el contingut d’aquest acord. 
 
S’APROVA amb la proposta d’addició, incorporant-la a la proposta amb 17 vots a 
favor (PP) i 11 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM), amb el quòrum de la majoria 
absoluta legal establerta. 
 
33.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a Son Gotleu (364/2011).  
 
Te la paraula el representant de  la libre asociación de inmigrantes de Ghana: 
 
“Gracias a todos mi nombre es Kwasi Opoku representante de libre asociación de 
inmigrantes de Ghana y también miembro de Junta directiva de …Africa nuestra, 
llevamos mucho tiempo trabajando sobre temas de Son Gotleu y hemos hecho tantas 
reuniones y sabemos que ahora es tiempo para que busquemos medidas concretas, hace 
dos años era una pelea, ahora este año es tema de un muerto, quien sabe lo que va a 



 

venir en un futuro y tenemos que mirarlo con cuidado, quiero comentar un poco sobre el 
plan de acciones inmediatas para Son Gotleu que ….es fundamental y también tenemos 
críticas y cosas para mejorar, en primer lugar este plan tenía que consensuar con todas 
las asociaciones de Son Gotleu no sabemos cuales o que asociaciones están dentro de 
este plan, el plan se debe priorizar acciones pendientes a mejorar la situación social, 
económica y de convivencia de la población residente en Son Gotleu abordando en 
primer lugar programas contra la exclusión social y la implicación de la población más 
necesitada en el mercado de trabajo, la mejoría de la economía de las familias residentes 
en Son Gotleu es la clave para resolver la mayoría de los puntos planteados en el plan y 
acciones que debe tener aspectos fundamentales como entidades, prudencia, 
consistencia y continuidad, los inmigrantes no son los únicos responsables de la 
seguridad ciudadana en Son Gotleu, las acciones policiales no son las medidas 
primordiales para combatir la delincuencia juvenil y la drogadicción, potenciar los 
programas contra la drogadicción  y la inserción social laboral de la población afectada 
con intervención de profesionales no solo mediadores, comportamientos racistas, 
xenófobos, dificultan los esfuerzos para conseguir un clima de convivencia en Son 
Gotleu ya habrá en cuenta de que los anteriores xenófobos como forasteros etc, etc que 
……no ha solucionado problemas de Son Gotleu ahora es tiempo para tomar medidas 
concretas, acciones multiculturales son necesarias para enriquecer la convivencia 
ciudadana, ejemplo ………….fiestas multiculturales, se debe potenciar programas de 
formación ocupacional porque gran parte de la población …..tienen menos requisitos en 
relación con el mercado laboral, esforzar los servicios sociales y los puntos de 
información a los ciudadanos en los diferentes ámbitos de interés de los ciudadanos, 
apoyar la intervención de las asociaciones de ciudadanos vecinales y inmigrantes, 
deportivos etc etc, en la barriada de Son Gotleu. Gracias”.    
 
Te la paraula la representant de FEPAE: 
 
“Evidentemente yo no voy a entrar porque hay entidades con suficiente entidad, valga la 
redundancia para hablar más directamente de este tema pero si  que queremos opinar 
porque creemos que es un tema de ciudad muy importante, los últimos episodios de 
violencia que se han vivido en la barriada palmesana de Son Gotleu, es inevitable que 
nos conduzcan a una reflexión del porque de esta situación, el conocimiento de la 
realidad cotidiana de Son Gotleu evidencia un barrio marginal en un proceso de 
abandono constante que lo empuja a la ghetización, aislándolo del resto de Palma una 
barriada atemorizada y vulnerable condenada al ostracismo si no se actúa desde ya, lo 
más preocupante del ocurrido es que era la crónica de un conflicto anunciado, ninguna 
de nuestras instituciones puede alegar sorpresa o falta de conocimiento sobre la 
situación de conflictividad social, carencia de recursos sociales, urbanísticos de la 
masificación y de una población abandonada a vivir en situación de conflictividad y 
exclusión a la que se suma la llegada constante de nuevas culturas con nuevas 
necesidades que vulneran aún más si cabe la frágil convivencia de sus vecinos, seria de 
una gravedad el que una vez más se apostara por adoptar soluciones de un fingido 
paternalismo y por lo tanto es preciso adoptar medidas desde el principio básico de la 
convivencia de que todos somos iguales con los mismos derechos y los mismos deberes 
y que se debe de respetar el orden y cumplir con las leyes que nos hemos dado 
precisamente en aras a asegurar la convivencia armónica de todos, independientemente 
de razas, creencias, costumbres  o diferencias culturales, es así necesario abordar esa 
acuciante realidad con medidas realistas y eficaces desde el trabajo conjunto de todas 



 

las administraciones con una actuación integral en la barriada que abarque los aspectos 
urbanísticos, el respeto a la legalidad, sociales, económicos que acabe con la 
degradación urbana y la marginación social  y económica de Son Gotleu, la situación 
actual de las instituciones es difícil pero ha llegado el momento de aunar todos los 
esfuerzos para lo que realmente es necesario la prioridad de esta ciudad con los 
esfuerzos del gobierno y de la oposición para que trabajen unidos ante una problemática 
que nos afecta a todos, seria  imperdonable que se perdiera el tiempo en pugnas 
partidistas o políticas a la hora de afrontarla, se trata en definitiva de estar a la altura de 
las circunstancias y de no perder la oportunidad de conseguir que toda Palma sea una 
ciudad modelo de convivencia, de calidad de vida, progreso y modernidad. Muchas 
gracias”.     
 
Te la paraula la representat de l’Associació de Veíns i Veïnes de Son Gotleu: 
 
“Bon dia a tothom, en primer lloc crec que les paraules es pronuncien molt aviat, loque 
necessitem realment es una actuació de tothom, de tots aquests que parlem ens posem a 
fer feina, destacar  y recordar que Son Gotleu siempre ha sido un barrio compuesto por 
personas trabajadoras, luchadoras, siempre  ha sabido acoger a aquellos que venían a 
nuestra ciudad en busca de oportunidades compartiendo la riqueza y la cultura, aclarar 
que como asociación de vecinos y referente a la elaboración del plan de actuación 
integral no tenemos constancia de propuesta referente al mencionado plan en su 
totalidad es por este motivo que hemos solicitado la intervención en este punto del 
orden del día referente a la proposición relativa a Son Gotleu, estamos de acuerdo en la 
labor que realizan técnicos, trabajadores sociales, policías en el barrio pero percibimos 
que en alguna ocasión se encuentran desbordados y no pueden dar respuesta a los 
requerimientos con la consiguiente repercusión social, quisiera expresar una opinión, 
sin papeles no significa delincuencia, en cambio si conocemos a muchos delincuentes 
con papeles, conocemos a muchos vecinos y vecinas que son ciudadanos ejemplares, 
nos preocupa la preferencia la carácter policial, este crea temor y no soluciona o corrige 
las conductas inadecuadas, estamos de acuerdo y creemos que contamos con la 
aprobación de este consistorio para trabajar por la convivencia, la cohesión del barrio y 
la mejora de las condiciones de vida pero creemos firmemente que todo este proceso es 
posible gracias al tejido asociativo creado en el barrio a través de los vínculos y de las 
intervenciones directas entre vecinos y vecinas en la calle, en los comercios además de 
la comunicación activa entre asociaciones y entidades nosotros insistimos en la 
necesidad de implicar a todo el tejido asociativo en este plan de actuación integral 
directamente desde la comisión de convivencia y no desde la plataforma de servicio así 
como se ha contemplado en la fase de actuación del plan integral, exponemos esta 
consideración debido a que las entidades ciudadanas no tienen representación en la 
plataforma de servicio así como esta constituida, no ponemos en duda la eficiencia y 
eficacia pero creemos por la experiencia que las cuestiones  y negociaciones tienen 
carácter paralelo pero no en cuanto a prioridades, opinamos y proponemos que se 
proceda a une Studio interno en cuanto al plan de acción inmediata o se canalice a 
través del Consell de Barri, órgano que si participan todas las entidades ciudadanas y de 
servicio y por último y como propuesta dentro de la misma línea de colaboración y 
convivencia pedimos que se valore por parte de este consistorio la actitud y el diálogo 
de todas estas entidades que se prestan a colaborar en el plan así como se excluya a 
todas aquellas que incitan a la violencia indiscriminada. Muchas gracias”. 
 



 

Intervé el representant de l’Associació Progresista IGBO: 
 
“Buenos días a todos estoy aquí para comentar sobre la convivencia de Son Gotleu, 
gracias a Dios que hoy estamos en paz con los gitanos porque la gente que no vive en 
Son Gotleu piensa que los nigerianos tienen problema con los gitanos, pero nosotros 
que vivimos allí no creemos así había problemas el 29 de agosto, pero ya lo arreglamos 
todo y nosotros vivimos juntos allí y quiero decir a la gente que vivimos en paz ahora 
no es que la gente que vive fuera pensara que nosotros guerra con gitanos o peleas todo 
el día, no, allí hay mucha gente que quiere entrar a Son Gotleu por el  problema que ha 
pasado no quieren entrar piensan que allí hay problemas, en este momento todo el que 
vive allí en Son Gotleu los nigerianos ahora nos integramos con los gitanos si ves allí la 
semana pasada tenemos alimentos de europeo y nosotros repartimos a todos a gitanos, 
nigerianos todos los africanos, ahora vivimos en paz y no creemos que vayamos a tener 
más problemas, que todas las asociaciones están haciendo reuniones cada día y ahora 
tenemos un plano, hacemos allí la fiesta que tenemos que hacer el mes que viene juntos 
para que la gente vea que no hay más problemas, gracias a Guillermo Navarro porque 
viene siempre a hablar con la gente que somos iguales, este problema que ha pasado allí 
no es de un grupo o países, es personal por lo que como es normal alguien puede tener 
un problema personal con alguien como el del muerto,  no es que un grupo de Nigeria o 
Nigeria como país tenga pelea con gitanos, no, es un problema personal, entonces 
cuando viene un problema así nosotros tenemos que arreglarlo para vivir en paz soy don 
Cipriano presidente de la Asociación progresista de IGBO. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula la Sra. González: 
 
 “Gracias Sr. Alcalde, en primer lugar quería gradecer a todos los grupos de este 
consistorio por parte de este equipo de gobierno como de los compañeros en la 
oposición por la unanimidad en la aprobación de esta proposición que planteamos desde 
el grupo Municipal Socialista, los graves incidentes que han tenido lugar este verano en 
la barriada palmesana de Son Gotleu como consecuencia de las diferentes reacciones a 
la desgraciada muerte de Efo S……han puesto de manifiesto la importancia del tejido 
asociativo en la rápida reconducción del conflicto y en la importancia también de 
profundizar en la convivencia ciudadana, los hechos también han evidenciado el 
imprescindible papel de prevención que llevan a término desde el Ayuntamiento tanto 
técnicos municipales, la policía de barrio, los policías, tutores y también queremos 
remarcar el papel que ha tenido en todo el conflicto el técnico social de la policía, todos 
ellos trabajan desde hace años para la integración y la convivencia, es muy importante 
también remarcar que la violencia de unos pocos organizada en grupos minoritarios de 
ninguna  manera representa al conjunto de personas que viven y que trabajan en el 
barrio de Son Gotleu, con independencia de su origen, de su nacionalidad o de su 
cultura de referencia, las instituciones públicas como es en este caso el Ayuntamiento de 
Palma tienen la responsabilidad de trabajar por la convivencia, la cohesión social del 
barrio y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, por eso 
consideramos prioritario impulsar programas de desarrollo comunitario desde la 
coordinación intra municipal, interinstitucional con la participación de todas  las 
asociaciones y entidades del barrio y desde la planificación integral de todas las 
acciones a desarrollar, las instituciones públicas tienen la responsabilidad de valorar y 
de potenciar el trabajo de mediación que están llevando a término el tejido asociativo 
ofreciendo canales para expresar y platear las reivindicaciones abriendo vías de 



 

comunicación con las instituciones y sobretodo retornando a las comunidades y al 
barrio la confianza en que el trabajo conjunto y las acciones positivas tienen resultado y 
son necesarias, es por todo ello que hemos planteado esta proposición con 3 puntos en 
el primero de ellos el Pleno del Ayuntameinto acuerda mantener y potenciar los 
proyectos de refuerzo de la cohesión social en la barriada de Son Gotleu con la 
coordinación de los diferentes servicios municipales y otras administraciones dando 
continuidad y prioridad al proyecto de desarrollo comunitario ya existente que se inició 
en anteriores legislaturas, en segundo lugar el Pleno del Ayuntamiento reconoce el 
papel de mediación social de todas las entidades y asociaciones que trabajan en el barrio 
de Son Gotleu y acuerda fomentar todas las vías de colaboración con el tejido asociativo 
para favorecer la convivencia manteniendo y potenciado los recursos educativos, 
socioculturales, laborales y sanitarios y por último el Pleno del Ayuntamiento acuerda 
poner en marcha medidas y recursos para mejorar la convivencia  en la comunidad de 
vecinos y vecinas de Son Gotleu. Gracias”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández Herranz: 
 
“Muchas gracias, en primer lugar agradecer también el tono de esta propuesta que creo 
que se hace en positivo y eso también es de agradecer ya que no llegamos a acuerdos en 
otros sentidos al menos poder legar a este, es cierto que a finales de agosto se 
producieron unos incidentes en Son Gotleu que ninguno de nosotros estoy convencida 
queremos que se vuelvan a repetir y eso puso de manifiesto una serie de cosas la 
primera es que los esfuerzos que se habían llevado a cabo por parte no tan solo del 
anterior equipo de gobierno sino por anteriores porque es cierto que se ha trabajado en 
Son Gotleu no eran suficientes, se ha trabajado pero la problemática que tiene el barrio 
de Son Gotleu que viene afectadas por muchas cosas y muy diferentes necesita que nos 
pongamos en marcha y que aumentemos los esfuerzos aún más dirigidos a Son Gotleu, 
creo que eso es algo que todos tenemos claro, por este motivo el Grupo Municipal 
Popular en este caso también el equipo de gobierno considero que era imprescindible a 
raíz además que lo reconocemos del trabajo que se había hecho en la anterior legislatura 
en el marco comunitario que en mayo de 2011 de este mismo año se presentó el 
diagnóstico social de Son Gotleu, teníamos que continuar con este trabajo y ahora 
presentar un plan de actuación integral, un plan de actuación integral que nosotros 
queremos consensuar con todos los servicios, con todas las entidades, con los grupos 
políticos y con otras administraciones, evidentemente esto requiere un proceso que 
vamos a intentar que sea el más breve, nos hemos comprometido a finales de octubre a 
presentar tanto en la comisión que hoy hemos creado para la convivencia de Son Gotleu 
como la plataforma de entidades y servicios este plan, también aclarar que cuando 
hablamos de plataforma de entidades y servicios es porqué así también nos lo han 
expresado muchas entidades de la barriada el recuperar aquella plataforma que nació 
hace años por voluntad propia donde se incorporaban no solamente los servicios que se 
han mantenido sino todas las entidades, queremos crear  un foro que además pueda 
tener autonomía propia y voz propia donde estén todas las entidades y todos los 
servicios y a partir de este foro evidentemente seguirán las comisiones de convivencia, 
la comisión de fondo juvenil que esta formada pero que también puedan participar las 
entidades pero que sobretodo tengan autonomía propia, nosotros presentaremos  este 
plan integral que lo están elaborando nuestros técnicos que están haciendo un gran 
esfuerzo, quiero desde aquí también reconocer el esfuerzo como han dicho de todos los 
técnicos municipales, de todos los profesionales de todas las áreas del Ayuntamiento 



 

que se han volcado con esta cuestión y yo creo que si tenemos éxito va a ser en gran 
parte gracias a ellos, eso no significa que no creyésemos que por la gravedad de la 
situación debiésemos presentar una serie de medidas de actuación inmediata estas 
medidas son básicamente las que hemos recogido en este plan y acciones inmediatas 
que era, responden a la demanda que nos habían hecho las entidades, los colectivos con 
los que hemos tenido multitud de reuniones pero también propuestas que desde los 
propios servicios municipales ya estaban estudiadas y se podían poner en marcha y que 
algunas de ellas, pues como aumentar un policía de barrio, aumentar el mediador, se 
esta produciendo ya el traspaso del centro municipal de Servicios Sociales, parte allí a 
Son Gotleu como nos hemos comprometido, se ha reforzado la limpieza, la seguridad 
como hemos dicho, el mantenimiento etc, y ahora lo que nos queda es seguir 
desarrollando este plan de acción y consensuar este plan de actuación integral que estoy 
convencida de que va a tener el apoyo de todas las entidades, destacar también como 
dice en su propuesta la labor que han hecho todas las entidades de Son Gotleu como 
mediadoras, de hecho una de las propuestas que nosotros llevamos es poder dar apoyo y 
formación a los representantes de entidades para que puedan actuar como mediadores 
también, porque el Ayuntamiento ahora mismo dispone de dos mediadores para 
convivencia pero sabemos que no es suficiente y queremos aprovechar este tejido 
asociativo como muy bien dice, para que pueda actuar de mediador y poner los recursos 
a su disposición para que lo puedan hacer y simplemente decir, que como 
evidentemente dijimos en la comisión nosotros daremos apoyo a esta propuesta porque 
creemos que es positiva y que además recoge también el espíritu con el que estamos 
trabajando desde el equipo de gobierno. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Sr. Batle, gràcies primer reconèixer la redacció d’aquesta proposició molt encertada, 
evidentment votarem a favor, segon, ja a la comissió vaig reconèixer les hores dels 
regidors de govern que varen passar a Son Gotleu, també s’ha de reconèixer aquesta 
tasca intensa, el que si que he de dir es que al nostre grup considerem que la solució  de 
Son Gotleu passa per invertir en el factor humà, i invertir en el factor humà no es llevar 
com s’ha llevat el dinamitzador intercultural del projecte D, invertir en factor humà no 
es llevar el servei de dinamo, a l’acta que hem va passar la regidora Sandra Fernández 
totes les entitats coincidien que era molt important fer intervenció socio educativa amb 
joves, llavors el servei que esta fent actualment aquesta intervenció socio educativa de 
l’Ajuntament a partir de l’1 d’octubre ja no estarà en marxa, invertir en factor humà no 
es suprimir l’oficina de l’IMFOF de Son Gotleu que fa informació laboral, actualització 
agència de col·locació inscripció  a l’agència de col·locació, orientació reforçada, 
...d’ocupació, invertir en factor humà es no saber que passarà amb els educadors 
familiars el mes de desembre, l’entitat Grech ja ha denunciat que aquests servei deixaria 
d’exercir-se, invertir en factor humà es que pel gener no es sap el que passarà amb el 
projecte èxit de reforç escolar que esta al Joan Capó i en el Gabriel Vallseca, invertir en 
factor humà no es suprimir les 51 unitats informatives, una d’elles que esta a l’Institut 
de Son Gotleu per part de dinamo, clar, aquests 100 dies el factor humà de ciutat i 
concretament per el factor humà de Son Gotleu han estat demoledors, jo lo que 
demanaria per favor es que aquells gastos que el Sr. Martínez deu considerar superflus i 
que no son importants pues el Sr. Isern els tingui que s’esta invertint  en factor humà 
que es molt important en barriades com a Son Gotleu, Plaça Serralta, Corea, Camp 
Redó i votarem que si però evidentment lo que esta passant a Son Gotleu en aquest 



 

moment amb aquests desmantellament de factor social, de gent que esta fent intervenció 
socio educativa la veritat ens preocupa i molt, ens preocupa perquè el cost social que pot 
provocar aquest aprimament del tercer sector pot ser molt perjudicial per la cohesió 
social de Palma, dia 29 d’agost ja varem tenir el primer exemple, a França a Londres 
hem tingut exemples diversos i jo crec que  estem davant d’una situació greu que només 
es solucionarà o només anirà pel bon camí si aquest Ajuntament i aquest equip de 
govern te la suficient coherència en invertir en una cosa tan important com el factor 
humà de Palma. Gracies”.  
 
Te la paraula la Sra. González: 
 
“De nuevo agradecer el voto positivo y la unanimidad en esta propuesta y también dejar 
constancia el interés en colaborar, en trabajar conjuntamente y también la preocupación 
por los efectos que el compañero Sr. Antoni Noguera acaba de exponer, es importante 
que todos trabajemos juntos por la convivencia, la cohesión social en Son Gotleu y en 
otros barrios en los que todavía no ha habido una situación desgraciada como ha 
ocurrido en Son Gotleu pero que también la vulnerabilidad y el riesgo es muy 
importante, entonces trabajemos hacia delante, trabajemos en positivo, no desmontemos 
lo que ya esta hecho y esta funcionando y demos un paso más adelante para mejorar la 
convivencia en toda nuestra ciudad. Gracias”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández: 
 
“Muchas gracias, Sr. Noguera yo lo que creo es que usted no se ha leído el plan que 
hemos presentado porque esta hablando  que estamos quitando recursos humanos 
cuando no es cierto y además precisamente lo que usted comentaba que es de las 
actuaciones de la población infantil y juvenil que es cierto que todas las entidades, todos 
los ciudadanos nos han transmitido que es su principal  preocupación incluso con todos 
los problemas que tiene Son Gotleu, todos nos han dicho que por favor actuemos en la 
población infantil y juvenil y le puedo decir alguna d elas propuestas que presentamos y 
es la elaboración de un plan infanto juvenil que pueda coordinar todos los recursos, se 
va a dotar al centro municipal de Servicios Sociales de Llevant-Nord de una figura de 
técnico de intervención social educativa, se va a realizar un programa de refuerzo 
escolar específico para la barriada, va a haber un policía tutor, se va a poner en marcha 
un proyecto piloto de canguratge, especialmente dirigido a la población infantil de 0-3 
que también era una demanda, se va a ampliar la oferta de la ciber aula, se va a hacer un 
plan de usos de los centros escolares para poner a disposición más espacio precisamente 
para esto, se va  a fomentar y acercar la práctica deportiva, se van a crear equ8ipos 
deportivos propios, se va a apoyar y a promocionar el club d’esplai que es o creemos el 
que debe tener el verdadero motor de la dinamización juvenil del barrio y esto es lo que 
vamos a hacer a través de la agencia del voluntariado, se va a impulsar el programa de 
dinamitas que existe en el Instituto a través del Servicio de Juventud, se va a poner en 
marcha un programa de formación de monitores deportivos y de tiempo libre para que 
puedan ser estos jóvenes de Son Gotleu los que a su vez puedan atender a los más 
jóvenes y además se va  a gestionar de forma directa el casal de Barri desde el propio 
Ayuntamiento para poder desarrollar todo esto, nosotros no es que hayamos quitado la 
oficina del IMFOF, pero considerábamos más necesario como hemos dicho abrir un 
punto fijo de atención del centro municipal de Servicios Sociales de Llevant- Nord en el 
barrio para que desde este centro que lo va a coordinar todo se puedan territorializar 



 

más servicios, o sea que no diga cosas que no son ciertas como por ejemplo lo de los 
educadores familiares, yo creo que deben distinguir  algo y lo veremos en la siguiente 
propuesta bastante importante una cosa es que cambiemos los sistemas de hacer las 
cosas, se puedan cambiar las empresas que gestionen servicios  y otra cosa es que 
dejemos de dar servicios, nosotros en ningún momento hemos dicho que vamos a quitar 
el servicio de educadores familiares y de calle, es posible que ya no este gestionado por 
la misma empresa o que se haga de otra forma?, es posible, pero no significa que 
vayamos a cambiar el servicio y ustedes están entendiendo que cualquier cambio es 
quitar servicios, pues no es cierto y exactamente del mismo modo ocurría cuando decían 
que quitábamos el programa de orientación laboral, desde servicios sociales se 
mantiene, es cierto que ahora más reducido porque no se pueden hacer las 
contrataciones de dos promotoras de orientación laboral y se esta estudiando con los 
propios centros como vamos a dar este servicio de orientación laboral y de inserción 
laboral desde el centro municipal de Servicios Sociales porque es una competencia del 
Ayuntamiento que nos atribuye la Ley de Capitalidad y así lo vamos a hacer, así que no 
digan cosas que no son ciertas, porque cambiar las cosas si lo hacemos es para mejorar, 
para optimizar recursos y para gestionar mejor y esto puede que no nos crean pero lo 
demostraremos con el tiempo. Muchas gracias”. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Els greus incidents que han tingut lloc aquest estiu a la barriada palmesana de Son 
Gotleu, com a conseqüència de les diferents reaccions a la desgraciada mort de Efosa 
Okosun, han posat de manifest la importància del teixit associatiu en la ràpida 
reconducció del conflicte i en l’aprofundiment de la convivència ciutadana. 
 
Els fets han evidenciat també l’imprescindible paper de la prevenció que duen a terme 
tècnics municipals, treballadors socials i, especialment, la policia de barri, els policies 
tutors i el tècnic social de la policia, que des de fa anys treballen per a la integració i la 
convivència. 
 
La violència d’uns pocs, organitzada en grups minoritaris, no representa al conjunt de 
persones que viuen i treballen al barri de Son Gotleu, amb independència del seu origen, 
nacionalitat o cultura de referència. 
 
Les institucions públiques, como ara l’Ajuntament de Palma, tenen la responsabilitat de 
treballar per la convivència, la cohesió social del barri i la millora de les condicions de 
vida dels ciutadans i ciutadanes. Per això, consideram prioritari impulsar programes de 
desenvolupament comunitari, des de la coordinació intramunicipal i interinstitucional, 
amb la participació de totes les associacions i entitats del barri i des de la planificació 
integral de les accions a desenvolupar. 
 
Les institucions públiques tenen la responsabilitat de valorar i potenciar la feina de 
mediació que està duent a terme el teixit associatiu, oferint canals per expressar i 
plantejar reivindicacions, obrint vies de comunicació amb les institucions i retornant a 
les comunitats i al barri la confiança en la feina conjunta i les accions positives. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 



 

 
PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament acorda mantenir i potenciar els projectes d’enfortiment 
de la cohesió social a la barriada de Son Gotleu, amb la coordinació dels diferents 
serveis municipals i d’altres administracions. Donant continuïtat i prioritat al 
Projecte de desenvolupament comunitari existent, que es va iniciar a anteriors 
legislatures. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament reconeix el paper de mediació socials de totes les entitats 
i associacions que treballen en el barri de Son Gotleu i acorda fomentar les vies de 
col·laboració amb el teixit associatiu per afavorir la convivència, mantenint i 
potenciant els recursos educatius, socioculturals, laborals i sanitaris. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament  acorda posar en marxa mesures i recursos per a 
millorar la convivència a la comunitats de veïns i veïnes de Son Gotleu. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
36.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la supressió del Servei 

Municipal d’intèrprets de signes ( 373/2011). 
 
Intervé el representant de la Federació de persones Sordes de les Illes Balears: 
 
“Bones tardes a tothom, Sr. Batle a totes les autoritats, jo soc Jairo Mosquera soc el 
secretari de la Federació Balear de persones sordes, abans de res els volia felicitar a tots 
per el canvi de legislatura i per la nova responsabilitat que vos ha tocat assumir 
l’objectiu principal de la Federació de persones sordes a Balears quina es?, es atendre a 
totes les persones que hi ha a les balears però avui vinc a parlar precisament de les dues 
associacions que estan situades a Palma que son l’Associació de persones sordes a 
Palma i l’Associació de Joves a palma, la federació vetlla per els drets de les persones 
sordes i per les persones sord cegues, per tant jo he vingut a fer aquesta intervenció 
perquè penso que te relació amb aquesta proposició que es presenta, el que nosaltres 
sabem es que l’Ajuntament ha tornat a restaurar el servei  per tant us vull donar les 
gràcies perquè encara es cobreixin els plens i siguin interpretats a la llengua dels signes 
però jo crec que només s’interpretin els plens no es suficient perquè dins l’Ajuntament 
hi ha moltes persones que viuen a Palma que si volen fer qualque gestió, qualque tràmit 
dins l’Ajuntament, demanar qualque tipus de paper o algo no tindran intèrpret per tant 
com es podran entendre, com es podran comunicar? I per tant hi ha una desigualtat amb 
la resta de ciutadans de Palma, per tant a mi m’agradaria demanar que a part 
d’interpretar-se els plens també es puguin interpretar tots els altres temes que es 
gestionen a l’Ajuntament, perquè hi ha una Llei la 27/2007 que vetlla per la llengua de 
signes que es la llengua de les persones sordes, ara no us explicaré tot el que diu aquesta 
Llei però vosaltres ho podeu mirar a casa vostra es la Llei 27/2007 i si ho mireu ho 
explica clarament, no només ho ha de complir una institució com l’Ajuntament aquesta 
Llei, es una Llei de compliment general perquè clar nosaltres les persones sordes ens 
trobem amb moltes barreres de comunicació i es un dret que ens puguem comunicar i 
que es trenquin totes aquestes barreres, abans amb el Grup Municipal Socialista es va 
contractar dues intèrprets i ara amb aquest canvi de legislatura s’han acomiadat, per tant 



 

jo penso que es important que per les persones sordes que hi hagi aquesta figura 
d’intèrpret dins l’Ajuntament perquè per exemple si una persona sorda va a l’Imfof 
perquè cerca feina o per demanar algun tipus d’informació del que sigui  que necessita?, 
necessita un intèrpret per poder accedir a tot aquest tipus d’informació. Moltes gracies a 
tots per escoltar-me, vol parlo en nom de totes les persones sordes de Palma i gràcies”.    
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gracies Sr. Batle, aquesta proposició que presenta el Grup Socialista ve motivada per 
uns fets que varen succeir dia 5 d’agost de l’any 2011 que  va ser l’acomiadament de les 
intèrprets de llengües de signes d’aquest Ajuntament, realment desprès de les protestes 
d’aquest col·lectiu de treballadors i treballadores i dels grups politics de l’oposició ens 
varem despertar un bon dia amb una nota a la plana web de l’Ajuntament de Palma, una 
nota que podem qualificar de poc institucional plena diria jo d’incorreccions, no se si 
aquestes incorreccions eren plenament conscients de lo que dèiem, perquè lo que dèiem 
era que aquestes intèrprets només traduïen a la llengua de signes un plenari al mes i això 
es una falsedat i es una mentida, dia 2 de setembre la presidenta de l’Associació Balear 
de guia i d’intèrprets de signes va escriure a un diari local una tribuna dirigida al Sr. 
Batle Isern i deia, llegeixo textualment que “volen criticar les formes del comunicat 
institucional, pensem que era innecessari plantejar el debat desacreditant les 
professionals contractades per complir amb les seves obligacions contractuals”, ja 
començant amb aquest defecte de forma que a mi m’agradaria que com Institució es 
pogués corregir, es demanes disculpes igualment que es va fer una nota de premsa  a un 
comunicat oficial, també es podria fer un comunicat oficial demanant disculpes perquè 
aquestes intèrprets mai, mai en la anterior legislatura varen interpretar només un plenari 
sinó que estaven a disposició de diferents actes institucionals que es feien a 
l’Ajuntament no només ...un plenari sabem que tenien moltes vegades un plenari 
extraordinari també al mes i també esta el tema de que amb aquest nou servei que han 
contractat només tenen contractat un servei fins dia 31 de desembre que només es un 
servei per traduir un plenari al mes, o sigui nosaltres ja hem demanat un plenari 
extraordinari el mes d’octubre que interpretem que amb aquest contracte no podrà ser 
interpretat i per tant es vulneraran els drets recollits a la Llei de les persones i sord 
cegues d’aquesta ciutat i d’aquesta illa per tant també que passarà?, tampoc podran els 
nins i nines sords, sordo cegues i les persones acudir el 31 de desembre a la colcada, a la 
traducció de la colcada que es fa tradicionalment, tampoc podran sentir ni interpretar el 
pregó de les festes de Sant Sebastià es que hi ha molts d’actes institucionals, aleshores 
nosaltres només lo que demanem en aquesta proposició es que es compleixi la Llei, que 
l’Ajuntament de Palma compleixi la Llei vigent, aquesta Llei 27/2007 a més que també 
hi ha una altre Llei de publicitat institucional que es la 29/2005, demanem això que es 
mantingui el servei igual que abans del dia 31 de juliol i a més a més implantar, hi ha 
una necessitat que el president ho ha deixat palès amb la seva intervenció que es pugui 
interpretar i ajudar a les persones que es dirigeixen a una oficina municipal de la manera 
que cregui convenient també l’equip de govern però que es garanteixi el dret d’aquestes 
persones que son ciutadans de primera igual que tots els altres. Moltes gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández: 
 
“Muchas gracias, este era un ejemplo a los que me refería en la propuesta anterior, yo lo 
que no se es como no retiran su propuesta porque teniendo en cuenta lo que dice la 



 

exposición de motivos yo creo que deberían haberla retirado, aún así nosotros lo que 
hemos hecho es presentar una alternativa, se estaba dando un servicio de interpretación 
de signos que tenia un coste, como evidentemente nos hemos encontrado en la situación 
que nos hemos encontrado heredada pues del anterior equipo de gobierno en la que 
tenemos que mirar “ fil per randa” como se dice todos los recursos pues se decidió que 
se podían optimizar mejor los recursos y en vez de dar el servicio como se estaba dando 
se puede optimizar y por menor precio se podían contratar este servicio, en ningún 
momento y a lo mejor no nos pueden creer pero de verdad que no tenemos esta maldad 
que ustedes nos presuponen siempre, se quiso terminar con el servicio de interpretación 
de lengua de signos, esto es algo que ustedes se han inventado, que han creado más 
polémica y que tampoco ni siquiera nos han preguntado si era verdad antes de salir a 
hacer estas declaraciones o redactar esta exposición de motivos, simplemente se 
consideró que para optimizar los recursos debíamos cambiar la forma como la que se 
estaba trabajando hasta ahora que supone un ahorro para este Ayuntamiento, usted se 
queja que si hemos hecho una nota de prensa y tal, nos están pidiendo transparencia, eso 
hicimos, los ciudadanos tienen derecho a saber lo que nos cuestan las cosas, ahora se va 
a garantizar un mínimo que es cubrir los plenos con un coste bastante menor por cierto, 
antes le puedo decir que anualmente saldría el servicio por 44.200 euros ahora de forma 
anual con este servicio saldría por 16.800 y se podrá contratar por horas si lo 
necesitamos para otros actos institucionales etc, pero es cierto que no nos podemos 
quedar aquí, yo creo que esto es algo que nosotros hemos tenido claro desde el primer 
momento, también así nos lo han transmitido en la Federación de personas sordas que 
hemos mantenido reuniones con ellos tanto antes como después de surgir esta polémica, 
nuestro compromiso fue que en cuanto los recursos económicos nos permitiesen hacerlo 
nosotros íbamos a dar un paso más allá y es  en lo que estamos ahora, miren en una de 
estas muchas reuniones que he tenido yo a lo largo de estos 3 meses una de estas 
personas que nosotros llamamos con discapacidad me dijo algo que me llamó mucho la 
atención y es que el no era discapacitado, que era la ciudad la que era discapacitada y es 
cierto y es nuestro deber el deber del equipo municipal en este caso hacer que la ciudad 
no sea discapacitada y en esto entra también que las personas sordas puedan acceder a la 
administración en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, es por esto 
que nosotros ya estamos trabajando en unos pliegos para ampliar este servicio para 
cubrir no  solamente los Plenos que creemos que son importantes pero evidentemente 
los trámites diarios de la administración son los que dificultan más este acceso, para que 
también las personas sordas puedan disponer de interpretes, y puedan disponer de un 
servicio que les permita tramitar cualquier documento o hacer cualquier gestión dentro 
del Ayuntamiento de Palma sin sentirse discriminados y esta es la propuesta que 
nosotros presentamos que es ampliar el actual servicio de interpretación de lenguaje de 
signos para garantizar a la comunidad sorda el acceso a la administración en igualdad de 
condiciones que el resto de la sociedad”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Jo ja ho vaig comentar a la comissió, jo crec que  hauríem de fer un prec a l’equip de 
comunicació de l’equip de govern que en segons quins casos fer un circ mediatic la 
veritat es que queda una mica que sobren, recordem que els intèrprets son finestres al 
mon per molts de ciutadans de Palma, aquests intèrprets acompanyen al metge, 
acompanyen a qualssevol tema jurídic que hagi de fer  aquest ciutadà de Palma i jo crec 
que aquests intèrprets la seva imatge va quedar una mica tocada i de lo que cobraven, de 



 

lo que no cobraven, la veritat es que jo crec que es poden dur les coses d’una altra 
manera i penso que no s’ha de montar un circ mediàtic d’una professió tan sensible com 
es aquesta, jo crec que hauríem d’anar cap endavant que hauríem de poder fer que tots 
els ciutadans de Palma puguin tenir accés a tots els serveis de l’Ajuntament, 
concretament també a les comissions, també a tot això que es decideix en aquest 
Ajuntament, aquests ciutadans que tenen una problemàtica concreta que els costa molt  
accedir ja a les coses més quotidianes doncs es pugui fer l’esforç sobre això i la veritat 
sobretot un prec a l’equip de comunicació  a tractar les coses objectivament i de no 
muntar circs mediàtics amb professionals tan sensibles per un col·lectiu de ciutadans de 
Palma que tenen al seu dia a dia una dificultat mot important”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gràcies Sr. Batle, també podríem dir molts de ciutadans i ciutadanes, i aquest col·lectiu 
que l’equip de govern  actual te doblers per lo que li interessa, per suprimir el carril 
bicicleta i gastar-se 300.000 euros a una infraestructura que hi ha molt poca gent que 
qüestionava, per això si que han tingut doblers, perquè realment es poc significatiu lo 
que s’han estalviat, apart que jo ... li donaré una altra dada econòmica, ens gastàvem 
44.000 euros al mes però en donar un servei 30 dies i vostès es gasten 18.000 euros al 
mes per donar el servei tan sols  un dia i això son els fets objectius que vostè Sra. 
Fernández ha plantejat, realment la proposició que presenta el partit Socialista dona 
garanties i cobreix les necessitats  de lo que ha plantejat el president de la Federació de 
Persones Sordes, l’actual servei es insuficient, la paraula actual es insuficient, han donat 
una passa enrere a lo que nosaltres donàvem, a vostès els ciutadans d’aquesta ciutat li 
han donat la confiança per millorar lo que el passat equip de govern va fer, però no per 
empitjorar i vostès estan empitjorant els serveis, els serveis que estan donant a la 
ciutadania avui hem tingut diverses manifestacions aquí, aposta li demanem per favor si 
s’han de fer ajustes ens tindran si ens ho expliquen, hi ha companys seus que han 
presentat transaccionals a les propostes, vostès passen el rodillo i ens presenten una 
alternativa. Jo li demanaria amb un tema tan sensible que afecta el interès general 
d’aquesta ciutat perquè no ens reunim els tres grups polítics i arribem a una proposició 
transaccionada de tots tres i que realment doni més garanties a aquestes persones que 
son aquí, això es el prec que jo li demano perquè el partit Socialista mantindrà la seva 
proposta. Moltes gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández: 
 
“Muchas gracias, yo lo que le voy a pedir al servicio de comunicación de este 
Ayuntamiento a ver si me puede dar unas clases a ver si me explico un poco mejor 
porque yo creo que es que no han entendido nada, les estamos diciendo que no quitamos 
el servicio que vamos a dar exactamente lo mismo porque la realidad era que lo que se 
estaba produciendo es un Pleno al mes, vamos a seguir haciéndolo y si necesitamos de 
estos interpretes en más actos van a cobrar por horas realizadas, que creemos que es lo 
que tenemos que hacer, pero bueno pido las clases, jefe de prensa por favor, pero de 
verdad yo creo que les ha dado rabia que esto les haya salido mal, el circo mediático?, 
pero quien ha montado el circo mediático?, el Ayuntamiento tuvo que hacer un 
comunicado por una serie de acusaciones falsas que salieron en prensa, como que 
íbamos a quitar este servicio, cuando nunca ha sido esta intención de quitarlo, todo lo 
contrario ha sido de mejorarlo, les estamos diciendo que vamos a ampliar el servicio, 



 

que tenemos contacto permanente con la Federación de personas sordas que así nos lo 
han transmitido, que hemos mantenido este compromiso y que estamos elaborando unos 
pliegos para sacar un concurso para poder ampliar este servicio y que puedan tener la 
comunidad  sorda acceso a la administración municipal, pero que es lo que no están 
entendiendo? A ver, no vamos a hacer las cosas como las hicieron ustedes porque mira 
donde nos ha llevado hacer las cosas como las hicieron ustedes, las vamos a hacer 
diferentes porque para eso nos han votado los ciudadanos y si  no les gusta y lo estamos 
haciendo bien, lo siento mucho pero por favor un poco de respeto y basta de demagogia 
porque con este tema los que están haciendo demagogia y están creando un circo 
mediático son ustedes y yo creo que de aquí lo que deberíamos sacar es que vamos a dar 
un paso más allá en la accesibilidad del Ayuntamiento en este caso para las personas 
sordas y que en esta legislatura en cuanto tengamos elaborados los pliegos no les estoy 
diciendo que sea el último año sino en el 2012 las personas sordas van a tener un 
servicio para poder acceder a la administración en igualdad de condiciones, espero que 
de todo este debate se pueda sacar esto que es lo positivo. Muchas gracias”. 
 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda ampliar l’actual servei de ILS per 
garantir a la Comunitat Sorda l’accés a l’administració en igualdat de condicions 
que la resta de la societat.” 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP), 8 en contra (PSOE) i 3 abstencions (PSM-
IV-ExM). 
 
Es proposa dictaminat defavorable per la Comissió: 
 
El passat mes d’agost ens vam assabentar que es va rescindir el contracte de les dues 
treballadores que prestaven els seus serveis com a intèrprets de signes als actes 
institucionals, culturals i sessions plenàries de l’Ajuntament de Palma. Cal recordar que 
a Mallorca existeixen unes 2.200 persones federades amb una discapacitat auditiva 
superior al 33%. 
 
Els socialistes lamentam el gran pas cap a enrere produït en matèria d’accessibilitat com 
a conseqüència de l'acomiadament d’un dia per l’altre i sense cap tipus de justificació 
del servei dels dos intèrprets de signes que treballaven a l'Ajuntament de Palma. 
 
Els socialistes consideram que estem davant un clar retrocés en el camí de la 
modernització de l'administració i, un increment de les desigualtats d’accés a 
informació municipal a la qual també tenen dret els ciutadans i ciutadanes amb 
discapacitat auditiva. 
 
El servei que, en primera instància, s’utilitzava per a la interpretació dels plenaris 
municipals i dels actes públics amb caràcter institucional, era una primera passa per 
oferir des de l’Ajuntament un servei d’atenció a les persones amb discapacitat auditiva, 
en compliment dels protocols d’accessibilitat de les administracions públiques per 
afavorir l’eliminació de barreres, des del punt de vista de la comunicació de les persones 
amb una discapacitat física. 
 



 

Pensam que amb actuacions com aquesta per part del govern del PP, el senyor Isern està 
retallant d’amagat la prestació de serveis de caire social en un clar exemple de 
discriminació cap a les persones amb discapacitat, al mateix temps que de retrocés en la 
modernització de l’administració i d’increment de les desigualtats. 
 
Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup 
Municipal Socialista presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a complir els 
protocols d’accessibilitat de les administracions públiques per afavorir l’eliminació de 
barreres, des del punt de vista de la comunicació de les persones amb una discapacitat 
física, així com la Llei 27/2007 per la qual es reconeixen les llengües de signes 
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones 
sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a mantenir el 
dret a la informació de les persones amb discapacitat auditiva mantenint el servei 
d’intèrprets de llengua de signes tal i com es prestava fins el 31 de juliol de 2011. 
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a desenvolupar 
un projecte per a arribar a implantar personal a les oficines d’atenció als ciutadans i 
ciutadanes formats en la llengua de signes. 
 
37.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa al segon cinturó i 

model de mobilitat de Palma (379/2011). 
 
Intervé el representant de l’Associació d’Amics de la Tercera edat Bona Gent: 
 
“Molt Honorable Sr. Batle, a l’Associació d’Amics de la Tercera Edat Bona Gent per a 
la Palma del futur, ens agradaria que per haver de comunicar-se des del punt de vista de 
mobilitat les diferents barriades i polígons, no hagués de necessitar construir una 
autovia de 15 quilòmetres en lloc de fer carreteres comarcals o millorar la xarxa viària 
existent. Molt Honorable Sr. Batle, per a la Palma del futur ens agradaria que no es 
projectessin construir rodones tan faraòniques aproximadament 180 metres de diàmetre, 
que hagin d’integrar un llac per suavitzar l’impacte visual que les seves dimensions 
desproporcionades ens produirà (futura rodona del polígon de Son Castelló , segons el 
projecte de via connectora de 2011, a la web del Consell de Mallorca). Molt Honorable 
Sr. Batle, per a la Palma del futur ens agradaria que quan els tècnics preparessin el 
disseny dels diferents projectes, ho fessin de manera més humana, li posarem un 
exemple: en el tram on es preveu construir la descomunal rodona abans mencionada, es 
podria evitar l’expropiació de molts d’habitatges i parcel·les a particulars (gent humil 
que ha treballat molt dur per pagar casa seva) si el traçat es desplaces més cap a les 
parcel·les on l’Ajuntament de Palma té unes cotxeres (Camí dels Reis 400) cap a les 
parcel·les on es troba la ITV on passem la revisió dels nostres vehicles i cap a una 
botiga de mobles que disposa d’una gran zona d’aparcament. Molt Honorable Sr. Batle, 
segon cinturó igual a més cotxes a ciutat, s’afavoreix descaradament el transport privat, 
el projecte no ve acompanyat d’un estudi de mobilitat que ho justifiqui i a l’únic que ens 
conduirà es a un tercer cinturó en el nostre criteri aquí lo que procedeix es reduir el 



 

tràfic. Molt Honorable Sr. Batle aquest projecte dels segon cinturó implica 
expropiacions a Son Sardina, Sa Garriga, Son Ferriol, etc, increment de renous, 
malbaratament de propietaris, rústiques, reducció d’activitats agrícoles, en definitiva 
pèrdua de qualitat de vida i canvis espectaculars en les zones afectades, també aquest 
infaust cinturó implicarà la destrucció d’una gran quantitat d’elements arquitectònics 
parets, edificacions, porxos, cases, sínies, aljubs, sestadors, etc, que formen part del 
nostre paisatge ii patrimoni i que son un valor super important. Molt Honorable Sr. 
Batle, la realitat es que la nostra ciutat i encara es vol seguir fent, ha estat 
irreparablement mutilada i poc importa l’adjectiu, politics, especuladors, poble apàtic i 
consentit, tothom es responsable, les generacions de palmesans que ens han precedit 
veurien si visquessin avui amb molt d’esglai com els contemporanis al·locats han 
malmès inexorablement Palma. Molt Honorable Sr. Batle desgraciadament tot Palma 
agonitza irremediablement, es d’una gran ignorància aclapadora qui ignori que avui en 
dia i més ara amb aquest segon cinturo la nostra ciutat sofreix una pressió brutal en 
contra del territori, es la punta de llança d’un llar reguitzell de despropòsits destructius, 
paisatge, etnología, patrimoni i altres elements únics que han atret des de fa dècades els 
turistes que ens donen de menjar i ens fan prosperar estan cada vegada més malmenats o 
desapareixen. Molt honorable Sr. Batle, tots aquells que a lo llarg dels últims 50 anys 
han contribuït a destrossar Palma son i seran persones non grates dins la memòria del 
poble palmesà no poden posar una palada més de ciment, ni públic ni privat, al contrari 
l’esforç o imaginació per mirar de refer tant de malbé, si no frenem tanta autovia o tanta 
rodona desgraciadament Palma es dirà la ciutat del ciment. Res més i moltes gràcies”. 
 
Intervé el representant de la Unió d’Associacions de Mallorca: 
 
“ Por fin ya se ha presentado el proyecto definitivo de la MA-30, es un proyecto muy 
rentable y necesario, pues puede solucionar el problema ancestral de colapso en los 
accesos de Palma, hasta los ecologistas cumpliendo con las insonorizaciones y la 
premisa de consumir el menor territorio posible parece que han dado su visto bueno, por 
lo cual nos congratulamos. Esperamos que el ajuste de velocidad sea el adecuado a este 
tipo de vías que se haga un plan para los transportes pesados y que realmente estemos 
ante una solución de continuidad que se mejore con el paso del tiempo en los sucesivos 
gobiernos locales, independientemente de su ideología, este es un proyecto para Palma, 
pero que también beneficia, irradia sus beneficios a todas las poblaciones cercanas y 
polígonos industriales por lo que sin duda debe ser considerado como una de las 
inversiones mejores y prioritarias en nuestro entorno. La UAM agradece al equipo de 
gobierno municipal el desarrollo urgente en las partes que el desarrollo de este proyecto 
afecte a sus competencias en coordinación con el Consell Insular de Mallorca”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Gracies, anem a veure amb aquest tema del segon cinturó. No havíem quedat que 
estàvem amb crisi?, no havien quedat que aquesta no era la legislatura de les grans 
infraestructures es deia sinó que seria la legislatura de les autopistes de l’educació deia 
algú, el Sr. Bauzá, nosaltres escoltàvem això i dèiem pareix que la cosa va be, han entès 
algo, han entès alguna cosa del tema de la crisi, de la legislatura del govern Matas, 
pareixia que s’havia entès alguna cosa doncs pareix que no, resulta que al Consell 
Insular de tot això de no a les grans infraestructures, autopistes ...educación tot això al 
Consell Insular el PP del Consell Insular, na Maria Salom pareix que d’això no s’ha 



 

assabentat, anem a veure, a que ve ara reprendre  un tema com el del segon cinturó en 
forma d’autopista amb una afectació al sòl rústic del nostre municipi importantíssima, 
brutal diria jo amb afectacions patrimonials a Son Sardina. Sa Garriga, patrimoni 
hidràulic que es posa en perill com estava ja demostrat per diferents informes, a que ve 
reprendre ara aquest projecte?, tampoc al Consell Insular de Mallorca el PP tampoc s’ha 
enterat d’una cosa que es diu crisi energètica?, cada vegada més escassesa de 
combustible, de petroli, més demanda pels països emergents, el preu puja, no ens hem 
enterat d’això tampoc? A que ve reprendre ara el tema del segon cinturó, varen 
prometre que no hi hauria retalls en educació, en Serveis Socials en Salut que hi hauria 
autopista d’educació i sobretot que hi hauria retribució econòmica,desprès de tot això  
tenim retalls amb educació, amb salut amb serveis socials, no tenim ni una sola mesura 
positiva en favor de la .... econòmica  i ara surten els del Consell Insular amb el segon 
cinturó? amb una afectació tan greu per l’entorn rústic de Palma i amb un projecte més 
que discutible a nivell de justificació tècnica? aquest es el gran projecte del PP, 200 
milions d’euros gastats ara amb el segon cinturó, jo la veritat tenim el tren de Llevant 
aturat, tenim el  projecte del tramvia ara l’altra dia es va comentar, també esta, ara s’ha 
liquidat l’empresa segurament s‘acomiadarà  als treballadors que havien acumulat el 
patrimoni d’anar fent avançar el projecte del tramvia, un projecte necessari per la 
mobilitat de Palma, el carril bici destruït, les tarifes de l’EMT s’anuncien pujades 
s’anuncien baixades també de les freqüències de l’EMT, s’anuncien cosa que també 
afecta als ciutadans de Palma pujades de tarifes del tren, baixades de les freqüències del 
tren, tot això ja s’està aplicant, vostès a l’Ajuntament de Palma ho va dir l’altra dia el 
Sr. Company en Biel Company el conseller va dir que vostès a l’Ajuntament de palma 
si posava a la targeta única del transport públic una targeta que ja hi havia passes molt 
avançades per tenir-la s’havia contractat l’adaptació tecnològica de la targeta de l’EMT 
i de la targeta del Govern, això estava contractat, això simplement s’havia de 
desenvolupar el procés tecnològic era qüestió de mesos i l’altra dia el Sr. Company va 
dir que l’Ajuntament de Palma s’hi posava a la targeta universal del transport públic 
quan ja era una cosa que estava a ....dels ciutadans, vostès i mentre tant tot això aturat, 
tot això malament, tot això paralitzat, pujades de tarifes d’EMT, baixada de freqüències 
i ens surten amb el projecte del segon cinturó?, jo la veritat per justificar això, això es el 
gran projecte de mobilitat del PP, s’ho facin mirar, perquè per justificar això jo no se 
amb quins arguments es podrà justificar això quan tenen tot lo altre passes cap a una 
mobilitat més sostenible completament aturades i gastar 150, 200 milions d’euros amb 
una infraestructura més que discutible tècnicament i quan hi ha gent que avui ho hem 
vist al plenari, gent que s’està acomiadant, gent que s’acomiadarà amb un futur 
treballadors socials, treballador de carrer, mestres interins que no s’estan contractant, 
infermers que no s’estan contractant, quan tenim tot això gastarem 150 i 200 milions 
d’euros públics a fer un segon cinturó?, jo la veritat no se com ho explicaran i no se com 
ho explicaran als seus votants que els varen votar per una promesa d’activació 
econòmica i de crear riquesa i de que hi hauria feina i realment lo que ens trobem es 
aquests tipus de projectes que no tenen cap sentit ni un gastar doblers públics mentre 
esta passant tot lo altra i mentre la mobilitat sostenible esta completament paralitzada, 
no es que estigui paralitzada es que es fan passes enrere, s’incentiva precisament  tot el 
contrari dels paràmetres de la mobilitat sostenible, jo crec que  amb aquesta mesura 
queda clar  quines son les prioritats pel partit Popular, les prioritats evidentment no son 
el transport col·lectiu, evidentment no son altres maneres de mobilitat no motoritzada. 
això no son les prioritats, les prioritats es més cotxes, saturació, congestió, renou, fum, 
això son les prioritats del partit Popular, aquesta es la Palma que vol el Partit Popular 



 

una Palma molt menys europea, molt més avançant cap als criteris de mobilitat 
sostenible i una Palma molt més provinciana que renuncia a projectes com per exemple 
el del tramvia de la badia de Palma, queden clares quines son les prioritats amb aquesta 
mesura del segon cinturó, més cotxes, més renou més fum i el transport col·lectiu a la 
baixa amb retrocés més cotxes, més renou més fum, queden clars quines son les 
prioritats amb aquest projecte. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr.Vallejo: 
 
“Muchas gracias Sr. Gijón, vamos a ver Sr. Verger que vostè i jo no pensem igual esta 
molt clar una altra cosa ben diferent es que vostè comenci a emprar en aquesta sala de 
Plens la demagògia com únic argument possible en política de mobilitat, hem diu que 
perquè gastem aquests doblers, la primera puntualització com vostè sap no es 
competència municipal però jo li contesto encantat, vostè ha estat a mobilitat, vostè ha 
esta en el Govern, el Consell te una partida de carreteres per fer la via connectora 
aquesta partida quan hem arribat no hi havia un duro, l’han fusa i sinó feiem la via 
connectora hem de tornar els doblers, això vostè ho ha de saber, punt 1. Punt 2 vostè 
que formava part del govern del pacte anterior hauria de saber que la propaganda o la 
web no li vull dir propaganda, la web institucional titulava via connectora millorem la 
connexió entre persones, això  vostè li donava suport, perdoni tres mesos abans de les 
eleccions es quan va canviar d’opinió, quan hi va haver les eleccions damunt vostè 
formava part  perquè no va aturar la via connectora?, vostè va participar i va dir 
evitarem l’arribada de vehicles la destinació dels quals no es Palma, una, dues, serà un 
vial de connexió entre barris perifèrics i no una barrera, tres, un nou eix de connexió per 
Palma i per Mallorca accessible tant per vehicles, transport públic, bicicleta i vianants, 
quatre, millorarem la connexió amb nuclis econòmics i industrials, polígons 
infraestructures com l’aeroport i el port, miri no hem vingui amb comèdies de que si 
nosaltres potenciem el cotxe o deixem de potenciar el cotxe es una inversió necessària 
per Palma per connectar les zones industrials, per connectar les barriades per tenir rutes 
de gent que ve d’altres pobles que precisament no tinguin que passar per Palma i es una 
opció que vostè recolzava, que vostè i el seu Govern li va donar forma i nosaltres farem 
cosa que vostè no va fer. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Anem a veure Sr. Vallejo i Sr. Isern lo primer de tot aquest projecte afecta Palma, no 
son les competències evidentment fer el segon cinturó no son competències de 
l’Ajuntament de Palma però afecta a Palma de manera directa en el sòl rústic, en els 
seus ciutadans i en el seu model de mobilitat, afecta a Palma, l’Ajuntament de Palma ha 
de dir alguna cosa, algo te a dir en el tema del segon cinturó, te a dir una cosa molt 
important una qüestió molt important per la ciutat de Palma i per tant per l’Ajuntament 
de palma, una altra qüestió, hem parla del Conveni del Consell Insular amb el Ministeri 
no hi ha altres projectes amb carreteres per invertir?, s’ha d’invertir en fer una autopista 
que encercli Palma?, amb aquesta capacitat destructiva amb redones del mateix nivell, 
amb justificació tècnica més que discutible, es aquest el projecte que s’ha de fer amb 
aquest conveni, es poden fer altres projectes més adequats, algunes tretes de trànsit 
d’algunes poblacions, coses amb les que hi ha consens amb diferents municipis que el 
Consell Insular focalitzi la seva atenció i acció i doblers que necessita gastar amb altre 
tipus d’accions no en fer una autopista que encercli Palma, que destrueixi sòl rústic i 



 

que te molt poc sentit des d’un punt de vista tècnic, molt poc sentit i desprès lo que si 
que no li puc clar jo m’imagino que vostè ha arribat fa poc a la política jo també fa 
quatre anys vaig arriar també nou i evidentment lo de abans vostè devia llegir el diari 
qualque dia però no els llegia tots els dies perquè del tema aquest de la nostra oposició 
al segon cinturó vaig veure que no s’ha enterat, no es va enterar en el seu dia i ara aquí 
hem llegeix la pàgina web del Consell Insular que promocionava el segon cinturo, Sr. 
Vallejo varem tenir un enfrontament a nivell de pacte intern i extern perquè ho varem 
haver d’explicitar perquè efectivament el departament de carreteres del Consell Insular 
va tirar endavant aquest projecte sense el nostre acord i ens hi varem haver d’oposar, 
varem haver de presentar al·legacions i això va ser públic i notori, no hem canviat 
d’opinió nosaltres ens mantenim amb una coherència estricta amb aquest tema i esta en 
les hemeroteques, esta en els diaris i estan totes les declaracions i no declaracions sinó 
fets, es varen presentar al·legacions per lo tant no atribueixi a aquesta formació política 
acord amb el segon cinturó, no ens estem desdient de res estem repetint lo que ja 
diguérem llavors que era un projecte més que discutible que en forma d’autopista en 
absolut que a més incompleix el Pla director de carreteres el projecte en forma 
d’autopista, perquè el pla de carreteres lo que accepta i assumeix es un desdoblament 
simple de carretera no esta ...dins el pla  director de carreteres el fer una autopista en 
forma de segon cinturó i per descomptat lo que no hi ha dins el pla de carreteres i lo que 
va anunciar recentment el Consell Insular es aquest nou traçat que se’n va cap a Son 
Sardina, que recupera el traçat antic impulsat pel Partit Popular que xapa Son Sardina- 
Sa Garriga, que destrueix patrimoni hidràulic amb una afectació brutal a una part molt 
important de sòl rústic del nostre municipi, per lo tant per favor Sr. Vallejo amb això 
demagògia cap ni una nosaltres ens mantenim estrictament dins la nostra posició que es 
d’oposició a la realització d’aquest projecte, sobretot tenint en compte lo que estem 
deixant de fer es que jo li torn a repetir hem de gastar amb això 200 milions d’euros?, 
quan avui hem acomiadat 29 persones de l’Imfof, quan hi ha educadors de carrers, 
treballadors socials que veuen perillar el seu lloc de feina?, quan no es contracten 
mestres interins?, quan no es contracten infermeres?, hem de gastar 200 milions d’euros 
en fer una autopista que encercli Palma?, més que discutible tècnicament, per favor 
l’Ajuntament de palma amb això s’ha de manifestar clarament amb rotunditat i crec que 
ha quedat clar”.   
 
Te la paraula el Sr. Hila: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, en el caso de los accesos a palma nosotros tenemos como 
Partido Socialista una postura clarísima, en el pasado, en el presente y en el futuro y es 
los accesos a Palma se deben mejorar, ojo, los accesos a Palma no es solo hacer 
carreteras, los accesos a Palma por ejemplo también es transporte público que no todo el 
mundo tiene que acceder a Palma en coche, si fomentamos exclusivamente la entrada en 
vehículo privado conseguiremos y a la vez invertimos 200 millones en coche privado y 
cero euros no, recortamos el transporte público que es lo que esta ocurriendo, usted 
como presidente de la EMT tiene un problema gravísimo y es que el número de usuarios 
de la EMT disminuirá porque se irán en coche privado porque es más cómodo, esto 
funciona así lo más cómodo es lo que utiliza el ciudadano a no ser que no tenga recursos 
suficientes para tener un vehículo en este caso mejoramos los accesos  a  Palma, 
nosotros hemos defendido siempre que hay que mejorarlos pero a la vez llevábamos una 
política de mejorar los accesos a Palma y mejorar el transporte público, tienen que ir de 
la mano en el momento en que uno de los dos no va de la mano tenemos un problema 



 

como ciudad, un problema que cada año que pasa se va agravando, por eso defendemos 
la necesidad de construir y mejorar los accesos a Palma pero también en el caso de las 
carreteras defendemos que se haga desde el consenso, en el caso de la legislatura pasada 
no existía consenso en Son Sardina y no se puso en marcha el proyecto y no se puso en 
marcha el proyecto, se dijo hasta que no exista consenso con los vecinos el proyecto no 
se pondrá en marcha, al final de la legislatura se firmó un acuerdo con ellos ustedes 
verán si lo mantienen o lo quitan, tampoco había acuerdo con los vecinos de Son Ferriol 
y la Sra. Calvo y el partido Socialista en aquel momento adquirió el compromiso de 
frente al Consell de Mallorca defender que el proyecto a su paso por Son Ferriol 
sufriese las modificaciones para alcanzar el consenso, lo decíamos gobernando y en 
campaña y lo decimos ahora, mantenemos el compromiso con los vecinos de Son 
Ferriol que dijimos que en caso de que gobernásemos lucharíamos para que el Consell 
de Mallorca modificase el proyecto al paso por el barrio, pero lo que pedimos y 
exigimos porque ustedes dijeron que lo harían así, nuestra labor es de control ustedes 
pueden quejarse mucho porque solo se quejan y no hacen otra cosa del pasado, ahora les 
diré tenían muchas ganas de heredar esta herencia tan mal, que ganas tenían de heredar, 
ustedes se quejan del pasado pero ustedes están gobernando ahora, olvídense de esta 
parte, porque los ciudadanos a quien les va a pedir cuentas ahora es a ustedes, a nosotros 
ya nos las pidieron, en el caso de Son Sardina ustedes dijeron y lo llevan en su 
programa electoral que lo harían con consenso, no me vale el consenso de Blanquerna, 
lo digo también ya, no vale el consenso de Blanquerna, vale el consenso que merece el 
……el de verdad y por tanto les instamos a que se ponga en marcha estos proyectos de 
acceso desde el consenso porque ustedes lo prometieron y nuestra labor es que cumplan. 
Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Vallejo: 
  
“Muchas gracias Sr. Alcalde, es que me mata Sr. Hila, el consenso no me vale el de 
Blanquerna, pero si ustedes llegaron a un consenso que lo rompieron ustedes, llegaron a 
un consenso …no es el tema Blanquerna, ustedes rompieron unilateralmente un 
consenso firmado con todas las asociaciones de comerciantes y todas las asociaciones 
de vecinos, es increíble el consenso el que a usted le va bien mi opinión me va bien la 
de los demás no me va bien, pero bueno lo vamos a dejar, otra cosa que me hace gracia 
dice olvídense del pasado, oiga si quiere lo hablamos después que yo creo que es 
cuando toca el tema de la EMT 31 millones de euros de deuda que quiere que me 
olvide?, dígaselo a los de la EMT pero como puede tener la desvergüenza de decir ahora 
es su problema, claro que es mi problema heredado por usted, por favor, pero bueno 
hablaremos de la EMT después no se preocupe, el tema de la vía conectora Sr. Verger 
efectivament Palma te dret a opinar son les connexions, son els accessos però també li 
vull recordar que el tramvia en aquest Ajuntament es va votar que Palma no el volia i 
vostè va continuar gastant, a un vídeo del tramvia de no se que 69.000 euros, disseny de 
la presentació per un projecte 59.000 euros, estudio sobre los usuarios para el cálculo 
del índice de satisfacción 105.000 euros, trabajo de campo 37.000 euros, otro estudio 
del tranvía de no se que 66.000, això ja sabia que Palma no el volía, publicidad líneas de 
transporte partida para la campaña 68.000 euros, miri m’està dient que nosaltres 
gastàvem, això feia vostè ....... Moltes gracies”.  
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 



 

Recentment s’han produït declaracions de responsables polítics del Consell Insular en 
què s’assegura que s’iniciaran les obres del 2on Cinturó de Palma el primer semestre de 
2012 i que el projecte que té perfilat el Consell inclou la connexió de l’autopista d’Inca 
amb la carretera de Valldemossa, recuperant l’antic traçat projectat pel Govern Matas. 
Aquest traçat penetra i destrueix una extensa i important zona rústica del nostre 
municipi, amb especial incidència a la zona de Son Sardina, nucli que quedaria 
físicament separat del nucli del de Sa Garriga.  
 
També s’han de recordar les afectacions negatives que el projecte té al poble de Son 
Ferriol (rotondes elevades adherides al nucli, problemes de permeabilitat, intersecció 
amb la Ctra vella de Sineu, etc.), cosa que va provocar que protagonitzàssin diverses 
protestes contra el disseny del 2on Cinturó. Totes aquestes afectacions són encara més 
importants si tenim en compte que d’acord amb les declaracions dels responsables 
polítics del Consell Insular, aquest 2on Cinturó adoptarà la forma d’una autopista, amb 
enllaços a diferent nivell, i amb franges d’ocupació de gran amplitud.  
 
Per una altra banda, simultàniament, s’elimina el carril bici d’avingudes, se permet que 
els cotxes interfereixin la tranquil·litat i la seguretat dels vianants a l’eix cívic de 
Blanquerna, s’anuncien disminucions de freqüències i augment de tarifes a l’EMT, 
disminució de freqüències i augment de tarifes al tren, s’abandonen tots els projectes de 
desenvolupament de transport públic (més estacions de biciPalma, més carrils bici a 
Palma, tramvia, tren Manacor-Artà, prolongació a Cala Ratjada, corredor del Migjorn, 
etc.).  
 
A més, és coneguda la difícil situació pressupostària de totes les administracions 
públiques, també del Consell Insular, la crisi econòmica a nivell mundial, acompanyada 
d’una crisi energètica que segur tendrà un impacte en el model de mobilitat dels països 
europeus.  
 
Per tot això, instam al plenari de l’Ajuntament de Palma a prendre les següents 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
1.L’Ajuntament de Palma s’oposa a la construcció immediata del Segon Cinturó 
de Palma, per suposar una gran i injustificada inversió de més de 200 milions 
d’euros, per abundar en un model de mobilitat antiquat i inviable basat en el cotxe 
privat com a únic mitjà de transport, i per representar una greu agressió contra el 
sòl rústic del municipi, perjudicant greument els interessos dels veïnats de Son 
Sardina, Son Ferriol, etcètera.  
 
2.L’Ajuntament de Palma aposta per desenvolupar un model de mobilitat 
sostenible, modern, basat en el transport col·lectiu i formes de mobilitat no 
motoritzada, i per tant no disminuirà les freqüències ni augmentarà les tarifes de 
l’EMT, seguirà desenvolupant eixos cívics i estendrà progressivament la xarxa 
d’estacions del bicipalma i els carrils bici a tots els barris i pobles de Palma.    
 
3.L’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a mantenir les 
freqüències i a no augmentar les tarifes del tren de SFM, a posar en marxa d’una 
vegada per totes l’electrificació entre Palma i Inca, i a continuar amb les 



 

actuacions administratives necessàries perquè el tramvia de la Badia de Palma 
sigui una realitat quan se superin les actuals dificultats i s’aconsegueixi el suport 
financer de l’Estat a través d’un Conveni.   
 
REBUTJADA. Es fa votació separada dels punts: el punt  1, es rebutja per 17 vots 
en contra (PP) 8 abstencions (PSOE) i 3  a favor (PSM-IV-ExM). En els punts 2 i 3, 
17 vots en contra (PP) i  11 a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
38.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la xarxa municipal 

de Serveis de Joventut (381/2011). 
 
Intervé el representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Gracies Sr. Batle, des de la Federació que presideixo considerem molt necessària la 
tasca sociocultural i educativa i dinamitzadora que venen desenvolupant les diferents 
entitats vers els infants i joves principalment de manera molt destacable la duta a terme 
pels casals de joves dinamitzadors lingüístics i el servei dinamo amb totes i cada una de 
les barriades de Palma, creiem que aquesta tasca ha de tenir continuïtat encara que sigui 
amb la necessàries restriccions pressupostàries per la seva incidència tan positiva  en 
atenció social a la ciutadania, estem segurs que aquest consistori podrà idear la manera 
solucions n’hi ha d’haver i es voler trobar-ne, per això demanem que es repensin el 
tancament de tot aquest servei i el restitueixin quan abans millor, moltes gracies”. 
 
Intervé la representant de l’Associació de Veïns Es Raval de Santa Catalina: 
 
“Señor alcalde, señoras y señores regidores la Asociación de Vecinos Es Raval de Santa 
Catalina referente a este punto expone lo siguiente: a nuestro criterio el equipo de 
gobierno del Partido Popular no está a la altura de las circunstancias en cuanto a 
potenciar la juventud palmesana se refiere,  desgraciadamente  ustedes nos están 
defraudando en este terreno tan importante como es velar por los intereses de nuestros 
niños y jóvenes, los cuales con sus decisiones antipopulares quedan dejados de la mano 
de la Institución més cercana a los ciudadanos que es el Ayuntamiento. Mal asunto esto 
de cortar de forma tan incoherente la red de servicios de juventud, nuestra entidad no 
puede admitir bajo ningún concepto que ustedes señoras y señores del equipo de 
gobierno del Partido Popular cierren los Casals de Joves de los distritos Nord y Ponent, 
con la excusa tontorrona y demagógica de ahorrar alquileres, también al parecer ustedes 
quieren acabar con los campamentos de Navidad haciéndoles el harakiri y también 
contra toda lógica, por lo visto, se quieren cargar los servicios de dinamización 
socioeducativa en los barrios (DINAMO) ¿no se dan cuenta ustedes que con estas 
absurdas medidas están haciendo la massa i el cullerot a la juventud palmesana ¿Dónde 
están sus promesas electorales? Por favor no quieran perjudicar lo que tendría que ser 
para ustedes la piedra filosofal, la columna vertebral de su gestión, llevar una política en 
pro, a todos los niveles de nuestra juventud. El equipo de gobierno del PP alega que no 
hay dinero par juventud, pero si que lo hay en cambio para destruir el carril bici de las 
avenidas o por continuar con un proyecto multimillonario como el palacio de 
Congresos, Demencial. Y no nos vengan con el cuento chino de que, en breve todo se 
arreglará, a nuestra entidad no la van ustedes a hacer comulgar con ruedas de molino y 
con promesas, que sus promesas nos recuerdan aquella célebre película titulada Lo que 
el viento se llevó, lo que queremos nosotros son realidades inmediatas y que no nos 



 

dejen a nuestra juventud en la estacada, marginada en el más puro ostracismo. Por otra 
parte la Asociación de Vecinos Es Raval de Santa Catalina desea felicitar efusivamente 
al grupo municipal del PSM-IV-ExM por presentar hoy en este Pleno una propuesta en 
defensa de mantener los servicios de juventud, una propuesta que es merecedora de 
nuestro total apoyo y que esperamos que el PP recapacite y rectifique y se apruebe, 
muchas gracias”. 
 
Intervé la representant de l’Associació de Veïns i Veïnes de Son Gotleu: 
 
“Bones tardes, igualment que a la intervenció anterior apoyamos esta proposición y 
como representante de la Asociación de Vecinos lamentamos la supresión de este 
servicio, nosotros como miembros de la Asociación de vecinos y responsables de la 
dinamización del casal de barri ya expusimos en la reunión del Consell de barri nuestra 
preocupación en cuanto a prescindir de este servicio  valoramos muy positivamente la 
labor social que realiza la conexión entre centros educativos y asociaciones como 
medida de prevención al riesgo que comporta la exposición de jóvenes largas horas en 
la calle, en definitiva transmitir nuestro reconocimiento a la actuación desarrollada en el 
casal de barri con jóvenes del barrio y de centros educativos juntamente con dinamo y 
casal de joves, ruto de la coordinación de la educación formal y no formal con el único 
objetivo de prevenir la desestructuración y la delincuencia juvenil, solicitamos se 
reconsidere la posibilidad de prorrogar este servicio valorando la experiencia y vínculos 
creados por los integrantes del servicio con los participantes, creemos que con este 
servicio disponemos del recurso para elaborar el plan infanto juvenil que coordine las 
necesidades existentes en el ámbito educativo formal y no forma que han contemplado 
en el plan de acción inmediata, aprovechamos también esta intervención para recordar 
que al inicio de curso académico y reanudando las actividades socio educativas en el 
casal de barrio para jóvenes y adultos nos encontramos que tampoco disponíamos del 
dinamizador lingüístico servicio e intervención socio educativa que establece 
mecanismos de integración y ayuda al entendimiento evitando conflictos de carácter 
cultural, en definitiva manifestar nuestra preocupación  por cuanto la supresión de estos 
dos servicios los cuales desarrollan una labor social y cultural considerando unos 
recursos existentes muy útiles para el plan de actuación integral propuesto por este 
consistorio, de nuevo gracias”. 
 
Intervé el representant del Consell de Joventut de Palma: 
 
“Sr. Batle, senyors regidors de l’Ajuntament malgrat la difícil situació econòmica que 
ens trobem des del Consell de la Joventut de Palma així com des del Consell de la 
Joventut de les Illes Balears entenem que els retalls que s’han plantejat afecten d’una 
manera molt especial als joves de la nostra ciutat, no podem permetre que el jove es 
converteixi en la víctima d’aquesta crisi que li afecta especial i  concretament prescindir 
dels serveis com dinamo o Imfof que realitzaven una important tasca per aquest 
col·lectiu jove, no ens pareix la millor fórmula per tenir una joventut activa i amb 
recursos, si a això li afegim el tancament de casals el panorama es senzillament 
desolador, encara així entenem que les polítiques de contenció de despeses i certs retalls 
son necessaris però ens agradaria que es duguessin a terme en un altra sentit i que no 
incidissin sobre el nostre col·lectiu que ja de per si es especialment vulnerable a 
condicions laborals precàries i a l’atur, s’ha de tenir especial cura quan parlem 
d’educació, de cultura i d’altres valors que tenim que intentar que germinin en els joves 



 

per poder tenir un dia de demà digne es l’única possibilitat per sortir d’aquesta crisi. 
Moltíssimes gracies”.  
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Sr. Batle, ja a la comissió varem traslladar la nostra preocupació sobre aquests temes a 
la regidora de Joventut i ara voldria traslladar-li a vostè aquesta preocupació que tenim 
amb els retalls de la xarxa municipal dels Serveis de Joventut, en aquests moments de 
crisi econòmica que te unes conseqüències socials molt importants i deriva d’una crisi 
social molt important, llevar segons quins serveis, paralitzar-los, retallar-los, pot 
provocar un cop molt important per a la ciutat, si jo crec que amb una cosa estem 
d’acord tots es que es important a barris com pugui ser Son Gotleu, com pugui ser 
Camp Redò, com pugui ser la Plaça Serralta, que fer una intervenció socio educativa 
comunitària i cultural en joves, nosaltres som conscients de les dificultats econòmiques i 
aquesta moció pretén ser una moció responsable amb el pressupostos de l’any que ve i a 
la vegada continuar amb uns serveis que nosaltres trobem imprescindibles, jo li vull fer 
menció d’aquests serveis que es tanquen o es paralitzen durant 9 mesos de joves que 
caurien, per exemple el Servei de dinamo que la regidora a la comissió ens va dir que 
fins abril o maig de l’any que ve s’hauria de paralitzar deixa més de 11.300 joves sense 
aquest servei, a les activitats de dinamo han participat 11.300 joves, desprès una cosa 
molt important es el tema de les unitats informatives, a 16 instituts de Palma, 
concretament al de Son Gotleu també hi ha 51 unitats informatives a les quals hi ha més 
de 100 voluntaris joves que coordina dinamo i s’encarreguen de donar informació de 
qualssevol tipus que pugui afectar al procés dels joves, ja sigui de salut, ja sigui de 
prevenció, ja sigui d’oci, ja sigui cultural també col·labora amb 343 entitats entre elles 
Serveis Socials, Associació de veïnats, hem tingut una mostra de que entitats de veïnats 
estan preocupades per aquest tema, desprès tenint en compte els Casals de Joves que ja 
estan tancats en el districte Ponent i Nord, un total de 14.800 usuaris joves participaven 
dins aquests casals 12.566 a nord 2.239 a ponent i a més aquests casals servien per que 
les entitats o col·lectius poguessin fer servir aquests espais per poder realitzar la seva 
activitat associativa llavors nosaltres la primera proposta d’acord i vull que la prenguin 
en consideració i entenent la raó per qual es varen tancar aquests casals que va sortir en 
premsa que era que l’Ajuntament no podia fer-se càrrec d’aquests dos lloguers llavors lo 
que nosaltres li proposem es que dia 1 de gener de 2012 amb els nous pressupostos 
aquests dos casals de jovers tant nord i ponent es pugui ubicar a casals de barri dels dos 
districtes, això implica que seguirem tenint aquest servei i a la vegada ens estalviem el 
lloguer dels locals anteriors, desprès com ja hem comentat volem prorrogar el servei de 
dinamo que s’adjudiqui de nou, entenem que aquest servei es d’interès general i que 
aquesta ciutat no es pot permetre ni per la seva cohesió social ni per la integració ni per 
el projecte de vida dels joves poder prescindir, nosaltres  li demanem, li fèiem un prec 
Sr. Batle de que pugui prorrogar aquest servei fins que s’adjudiqui, di l’adjudicació te 
unes limitacions econòmiques es una situació difícil però per favor que aquesta tasca de 
dinamització en els barris comunitària no deixi de fer-se durant 8 mesos perquè 
nosaltres ho considerem d’una importància cabdal i desprès sobre el tema dels 
campaments, l’any passat 200 nins gaudiren dels campaments de Nadal ho hem de 
veure amb dues coses, primer amb l’experiència que tenen en el lleure aquests nins que 
se’n van de campament i la segona l’ajuda que li fem a les famílies de Palma en quant a 
conciliació laboral i familiar a les vacances escolars, l’acord es donar continuïtat a 
aquesta campanya amb la mesura del possible i sobretot atenent a 200 famílies, si no es 



 

pot anar a la neu 200 joves docs fem viatges culturals a Menorca, a Eivissa o 
Formentera així també tractem el tema de l’estacionalització i ajudem als pares a la 
conciliació laboral i familiar. Gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Crespí: 
 
“Gracies, respecta al primer punt dir que queden 4 casals de joves que les entitats que 
estaven a la seva seu poden acudir a la resta de casals com ja ho estan fent algunes o a 
l’hotel d’entitats juvenils, tenim pràcticament acabat com vaig anunciar un pla 
d’actuació que hem elaborat basant-nos en el nostre programa electoral i en les 
propostes de govern dirigides a joves recollides allà desprès volia exposar les línies 
estratègiques però igualment els vull dir als dos grups de l’oposició que quedarem i els 
ho exposaré perquè encara no esta acabat o sigui que contem amb la seva aportació, 
pensem des de l’equip de Govern que les necessitats de la joventut no son les mateixes 
de fa 8 anys quan jo vaig començar a fer feina a Joventut que molta gent ja ho sap que 
jo abans havia fet feina a Joventut com a directora general, varem passar de un a sis 
casals de joves, varem crear una agència de voluntariat, varem crear el servei de dinamo 
perquè pensàvem que el model de casal estava una mica obsolet i volíem crear un servei 
que pugues anar a les barriades a parlar amb els joves, conèixer les seves necessitats i 
actuar en base a aquestes demandes i per tant ara quan hem tornat aquí una altra vegada, 
que m’han donat responsabilitats de govern dins aquesta àrea he trobat que esta 
exactament els mateixos serveis i s’han conservat durant aquests anys i les mateixes 
iniciatives, per tant hem fa pensar que tan malament no ho havíem fet, jo vull que 
tingueu confiança tant l’equip de l’oposició com els joves i ciutadans i entitats veïnals, 
estem fent feina per un programa  coherent que doni respostes a les necessitats actuals 
que no son les mateixes que fa 8 anys i aquest tema respecta als casals posar-los en 
marxa dia 1 de gener ja dic que no, si es posaran en marxa més endavant dic que no ho 
se perquè de moment estem provant un altra model, tenim 4 casals, poden assumir les 
demandes de joventut que hi ha en tema de dinamització i continuaran així, respecte al 
servei de vacances jo mai he dit ni ningú de l’equip de govern ha dit que no hi hauria 
servei de vacances durant el mes de Nadal ha acabat el contracte dia 25 de novembre 
acabarà i traurem un plec nou amb canvis que anunciarem perquè pensem de nou que 
hem de fer canvis i arribar a una realitat que no estem arribant amb l’actual servei de 
vacances tal com esta, la campanya de Nadal continuarà per tant donarem el vot a favor 
d’aquesta segona proposta i respecte a dinamo ja ho he dit abans es un servei en el que 
creu tot l’equip de govern, es necessari, tots els Serveis de Joventut fa mes i mig que 
estan treballant perquè no es vegin afectats les entitats, els joves que estan rebent serveis 
de dinamo, per el programa dinamitas en concret ja vaig dir que la gent del voluntariat 
es farà càrrec i assumirà directament aquest programa, no perdrem als joves que tenim 
als Instituts fent d’interlocutors entre Joventut i l’Administració no els perdrem, no 
perdrem les entitats, les entitats amb les quals teníem relació tampoc, estarem a Son 
Gotleu, formarem part, el casal de migjorn te Son Gotleu com a barriada prioritària 
d’actuació durant els propers mesos, la resta de Serveis de Joventut lo que farem durant 
el mes d’octubre fer una valoració d’impacte per si ens queda serveis sense cobrir 
poder-ho fer fins al mes de maig que tenim previst tornar-lo a posar en marxa amb uns 
nous plecs de condicions, un nou contracte i es veurà reduït el pressupost, es mes de 
mig milió d’euros anual que ara mateix no podem assumit i pensem que amb menys 
pressupost podem fer la mateixa feina aunant esforços, comptem amb les entitats 



 

juvenils, contem amb la resta de serveis, entitats veïnals i pensem que es pot fer, 
esperaré que hem diguin lo que m’heu de dir”.     
 
Te la paraula el Sr. Mateos: 
 
“Gracies Sr. Batle, no faré més referència a l’importància  dels diferents serveis que 
s’han aturat, la pregunta que teníem previst plantejar si que creiem que es manté i es 
interessant saber, no m’ha quedat clar si l’equip de govern te qualque problema amb la 
joventut de Palma, estan retallant diferents serveis i li demanàvem que en cas que no 
tingui aquest tipus de problema que ens expliqui quines accions prendran per donar 
resposta a les seves necessitats, han aturat fins no sap quant perquè això que diu que en 
gener no i desprès ja ho veurem el servei dinamo, han aturat la construcció o 
l’habilitació de 20 locals d’assaig  en el Campus de la Universitat quan es una de les 
necessitats que feia anys que el col·lectiu de músics i de joves  estava reclamant, estan 
desmuntat per emprar algun tipus d’expressió col·loquial l’Imfof, eliminant programes 
d’orientació i inserció laboral jo li dic que no tenen un pla o que si tenen un pla ens 
preocupa molt aquest pla que tenen, també els dos darrers plenaris vostè ens ha explicat 
que estaven fent feina amb un pla estratègic jo si vol li puc donar alguna referència 
sobre que consisteix un pla estratègic, un pla estratègic bàsicament te un primer procés 
de diagnòstic, d’anàlisi, un desprès de planificació i un desprès d’execució, vostè ha 
començat per el final que es executant coses, el pla estratègic tindrem molt d’interès en 
reunir-nos ja ho va dir el primer dia que ens reuniríem encara estem esperant però això 
no es una estratègia o si l’estratègia que tenen es aquesta ens preocupa molt l’estratègia, 
de moment totes les decisions que han pres en matèria de joventut, de treball van 
encaminades amb la línia de d3esmuntar coses que estaven funcionant i a més anar en 
contra dels seus compromisos suposo que reconeixerà en aquests folletos que en 
degueren editar 200.000 i varen repartir per Palma, surt la foto del Sr. Batle amb els 
cabells una mica més curts i entre altres coses diu volem garantir el serveis amb qualitat 
fent costat a les necessitats de les famílies, no reduciremos los servicios ni reduciremos 
los impuestos, no es ara objecte el tema dels impostos però no reduciremos los 
servicios, si ara no estan reduint els serveis ens expliqui que es lo que estan fent, també 
volia fer un apunt en referència a una notícia que sortia ahir al diari de Mallorca on diu 
que Balears registra la tercera taxa de delinqüència juvenil més alta d’Espanya i també 
es obvi segons els estudis que hem pogut valorar que la taxa de delinqüència juvenil es 
proporcional a l’interes que es demostra per mantenir o no els serveis de dinamització 
socioculturals i relacionats amb els joves, jo crec que si que tenen un problema amb la 
joventut de Palma, votarem a favor de la proposició del PSM-IV-ExM, i tenim molt 
d’interes a que ens expliqui que estan fent i perquè estan incomplint les seves promeses 
electorals”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“La veritat es que pensava ser una proposició responsable i la veritat una proposició 
solucionant uns problemes que vosaltres ens havíeu exposat jo no vull parlar de plans, 
jo vull parlar de fets i dia 1 d’octubre tindrem un servei de dinamització sociocultural 
molt important per a la ciutat tancat i tindrem dos casals tancats, si vostè pensa Sra. 
Esperança que això no es important o la joventut ha canviat llavors no se perquè venen 
joves a queixar-se de que això es tanca o no se perquè venen veïnats a queixar-se de que 
això es tanca, qualque interès haurà de tenir, dic jo, desprès una altra cosa jo no m’he 



 

inventat les xifres, aquestes xifres son de la memòria de Secretaria de 2010, aquestes 
xifres son unes xifres molt importants i estem parlant de milers de joves, qualque cosa 
deu funcionar aquests serveis quan tenen aquestes xifres i quan tenen en certa manera 
aquest èxit i aquest contacte amb les entitats, associació de veïnats llavors estem 
preocupats Sr. Isern. Estem preocupats perquè la veritat aquest retall en el tercer sector, 
aquests retalls a Joventut pot provocar un cop social molt important per Palma, tenim 
episodis de fa un mes i la veritat voldríem tornar-li fer un prec de que es torni a repensar 
lo del tema de dinamo lo de poder prorrogar, lo que d’aquesta ciutat no es quedi 8 
mesos sense intervenció socioeducativa per els joves en els barris i desprès el tema dels 
casals de joves, si els casals de joves tenen qualque tipus de criteri es per el criteri de 
proximitat, no li faràs anar a un jove que esta a Plaça Serralta a qualssevol plaça de 
Palma que esta molt enfora, evidentment els casals de joves tenen el criteri de 
proximitat i de fàcil accés que els joves coneguin dins el seu barri els casals de joves, li 
torna a demanar una consideració sobres això, perquè crec que l’equip de govern no es 
conscient de les conseqüències socials que poden tenir i jo crec que no haurien de ser 
torturadors d’aquests serveis perquè al final ens podem trobar amb unes situacions molt 
greus. Gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Crespi: 
 
“Gracies Sr. Batle, al Sr. Mateos dir-li que estem treballant per el servei de dinamo que 
torni a estar en marxa ........ de 2012, que a l’Imfof no l’estem desmantellant, aquesta es 
una informació que jo no he donat i que en cap moment se m’ha passat per el cap, 
desprès com que hi ha una pregunta referent a llocs de feina podrem parlar més, 
mantenir serveis, volem mantenir serveis ho hem de fer amb menys pressupost però 
volem mantenir serveis, ara de moment per lo que ens queda d’any l ‘any que ve ho hem 
de fer amb menys pressupost i tots farem un esforç per mantenir-los, però servei en si a 
Joventut no ha desaparegut, excepte dinamo que es temporal que el tornarem a posar en 
marxa i jo la veritat estic fent, estic executant  lo que m’han obligat a fer perquè sabien 
amb l’anterior govern o així m’ho han transmès que amb el pressupost que quedava a 
Joventut ja no estem parlant de l’Ajuntament, només de l’Àrea de Joventut no bastava 
per acabar l’any no es podien pagar tots els serveis, això es lo que a jo m’han dit i jo de 
moment crec amb la gent que tinc dins l’Àrea i be dir quins joves? Que a jo encara no 
m’ha vingut cap jove, ja se que estan aquí no miri per darrera però en serio peticions de 
joves o entitats que s’hagin quedat al carrer sense prestació d’aquest servei no n’hem 
tinguda cap, no vol dir que no n’hi hagi, d’entitats no n’hi ha cap, tenim un ....d’entitats 
i te capacitat i vostè ho sap, no vull entrar però ja que entra el Consell de la Joventut de 
Palma tenia una cita amb jo i encara estic esperant que hem torni a cridar per dir-me 
perquè no va venir i jo ara lo que faré desprès d’aquesta intervenció en aquest Ple  serà 
cridar-los jo a ells, però ells tenien una cita amb jo fa unes setmanes, vostè m’ho ha dit i 
com que m’ho ha dit jo ho he dit i per acabar com que desprès parlen del tema de 
l’ocupació no eliminem serveis lo que estem fent es una disminució a nivell econòmic 
per poder mantenir-los”. 
 
Es proposa: 
 
La creixent importància de l’educació no formal dirigida a infants i joves és notòria i 
respon a un model de societat més complexa i canviant, més individualitzada, que 



 

necessita una educació en valors i aprenentatges permanents que complementin a 
l’escola i a la família.  

L’educació no formal no només aporta capacitats i oportunitats als infants i joves. En 
unes societats en què és difícil resoldre moltes de les funcions de pertinença, vinculació, 
conciliació laboral i familiar i integració social i consens, l’educació no formal aporta 
un plus imprescindible al procés socioeducatiu i al projecte de vida de col·lectius 
vulnerables com el juvenil.   

La presència d’una bona xarxa municipal de serveis de lleure i socioeducatius dirigits a 
joves és una de les millors inversions per a reduir els costs socials que sovint tenen les 
transformacions econòmiques i culturals que es donen més acceleradament en les 
nostres societats i, sobretot, en els barris més multiculturals. La problemàtica social de 
Son Gotleu és un clar exemple on és imprescindible mantenir la xarxa de serveis de 
joventut que fan educació no formal i intervenció socioeducativa als joves.  

Per tot això, instam al plenari de l’Ajuntament de Palma a prendre les següents 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma reobrirà l’1 de gener de 2012 els casals de joves dels 
districtes Nord i Ponent per la seva imprescindible tasca social com a espai juvenil. 
Per a estalviar el lloguer dels locals, motius esgrimits per a tancar-los, s’ubicaran 
en algun dels casals de barri municipals dels dos districtes. 

2. L’Ajuntament de Palma donarà continuïtat a la Campanya de Nadal del Servei 
de Vacances per la seva tasca d’educació en el lleure i de conciliació laboral i 
familiar, la qual és imprescindible per a moltes famílies de la nostra ciutat.  

3. L’Ajuntament de Palma prorrogarà el Servei de Dinamo fins a la seva nova 
adjudicació per la seva imprescindible tasca de dinamització sociocultural, 
comunitària i educativa en els barris de Palma. 
 
Es fa votació separada dels punts. El punts 1 i 3 es REBUTJA amb 17 vots en 
contra (PP) i 11 vots a favor (PSOE i PSM-IV.ExM). El punt 2, S’APROVA per 
unanimitat.  
 
39.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la reforma de la 

Constitució (384/2011). 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns Es Raval de Santa Catalina: 
 
“Molt honorable Senyor Batle, senyores i senyors regidors. L’Associació de Veïnats Es 
Raval de Santa Catalina, referent a aquest punt exposa el següent: El PSOE  i el PP han 
donat un cop d’Estat introduïnt en la Constitució el dèficit 0. Es a dir, que l’Estat pagarà 
les seves deutes i renunciar a endeutar-se per atendre les necessitats de la població o de 
la seva economia. Amb aquesta forma “d’equilibri financer capitalista”, que s’aplica per 
damunt de les Corts, del Govern i de totes les instàncies elegides, per exemple, el 
Govern no podrà sostenir les prestacions de l’atur en plena crisis i s’obriran les portes a 



 

les ERE en les administracions. Mal panorama, idò, se li presenta al Ajuntament de 
Palma i a totes les institucions de l’Estat espanyol. En el nostre criteri, el PSOE i el PP 
volen d’aquesta manera garantir als especuladors que d’ara endavant, votem a qui 
votem, els ciutadans de l’Estat espanyol, qualsevol govern sacrificarà l’ocupació dels 
treballadors, el benestar de la població a la vida mateixa de la gent a pagar als banquers.  
Si el Govern, les Corts, els demés òrgans elegits  per la població no poden al·legar els 
fons que necessiten a fi que hi hagi feina, sanitat, educació, ¿perquè elegim? Sense 
sobirania no hi ha democràcia. L’euro ja llevà als pobles el dret a emetre moneda, a 
fitxar el tipus d’interès i restringí la capacitat d’endeutar-se. Davant la crisi capitalista, 
la Unió Europea obligà als estats a finançar als banquers, llavors imposà un ajust ruïnós 
i lliurà els pobles d’Europa al control del Fons Monetari Internacional. El recent pacte 
per l’euro llevà als governs i parlaments el Internacional. El recent pacte per l’euro llevà 
als governs i parlaments el dret a fer els pressupostos que siguin bons per la població. 
Les poblacions queden a mercè d’institucions supranacionals que no són elegides ni 
responen davant els ciutadans com la Comissió de Brusseles i el Banc Central Europeu, 
executores de les ordres dels banquers. Ara exigeixen que les constitucions, consagrant 
el dèficit 0, arrabassin allò que queda de la soberania i condemnin a mort les conquistes 
socials i els drets. Se tracta d’imposar el govern dels mercats, la negació de la 
democràcia. El PSOE, completament lliurat a les institucions antidemocràtiques del 
capital, passa una altra vegada per damunt dels qui l’elegiren i s’alia amb el PP a fi 
d’imposar una reforma a la Constitució que consagra per a sempre aqest ajust que ens 
esta destrossant.  El PSOE pretèn justificar aquest atropellament  amb la cançó de que 
evita que Espanya sigui intervinguda. Amb aquest argument, des del 12 de maig de 
2010, el PSOE, pretén haver salvat “a Espanya” innumerables vegades, però la realitat 
és que ha enfonsat la població, s’enfonsa l’economia, se governa dia a dia al dictat del 
Fons Monetari Internacional, creix l’amenaça dels especuladors  i és més fàcil una 
intervenció. Aquesta imposició dictatorial de la Reforma de la Constitució és 
incompatible amb els drets democràtics i socials més elementals. Amb reforma tan 
greu,el sistema de l’estat espanyol queda deslegitimat. Aquesta desraonable Reforma de 
la Constitució serà, sense lloc a dubtes, a la curta i a la llarga, un càncer que ofegarà als 
nostre estimat Ajuntament de Palma”. 
 
Intervé el representant de la Unió d’Associacions de Mallorca: 
 
“La reforma Constitucional exprès, la que limita la capacidad de gasto, de 
endeudamiento público  y que, por tanto, es una medida de contención del déficit 
público preocupa a los ciudadanos por lo siguiente y más allá de las formas en contra 
del principio de ortodoxia constitucional con las que ha sido aprobada por concesnso 
entre Partido Popular y PSOE. En palabras del Sr. Rajoy, ha que podar el árbol.  Y les 
preocupa  porque a la vista de las propuestas de recorte presupuestario y en las materias, 
algunas de ellas básicas en las que se va a porducir, la ciudadanía se pregunta si no sería 
necesario igual que uds. han fijado un máximo de endeudamiento también fijar un 
mínimo de inversión pública para garantizar unos servicos públicos de calidad, unos 
servicios públicos básicos y esenciales que estén despolitizados de lo que unos y otros 
quiere. Por eso una cosa es podar el árbol, muy necesario y otra bien diferente es talar el 
tronco, dejarlo como un muñon y además plantar otro árbol ideológico alternativo, es 
decir, hacer lo mismo que hizo el PSOE según el criterio político que tenga el Partido 
Popular en este momento. Y eso es lo que está sucediendo después de haver pasado ya 
los primero 100 días de gobierno, se está aprovechando la nefasta coyuntura económica 



 

para ajustar no conforme a las necesidades, sino a las decisiones políticas. Entre las 
necesidades está mantener el nivel de calidad de los servicios y saber dónde se recorta y 
por qué, si afecta o no a la producción de servicio público, que es en definitiva de lo que 
se trata, de que la Administración sirva a los ciudadanos como algo más que un ente 
recaudatorio qeu cuando no tiene ingresos es incapaz de mantener los servicios 
esenciales dentro de unos parámetros razonalbles como país desarrollado. A modo de 
ejemplo, si usted quita al funcionario de la ventanilla pública cuando la asistencia al 
ciudadano es fundamental y recorta el gasto en los sectores públicos productivos en 
términos de calidad asistencial para la sociedad, entonces se está privando de generar 
esos beneficions que son comunes y de los que favorecen a todos y que no se pueden 
materializar, contabilizar por ser intrangibles, invisibles. Y recuerden señores del 
Ayuntamiento de Palma que es la mano invisible la que mueve los mercados, no solo el 
dinero. Y le preocupa también a los ciudadanos de a pie, de manera paralela al necesario 
recorte en los gastos cómo se van a generar ingresos para las arcas municipales. Desde 
luego no a costa del incremento de impuestos. Si el Ayuntamiento recorta y recorta 
gastos pero no aporta ni una sola idea para financiarse que no sea más endeudamiento 
estaremos en una dinámica de un solo sentido, de cuánto puedo o no gastar en lugar de 
saber si puedo gastar en función de lo que ingreso, qeu es como se manejan las 
economías familiares. El Partido Popular ha anunciado que la Administración debe 
funcionar como una economía familiar y la pregunta que se hacen los ciudadanos es de 
dónde va a sacar el ingreso, estando com está la construcción y los impuestos que 
recaían sobre la misma que eran los que mantenían vivos a los Ayuntamientos. Parece 
ser que el Consell Insular de Mallorca, ayer asistimos a su Pleno extraordinario, ya ha 
encontrado la solución mágica, que el Govern pague lo que debe, espetaron. Se  limitará 
por tanto también el Ayuntamiento de Palma a esta solución, pedirán ustedes lo mismo 
y se limitarán a esperar a que caiga el maná del Estado ¿o tiene el flamante equipo de 
gobierno municipal alguna iniciativa viable en este sentido? Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Desprès d’aquestes intervencions poques coses a dir tinc, però be intentaré completar 
les intervencions dels ciutadans, jo hem demano perquè desprès de 30 anys 
d’immobilisme constitucional, desprès s’aprova un vespres d’agost una reforma 
constitucional sense la participació ni dels ciutadans ni les comunitats autònomes ni dels 
ajuntaments a través dels seus organismes representatius com puguin ser la FEMP i la 
FELIP, per qui estan governant en aquest moments els governs actuals? Per qui esta 
governant el Sr. Zapatero? Amb el suport del Sr. Rajoy, esta governant per els ciutadans 
de l’Estat?, doncs jo crec que no i es una mala notícia, esta governant per els mercats, 
per les agències de qualificació i per tots aquells que volen unes polítiques neo liberals 
en contra dels serveis públics dels ajuntaments i de les comunitats, vull recordar que les 
comunitats autònomes i els ajuntaments  han assumit competències bàsiques de l’estat 
de benestar, educació, sanitat, serveis socials, competències moltes vegades mal dotades 
de part de l’Estat a les comunitats i veritablement quan parlem d’ajuntaments 
competències que no s’han transferit mai, evidentment a més els increments 
demogràfics experimentats han suposat que tant comunitats com ajuntament hagin 
tingut que suportat molt més una tasca o un gasto social que l’estat no ha incrementat 
amb les seves dotacions, llavors perquè tenim un Ministeri d’Habitatge quan les 
competències estan traspassades, perquè tenim un Ministeri de Cultura? Quan les 
competències estan traspassades?, perquè tenim un Ministeri d’Educació quan les 



 

competències estan traspassades?, perquè no pensem amb aprimar el pressupost que va 
a la Monarquia?, o perquè no pensem aprimar el pressupost de l’exèrcit?, no, això no ho 
pensem perquè estem presoners d’un sistema neo liberal que fa que al final tots aquests 
ciutadans hagin de pagar l’incompetència d’alguns governants llavors que significarà 
això per l’Ajuntament de Palma, doncs significarà lo que significarà per tots els 
ajuntaments, aquest ....d’endeutament significarà que els serveis públics que 
l’Ajuntament ha d’oferir i moltes vegades sense les competències transferides doncs 
sofreixin una retallada molt important  en serveis públics però be, estaré feliç de debatre 
tant amb Partit Popular i PSOE i desprès ja parlarem del model de finançament de les 
Illes Balears i dels ....ajuntaments. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
 “Gracies Sr. Batle, nosaltres com a país Espanya havíem de donar una resposta 
extraordinària a una situació extraordinària i el PP i el PSOE que normalment son els 
que han d’assumir la responsabilitat de govern a nivell nacional doncs varen fer un 
pacte que tothom entén que es bo, fitxis si tothom entén que es bo que aquest dissabte, 
ho dic per la referència que fa la FEMP, aquest dissabte es va aprovar una comunicació 
pràcticament per unanimitat, llevat dels batles d’Esquerra Unida en el qual es donava 
suport a aquesta modificació de la Constitució, per tant lo que seria l’apartat núm. 2 
entengui que la FEMP ja s’ha posicionat a l’assamblea de la FEMP, això es donar una 
resposta extraordinària a una situació extraordinària, nosaltres no es que vegem 
malament demanar referents d’uns quants es modifica la Constitució sigui directa o 
indirectament, indirectament nosaltres varem defensar amb l’Estatut de Catalunya que 
era una modificació indirecta de la Constitució varem defensar que els mallorquins 
volien també votar en aquella situació, per tant no es un posicionament en contra del 
referèndum es que era una qüestió de temps, vostès es queixaran dels mercats però 
nosaltres hem viscut perquè demanaven doblers a l’exterior i ara aquest exterior lo que 
esta pendent es que en els venciments els tornem els doblers, Sr. Noguera hi ha un tema 
molt interessant i filosòfic de lo que vostè ha dit, diu que per culpa de governs 
incompetents el sistema neo liberal no ha funcionat i clar vostès esta parlant del 
intervencionisme que hi ha hagut dels governants i a lo millor vostè i jo estaríem 
d’acord segurament aquí sempre que se li vol donar la culpa al mercat, la realitat es que 
quan es va començar a parlar de la crisi internacional de la situació financera 
internacional hi va haver aquí a Espanya que li volien donar tota la culpa als mercats, 
per tant o ens posem d’acord o hi ha hagut incompetents en els governs o els mercats no 
funcionen perquè els dos temes fa que sigui realment l’intervencionisme que han fet els 
governants,  al final tothom esta d’acord fins i tot el Partit Socialista, tothom esta 
d’acord que se li ha de donar una resposta amb un sistema que nosaltres ens ha 
funcionat durant molt de temps, vostè miri com estan els països on tenen sistemes 
liberals i miri com estan països on tenen sistemes d’una gran intervenció i encara estan 
molt pitjor que nosaltres, per tant be el segon punt jo li dic que això ja el Sr. Batle de 
Palma ja va tenir un posicionament a l’assemblea a favor, per tant nosaltres no donarem 
suport i respecte al punt  núm. 1 el trobem interessant però ja dic això es un tema que 
s’havia de donar una resposta extraordinària a una situació extraordinària. Moltes 
gracies”.  
 
Te la paraula el Sr. Hila: 
 



 

“Moltes gracies, en este caso fíjese Sr. Martínez que digo va a ser la única vez que 
coincida con algo pero dada su explicación la verdad es que no, tampoco no va a ser la 
primera vez, la reflexión esta que dice países con más intervencionismo y yo pienso en 
los países nórdicos que la verdad que les va muy bien i bueno pues nada contradice la 
teoría, bueno, la situación es que hubo una realidad no puede mirar para otro lado, en 
agosto la situación internacional yo creo que más o menos quien siguió la actualidad la 
vio cual era una situación de emergencia y hubo que tomar decisiones que no es 
agradable en aquel caso pero hubo que tomarlas de emergencia que era lanzar el 
mensaje exteriormente e interiormente de que España es y va a seguir siendo un país 
solvente capaz de afrontar sus compromisos, ese era el mensaje que se perseguía parece 
que el mensaje llegó porque si hoy analizamos la situación estamos mejor que en agosto 
y los que no hicieron lo  mismo que nosotros están peor que nosotros con lo cual sin ser 
una situación deseada ni que nos hubiese gustado que se produjese pues hubo que tomar 
decisiones y el gobierno del Estado lo hizo en este caso llego a un acuerdo con el 
Partido Popular que ya debía ser extraordinaria para que se pusiesen de acuerdo y se 
aprobó y de momento hemos de decir que todos los ciudadanos estamos en una 
situación en la que si no se hubiese adoptado probablemente estaríamos más cerca de 
tener problemas de lo que estamos hoy lo cual no quiere decir que no tengamos muchos 
problemas por delante. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Jo que presentava aquesta moció perquè es posessin d’acord i al final ni amb els 
discurs però be, a jo hem fa molta gracia els nacionalistes com vostè, nacionalistes 
espanyols perquè quan parlen de Mallorca son grans experts amb economia, però quan 
parlem d’Espanya no en tenen ni idea, la ratio d’empleats públics de les Illes Balears es 
9 per cada mil empleats tant a Extremadura en te 22, Andalusia  en te 20, llavors tenim 
una deficiència absoluta, Balears va rebre les transferències en Sanitat amb la ratio més 
baixa de personal sanitari per cada 1.000 habitants, igualment va passar amb educació 
amb el nombre de professors per cada 1.000 alumnes més baix, el nostre model de 
finançament es pervers i la veritat passarem un fum amb aquesta reforma constitucional, 
son l’única comunitat a Europa que el nostre 14% de producte interior brut es va a les 
arques de l’estat, vostè pensa que amb aquesta nul·la capacitat d’endeutament no tenint 
una flexibilitat en comunitats com la nostra que aguanten un espoli econòmic de fa 30 
anys que els serveis públics son molt més deficitaris que les altres comunitats, el 
nombre d’empleats públics igual vostè suposa que per nosaltres afectarà això igual que 
a una altra comunitat, nosaltres molt pitjor i aqueta reforma constitucional per a les Illes 
Balears significa un gran retrocés un retrocés més i un maltractament més per els 
nostres serveis públics que ja de fa temps estan tocats, perquè no retallem amb Aves, 
amb aeroports sense avions, amb autopistes sense cotxes, seguim fent inversions de nou 
risc caríssimes de construir i més cares de mantenir mentre ens obliguen a retallar a 
Sanitat i Educació, la Sanitat i Educació de les Illes Balears que es pitjor que la de tot 
l’Estat. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Simplemente Sr. Hila, si pensamos o no pensamos yo le quiero decir que los países 
nórdicos tienen un nivel bajo de intervención actualmente, esto era algo que ocurría en 
los años 60 pero en la actualidad todo el mundo, el otro día vine de una reunión de la 



 

directiva de servicios y que decían ustedes los socialistas en Madrid, que hay que 
reducir el intervencionismo para salir de la crisis económica, simplemente es esto, bien 
yo Sr. Noguera lo que ha dicho no va a cambiar nuestra postura respecto a la votación 
del punto número 1 y del punto número 2, que esta molt be que hagi fet aquest discurs... 
i que digui que nosaltres  som nacionalistes espanyols, si vostè s’ha quedat a gust escolti 
un dia que surt aquí doncs feliç. Moltes gracies”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Els grups parlamentaris del PSOE i del PP han arribat, al Congrés de Diputats i al Senat, 
a un acord per a reformar l’article 135 de la Constitució espanyola. Amb aquesta 
reforma es pretén posar límits al dèficit estructural de l’Estat i les comunitats 
autònomes, límits que es desenvoluparan mitjançant  una llei orgànica que s’haurà 
d’aprovar abans del 20 de juny de 2012. 

Durant anys, quan partits polítics o ciutadans de l’Estat espanyol han manifestat alguna 
vegada la necessitat de reformar la Constitució, el PP i el PSOE han defensat 
aferrissadament  que la Constitució era intocable i han arribat a una sacralització 
absurda del text constitucional. 

Ara aquests partits pacten amb presses i  de forma irresponsable una reforma 
constitucional, abans de les pròximes eleccions generals, cedint a les pressions dels 
mercats financers i de determinats governs de la UE. 

La dita reforma no compta amb el consens de la resta de partits polítics amb 
representació parlamentària (llevat d’UPN) i s’ha fet sense el consens amb els governs 
autonòmics ni amb els ajuntaments (FEMP i FELIB), que veuran la seva autonomia 
financera directament afectada. 

Hem de recordar que les comunitats autònomes i els ajuntaments han assumit 
competències bàsiques de l’estat del benestar: educació, sanitat, serveis socials. Són 
competències mal dotades o directament sense cap dotació (en el cas dels ajuntaments). 
A més, els increments demogràfics experimentats els darrers anys han fet augmentar les 
despeses associades a aquests serveis, sense que s’hagi incrementat de la mateixa 
manera la dotació econòmica per part de l’Estat. 

L’administració que s’ha desprès d’aquestes competències (l’Estat) no ha aprimat la 
seva estructura: continuen existint ministeris de Sanitat, Educació, Serveis Socials, 
Habitatge, Cultura... quan són competències que han estat transferides. 

Amb la reforma de la Constitució pactada entre el PP i el PSOE l’Estat es reserva una 
capacitat d’endeutament (0,26%, en principi) superior a la de les comunitats autònomes 
(0,14%) i els ajuntaments (0%). A la llarga, aquesta situació ofegarà les administracions 
que suporten l’estat del benestar, ja que no podran exercir correctament les 
competències dels serveis públics bàsics. 
Tampoc ha comptat amb cap debat públic perquè la ciutadania en pogués donar la seva 
opinió. Certament aquesta reforma no requereix legalment un referèndum, però seria 
desitjable que els ciutadans poguessin votar si volen aquesta reforma o no la volen. 
Per això, el Grup Municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta les següents 
 
PROPOSTES D’ACORD 



 

 
1. L'Ajuntament de Palma manifesta el seu suport que la reforma constitucional de 
l’article 135 iniciada en el Congrés de Diputats es decideixi en referèndum d’acord 
amb l’article 167.3.  
 
2. L’Ajuntament de Palma manifesta el seu desacord que la reforma constitucional 
iniciada en el Congrés de Diputats no hagi estat pactada amb la federació de 
municipis estatal (FEMP) i limiti l’autonomia finan cera dels ajuntaments, amb la 
consegüent i greu problemàtica de no poder exercir correctament les competències 
dels serveis públics bàsics en temps de crisi econòmica com aquesta. 
 
REBUTJADA  per 25 vots en contra (PP i PSOE) i  3 a favor (PSM-IV-ExM) 
 
41.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la finalització del rènting 

de l’EMT com a mesura d’estalvi (371/2011). 
 
Intervé el representant del Comite d’empresa de l’EMT de Palma: 
 
“Buenos días Sr. Alcalde, buenos días señoras y señores regidores, mi nombre es 
Andrés Rodríguez…..y mi intervención ante este Pleno es en representación de la 
plantilla de la EMT, como presidente que soy del comité de empresa, en primer lugar 
quiero trasladarle Sr. Alcalde la inquietud, malestar y preocupación que sentimos en 
estos momentos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, el pasado lunes día 26 
nos enteramos por la prensa local que nuestra nómina iba a abonarse con retraso por la 
falta de liquidez el Ayuntamiento, ni siquiera han tenido la delicadeza de 
comunicárnoslo al comité de empresa antes que a la prensa, el pasado día 9 de 
septiembre el Teniente de alcalde de economía el Sr. Julio Martínez declaró 
públicamente que las nóminas de la EMT y otras empresas municipales estaban 
garantizadas hasta final de año, el día 14  de este mismo mes el director de la EMT en 
una reunión con los sindicatos también se expreso en este mismo sentido, es cierto que 
el comité no tiene la menor idea de lo que piensa el presidente de la empresa pues en los 
4 meses que ejerce como tal ni siquiera tenemos el placer de conocerle, Sr. Isern 
sinceramente le digo que los trabajadores y trabajadoras de la EMT no consideramos 
que nos merezcamos este comportamiento de nuestros gobernantes, por nuestra parte 
tratamos día a día de dar el mejor servicio al ciudadano y lamentamos que últimamente   
se este reduciendo el servicio al usuario pues obviamente no es una medida que vaya 
precisamente a incentivar el servicio público, señor Alcalde las personas que trabajamos 
en la EMT también tenemos hipotecas y usted comprenderá el problema que se nos va a 
presentar cuando llegue el día 1 de octubre y no tengamos dinero, por ello le pedimos 
que haga un máximo esfuerzo para que esta situación no se vuelva a producir en un 
futuro, también quiero informarle que los trabajadores y las trabajadoras de esta 
empresa llevamos la nómina congelada 2 años, manifestar a este Pleno municipal que 
los trabajadores y trabajadoras de la EMT Palma no somos responsables de las 
presuntas malas gestiones que se hayan llevado a cabo, antes ahora y después en la 
EMT y para terminar ofrecerle nuestra colaboración en todo lo que en nuestra parte 
podamos aportar a favor de mantener una empresa pública que preste el mejor y el más 
económico servicio público que se merecen los ciudadanos de esta ciudad. Muchas 
gracias Sr. Alcalde”. 
 



 

Te la paraula el Sr. Hila: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, como decía el Sr. Antoni Noguera antes es difícil explicar las 
cosas mejor de lo que se han explicado ahora, en enero de 2012 finaliza el año de 
prórroga del contrato de alquiler de la EMT de renting y es una buena oportunidad para 
disminuir los costes de la EMT y además de forma importante, cada mes se pagan 
alrededor de 1.400.000 euros por el alquiler casi 17 millones de euros al año a nivel de 
ejemplo del sobrecoste que supone el alquiler podemos citar que el seguro de un 
autobús cuesta el doble si esta en alquiler que en propiedad 15.000 euros frente a 8.500 
que el gasoil es más caro y se paga prácticamente como lo pagamos cualquiera de 
nosotros con nuestro coche particular mientras que el suministro de los buses en 
propiedad que se hace por subasta se obtienen importantísimas reducciones en el precio 
del gasoil y la EMT gasta muchos millones de litros, en cuanto a la financiación y yo 
creo que los que tienen una hipoteca lo entenderán perfectamente, el renting nos cobra a 
euribor más 5 y medio y los de propiedad están en euribor más uno y medio y lo mismo 
pasa con cualquier concepto de gasto que miremos comparando renting con propiedad, 
todo esto supone que la eliminación del alquiler generaría un ahorro anual mínimo de  
un millón y medio de euros siendo conservador, si a principio de 2010 cuando trajimos 
a este Pleno se hubiese aprobado la financiación para comprar los nuevos autobuses y 
abandonar el alquiler ya en el 2011 estaríamos ahorrando estos millones de euros y se 
podrían pagar las nóminas, usted tendría como mínimo un millón y medio más, estoy 
seguro que este mes habría pagado las nóminas en tiempo y forma, imagínese si en el 
2000 se hubiesen comprado en vez de alquilarlos, imagínese ya hoy hace meses estos 
autobuses estarían completamente pagados y cuanto nos estaríamos ahorrando en 2011? 
Pues mire siendo conservador 8 millones de euros, no tendríamos este debate, si estos 
autobuses fuesen en propiedad y se hubiesen comprado hace 10 años hoy no pagaríamos 
un euro por ellos, la gasolina que consumen y el seguro pero por la compra cero, 
estarían pagados, 8 millones de euros no tendríamos esta conversación, es más creo que 
podríamos hasta disminuir la subvención al transporte público del Ayuntamiento, en 
momentos de dificultad  como el actual, el renting es un lujo que no nos podemos 
permitir en la EMT y su eliminación es la medida de ahorro más importante que se 
puede adoptar y no afecta al servicio que reciben los usuarios, al contrario, por tanto 
antes de eliminar la gratuidad para los menores de 16 años, antes de aplazar nóminas, 
antes de recortar líneas, antes de reducir salarios, y antes de reducir frecuencias la 
decisión que este Ayuntamiento esta obligada a tomar es finalizar el contrato de renting, 
le diré más en estos momentos probablemente si fuésemos al aparcamiento de la EMT 
en Son Banya nos encontraríamos con un elevado número de autobuses que están allí 
parados que no son necesarios porque ustedes han reducido, han quitado buses de las 
líneas y por tanto estos autobuses están parados, cada uno de estos autobuses alquilados 
nos cuesta cada mes  de media 10.000 euros, cada autobús, si llega haber 30 parados, 
usted mañana como estamos en prórroga no hay ningún problema para devolverlos, 
mañana devuelva 15 o 20 este mes usted deja de gastar 200.000 euros, este mes y el que 
viene otros 200.000 y el que viene otros 200.000, creo que esta es la decisión que hay 
que tomar y  proponemos la convocatoria de un concurso público para cambiar el 
sistema de renting por buses en propiedad, para ello contará con todo nuestro apoyo que 
le reitero una vez más como hice desde el primer día pero demuestre que tiene voluntad 
de consenso y no haga como hasta ahora que ignora completamente a la oposición, ni 
viene a las comisiones de Pleno, al comité de empresa ni se ha presentado en 4 meses 
que creo que debe ser el record guiness, tampoco se ha reunido para explicarles 



 

evidentemente ninguna de las medidas que hasta ahora ha anunciado y la única que ha 
tomado ha sido aplazarles el pago, lleva más de 100 días, mi pregunta es clara tienen un 
plan Sr. Isern se la dirijo a usted como máximo responsable, tienen un plan para la 
EMT?, son medidas improvisadas ¿, si tienen plan donde esta? Me lo pueden dar?, se lo 
pueden dar a los sindicatos? Porque el día 21 se reunió el gerente de la empresa con el 
comité para tratar de un supuesto plan, nada, papeles ninguno simplemente echar la 
culpa a los de antes, así no se soluciona nada, un supuesto plan que se debía presentar 
en julio luego se dijo que en septiembre ahora se dice que en noviembre, así no se 
genera confianza, no se tranquiliza y así no se mejora nada”.   
 
Te la paraula el Sr. Vallejo: 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde, Sr. Hila el tema del renting que usted esta dando una serie 
de datos algunos son correctos como por ejemplo que con las condiciones en que se 
renegoció el renting hace 11 años y con los datos que tenemos hoy de financiación de 
precios de combustible, de precios de seguro y tal probablemente tendríamos un ahorro 
de alrededor de un millón de euros no dos por supuesto como dijeron en prensa ni 
tampoco uno y medio como acaba de decir usted aquí, eso no quiere decir que el renting 
sea mejor o peor que la compra, quiero decir que las condiciones que se firmaron hace 
10 años hoy son mejorables y se pude negociar un renting mejor que el que se negoció 
hace 10 años o con las condiciones que hoy tenemos, entonces yo estoy de acuerdo la 
EMT lo primero que tiene que hacer es gastar menos, ahorrar y uno de los puntos es el 
renting y estamos en ello para decidir si renovamos renting o si adquirimos vehículos, 
de todas maneras hay un aspecto que usted no ha mencionado, tampoco me extraña que 
es que le debemos al proveedor de renting 14 millones de euros, entonces ahora vaya 
usted a la empresa de renting y le diga oiga que no renuevo, tampoco le voy a pagar, 
porque usted dice que el renting es mucho más caro, no es verdad, si el renting a usted 
le salía  baratísimo, no lo pagaba, le salía tirado de precio es que hay que tener poca 
vergüenza para decir que el renting y que con un millón y medio de euros de renting de 
ahorro vamos a ahorrar 30 millones de euros que tiene la compañía, por favor, mire le 
voy a dar datos, luego volveremos a hablar de la EMT pero le voy a dar datos año 2007 
usuarios en la EMT 40 millones, año 2011 43 millones, perfecto enhorabuena Sr. Hila 
ha ganado usted 3 millones 115.000 usuarios mi más sincera enhorabuena, gratuidad el 
año 2007 cuando lo dejamos nosotros el 3’28% de los usuarios 1.200.000 
aproximadamente, gratuidad en el año 2011 el 18% de los usuarios, 7.790.000 usuarios, 
yo le recomendaría que se fuera al grupo de al lado al grupo nacionalista porque usted 
ha conseguido hacer una cosa muy mallorquina el negoci de na Peix frit, es decir 
ganamos usuarios todos viajaran gratis pero es igual tenemos usuarios, me pide aquí que 
no elimine las gratuidades, no las eliminaré , las subiré hasta los 46 años, no hasta los 
16 hasta los 46 y las tarifas no las subiremos como hizo usted por cierto en el año 2009, 
las bajaremos de precio, pero ahora me explique como pagamos la deuda. Gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Jo no m’estendré amb les dades que ha donat el Sr. Hila jo crec que ha estat prou 
explicatiu i ha quedat evident davant tothom tots els regidors i ciutadans que ens 
acompanyen que el sistema de renting surt molt car i que s’ha de canviar i que per favor 
Sr. Vallejo pensi amb desfer-se de determinades herències, aquesta herència per cert li 
ve d’un consistori popular i per favor es desfasi de segons quines herències i estalviï 



 

dins l’EMT perquè clar es evident que l’EMT i el servei que presta de transport 
col·lectiu es la peça fonamental de la mobilitat de Palma, sense l’EMT es una ciutat 
inviable, impossible saturada, absolutament impossible, per tant tot el que va en 
detriment de la política de transport col·lectiu, tot el que va en detriment de l’EMT  que 
els treballadors cobrin tard, que es pugin les tarifes, que baixin les freqüències tot això 
es començar a caminar cap a una Palma absolutament inviable, sense aquest 43 milions 
de desplaçaments en transport col·lectiu Palma es una ciutat impossible, per tant alerta 
en prendre mesures que van en detriment del servei públic que representa l’EMT a més 
la veritat aquí ha quedat ben explícit un problema de formes evident, els treballadors de 
l’EMT ni el coneixen,vostè es el president de ‘EMT jo això la veritat ja es un problema 
de formes que s’acumula a altres problemes de formes a altres bandes i això jo la veritat 
absolutament incomprensible que no vulguin donar la cara quan hi ha problemes, per 
tant el Consell d’administració de l’EMT tampoc no s’ha reunit, una situació també ben 
estranya quan a més s’està parlant tant de l’EMT  i de tantes mesures, estan anunciant 
tants de paquets de mesures tots en detriment de l’EMT, però ni el Consell 
d’Administració s’han dignat en reunir-lo ni per tractar aquest tema ni cap altre, per tant 
jo crec que ja va essent urgent primer que s’abordi el problema de formes, que es 
reuneixi amb els treballadors, que es reuneixi amb els grups d’oposició per abordar 
situació financera, qualssevol empresa de transport col·lectiu de l’estat te dèficit, un 
dèficit no se que diu de 31 milions, de 23 milions, totes les empreses de transport 
col·lectiu tenen dèficit, l’EMT fa molts d’anys que te dèficit no ve de l’anterior 
legislatura el dèficit de l’EMT, per tant lo que hem de mirar es que els dèficits siguin 
racionals i no surtin de tal, el cas de l’EMT esta dins un paràmetres de dèficit raonable, 
tenint en compte el servei que s’està prestant per tant hi ha una mesura d’estalvi clara, el 
tema del renting es desfaci per favor d’aquesta herència que li ve d’un consistori 
popular que va optar per una solució que es evident que es negativa i que va en 
detriment de l’EMT i així amb aquesta mesura i d’altres que per ventura podem tractar 
garantim per favor la viabilitat de l’EMT, la viabilitat d’aquest servei públic sense el 
qual la ciutat de Palma es absolutament impossible, inviable, saturada, congestionada no 
es possible, per tant per favor no caminin amb el sentit invers que marquen les directrius 
d’una política de mobilitat sostenible. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Hila: 
 
“Moltes  gracies, yo antes le he dicho Sr. Vallejo que estábamos dispuestos a colaborar 
en lo que hiciese falta y como los trabajadores también lo están mire yo le hago una 
propuesta, reunámonos, convóquenos a los trabajadores a mi con usted y vamos a ver 
cuales son los problemas que tiene la EMT y cuales son las soluciones, yo le hago esta 
oferta, yo creo que los trabajadores se sumarán, creo que es una buena oferta ahora 
depende de usted, cuando habla de la deuda del renting a mi me gustaría saber, supongo 
que usted también ha sido impagador, digo yo, o solo lo fui yo?, usted ha pagado, 
también es impagador vale, pues yo le diría que si el renting  ha cobrado de este 
Ayuntamiento 186 millones de euros, y que ahora están cobrando a precio de nuevos 
unos autobuses que están pagados 4 veces, yo prefiero que espere a cobrar el renting a 
que no cobren los trabajadores o a subir el precio del autobús, lo prefiero y esta fue mi 
opción, ustedes improvisan quitan autobuses de 12 líneas, ya han quitado autobuses de 
12 líneas y dicen que porqué lleva poco pasaje, por favor la 5 lleva poco pasaje?, la 15 
la que más pasaje lleva le han quitado dos autobuses en agosto, le leo su artículo, un 
artículo 24 de septiembre diario de Mallorca, Cort asegura que elabora un plan de 



 

ajuste, bueno lo supondremos, la empresa de transportes quiere quitar dos autobuses de 
la línea 25 que es  el bus express a la Playa de Palma, pasaría de 8 a 6 sin embargo 
fuentes municipales aseguran que no hay ninguna decisión tomada todavía porque el 
departamento de Mobilitat esta elaborando un plan de ajuste, esto día 24, día 26 quitan 
el autobús, lo quitan o sea el 24 no había tomado ninguna decisión porque había que 
hacer un plan de ajuste, el 26 lo quitan, dicen que van a subir el precio del billete 
incumpliendo una promesa electoral que hizo el Sr. Isern a toda la ciudadanía, pero cada 
semana hay que leer, en un solo periódico lo leemos  en uno, enhorabuena al periodista 
pero creo que habría que leerlo en más, pues leemos en un solo periódico las idas y 
venidas, ahora 50 euros…los estudiantes, ahora no, ahora lo subimos, ahora no, ahora es 
el precio más barato de España cuando en la pasada legislatura decían que era el más 
claro, aclárense dicen que van a reducir un 10% de la masa salarial, como lo van a 
hacer?, lo han contado algo a alguien?, llevan ya más de 3 meses le leo otra noticia, la 
dirección de la empresa quiere disminuir un 10% los salarios, las horas extras y los 
gastos de explotación de los autobuses para sanear unas cuentas aunque el departamento 
de Movilidad niega estos recortes, es que no nos aclaramos, es que no sabemos lo que 
queremos hacer es que rectificamos sobre la rectificación, nosotros apostamos por el 
transporte público dentro de una política de movilidad, la EMT no puede estar sola en 
este Ayuntamiento no la podemos dejar sola, usted es regidor de movilidad y toda la 
política que usted haga tiene que ir dirigida a que la EMT tenga más viajeros también, 
no puede estar sola y para ello pusimos en marcha una política de movilidad que era 
coherente con un modelo de ciudad y los resultados están ahí basta ver la encuesta del 
otro día, el Sr. Gijón la debe conocer sobre la satisfacción  e los turistas el Playa de 
Palma, el elemento mejor valorado de la Playa de Palma era el transporte público, eso 
no es casualidad y además decía también la encuesta que había aumentado mucho este 
grado de satisfacción en los últimos años, eso es consecuencia de un trabajo ustedes que 
han hecho?, han quitado autobuses de las dos líneas que van a la Playa de Palma, eso no 
es Palma 365, ya empezamos a ser 364, sean sinceros el Ajuntament esta al día en los 
pagos a la EMT?, ha pagado la subvención?, ha pagado la Ley de Capitalidad, la va a 
pagar este millón y medio?, la respuesta es que no y por eso no pueden pagar las 
nóminas y así lo reconoció el martes el gerente con el que tuve el placer de conocer en 
una tertulia de radio, vaya lugar, 100 días después yo conozco al gerente de la EMT 
porque viene a la tertulia que yo voy siempre los martes, aparece allí, no se a que, debió 
ser por casualidad pues allí le conocí y allí tuvo que reconocer el hombre que lo dejó 
usted abandonado podría haber ido usted que si que efectivamente era  porque no 
cobraban del Ayuntamiento, nuestro plan, nuevo contrato de publicidad que ya lo tienen 
en marcha y lo están disfrutando potenciarlo, aumento de pasajeros y que la política de 
movilidad ayude a ello, control del fraude, bus turístic cuando acabe la concesión que 
acaba esta legislatura que se saque un contrato en condiciones y será mucho más dinero, 
sacar a concurso público los contratos con proveedores y no a dedo y nuevos 
combustibles, además evidentemente de eliminar el renting, esta es la primera decisión 
que usted esta obligado a tomar”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Sr. Vallejo y Sr. Hila yo les ruego ya sabe que mi generosidad es enorme pero por 
favor es que sino no acabamos nunca, yo creo que el tema merecía esa consideración y 
por eso la he tenido pero les ruego que no lo tomen como una medida habitual o norma 
habitual, Muchas gracias”. 



 

 
Respón el Sr. Hila: 
 
“Tiene usted razón, en las próximas que me toca llevarlas reduciré el tiempo. Muchas 
gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Vallejo: 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde, vamos a ver Sr. Verger, dice que los trabajadores no me 
conocen yo me he presentado personalmente uno por uno a todos los trabajadores de 
administración, yo he ido no una vez, sino dos veces a cocheras, como es normal los 
trabajadores están y el tema de reuniones del comité con la empresa lo ha llevado 
directamente el gerente de todas maneras por supuestísimo, no tengo ningún 
inconveniente al revés estoy encantado de tener no una sino mil reuniones como de 
hecho he tenido con varios sindicatos individualmente que me lo han pedido, me han 
pedido reuniones y yo los he recibido en Movilidad sin ningún problema, punto 1, el 
tema de que los trabajadores han de cobrar las nóminas, efectivamente los trabajadores 
han de cobrar las nóminas yo soy el primer interesado en que cobren las nóminas y para 
eso trabajan, por un salario pero tanto a usted como al Sr. Hila les recuerdo que los 
proveedores también tienen trabajadores, los proveedores también han de pagar las 
nóminas de sus trabajadores, tenemos proveedores que no están cobrando desde hace 10 
meses, 8 meses, 6 meses, me decía Sr. Hila de mantener una reunión con los 
trabajadores y con la oposición, el Sr. Verger me imagino que no pinta nada en esto no 
le …..en la reunión pero bueno, perfecto, yo la legislatura pasada no estaba yo no se las 
veces que se reunió usted con la oposición para pedirle opinión pero ya va bien, dice 
que nosotros hemos dejado de pagar, por supuesto que hemos dejado de pagar, es que le 
voy a dar un dato Sr. Hila, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2011, nos hemos 
encontrado en caja alrededor de 300.000€, cuando usted llegó se encontró en caja el año 
2007 4.940.528 €, en caja líquido para pagar, nosotros cero, 300.000, cuando usted 
llegó al gobierno tenía una subvención del Ayuntamiento de 20 millones de euros, como 
no le bastaba, aumentó la subvención hasta los 23 millones y medio, no le bastaron los 5 
millones necesitó 3 más, perfecto, cuando usted legó se encontró una deuda con 
entidades de crédito de 6 millones 900 mil euros hoy tenemos una deuda con entidades 
de crédito de 13.754.296 euros, cuando ustedes llegaron al gobierno se encontraron una 
deuda con proveedores de 6.230.000 €, hoy tenemos una deuda de 15.100.000 €, cuando 
ustedes llegaron tuvieron una devolución de IVA extraordinaria que les hicieron de 
alrededor de un par de millones de euros y suma y sigue y suma y sigue, es verdad que 
usted ha conseguido aumentar el número de usuarios, yo se lo he reconocido desde el 
primer momento, el problema es que usted no paga, el problema es que usted ha 
conseguido meter 3 millones de usuarios más dándolo gratis total, entonces 7 millones 
de usuarios van gratis Sr. Hila, el tema del renting no me haga reír, la cuenta de 
resultados presenta un balance de menos 9 millones y medio y usted me esta diciendo 
que ahorrándome un millón y medio del renting y lo que dijo el otro día la Sra. Calvo 
con 400.000 euros que nos dan en publicidad ya tenim la seu plena d’ous, pues me 
faltan 7 millones y medio de euros más, eso suponiendo que no pague la deuda, 
entonces a mi no me salen las cifras, si tengo menos 9 y medio, usted me esta dando 
unas soluciones para ingresar dos y encima tengo que pagar 30 millones me explique 
como lo hago porque yo no lo se hacer. Muchas gracias”.  
 



 

Parla el Sr. Hila: 
 
“Solo quería saber si efectivamente han cobrado las nóminas los regidores o no las han 
cobrado, simplemente, porque yo he leído un compromiso de que se esperaría a que 
cobrasen los trabajdores de la EMT”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Sr. Hila por favor, la verdad Sr. Hila una persona como usted no se merece haber 
hecho este comentario como lo ha hecho, sabe usted exactamente lo que ha sucedido y 
como ha sucedido, de verdad yo le tengo en mucha más consideración Sr. Hila y lo sabe 
se la tengo, la verdad es que le agradecería que retirara este comentario porque sabe que 
no es digno de usted”.  
 
Respón el Sr. Hila: 
 
“Sr. Isern yo le tengo a usted en una enorme consideración, hace cosas a veces que me 
parecen bien y cosas a veces queme parecen mal como es lógico, pero no he sido yo el 
que ha dicho esto y yo creo que merecen como nos lo ha explicado el Sr. Vallejo 
merecen una explicación los trabajadores de la EMT que les han dicho ustedes una cosa, 
si es verdad o no es verdad y si he de retirar esta pregunta pues la retiro, pero creo que 
era conveniente”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Vamos a continuar con el debate Sr. Hila, la verdad es que prefiero no entrar en este 
debate porque me parece en estos momentos que es absolutamente…, después de 
verdad damos todo tipo de explicaciones al respecto, pero esto no era objeto del tema”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Al gener de 2012 finalitza l’any de pròrroga del contracte de rènting de l’Empresa 
Municipal de Transports de Palma, i és una bona oportunitat per disminuir els costos de 
l’EMT de forma molt important. A nivell d’exemple del sobrecost que suposa podem 
citar que l’assegurança d’un bus en rènting costa gairebé el doble que els busos en 
propietat, 15.000 euros en front a 8.500, que el gasoil és també més car i es paga gairebé 
a preu de particular mentre que el subministrament a la resta de busos es fa per subhasta 
amb important reducció de preus, que la financiació del rènting és d’euribor + 5,5% i els 
de propietat es financen a euribor + 1,5%, i el mateix passa amb la resta de conceptes. 
Tot això suposa que la eliminació del rènting generaria un estalvi al voltant de 
1.500.000 euros anuals. 
 
En un moment de dificultats com l’actual el rènting és un luxe que no es pot permetre 
l’EMT, i la seva eliminació és la mesura d’estalvi més important que es pot prendre, i 
no afecta al servei que reben els usuaris. Per tant, abans d’eliminar la gratuïtat per als 
menors de 16 anys i de retallar línies i freqüències, la decisió que s’ha de prendre és 
finalitzar el contracte de rènting. 
 



 

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 acorda finalitzar al gener de 2012 el contracte de 
rènting de l’EMT com a mesura d’estalvi, abans de prendre qualsevol altre decisió 
que afecti al servei que rep el ciutadà com l’eliminació de línees, o de la gratuïtat 
fins els 16 anys. 
 
REBUTJADA amb 17 vots en contra (PP) i 11 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
44.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la neteja de la ciutat de 

Palma durant l’estiu (375/2011). 
 
Intervé el representant de l’Associació d’amics de la Tercera edat Bona Gent: 
 
“Molt honorbale senyor batle, senyoras  i senyors regidors, l’Associació d’Amics de la 
Tercera Edad Bona Gent, referent a aquest punt exposa el següent: Esta proposición del 
Grup Municipal Socialista, a nuestro criterio, políticamente hablando, aglutina una 
gravísima afirmación que es totalmente incierta. Esto de decir, tan alegremente y sin 
conocimiento de causa, que los trabajadores de EMAYA medio ambiente, sufren una 
fuerte desmotivación, con todos los respectos, pero con firmeza, les señalaremos que es 
una mentira como una catedral, una mena injusta que atenta contra la dignidad laboral 
de unos trabajadores de honestidad indiscutible, demostrada a través de los años. Se 
trata de una mentida de muchos quilates que nuestra entidad (que conoce muy a fondo 
la forma de actua de EMAYA Medio Ambiente) no puede aceptar con los brazos 
cruzados. Y, por supuesto, señoras y señores regidores del Grupo Municipal Socialista, 
diremos el porqué. Se da la circunstancia de que la plantilla de trabajadores de EMAYA 
Medio Ambiente (Neteja y Recogida de basura) es una plantilla que es un ejemplo a 
seguir por numerosísimos motivos, entre los cuales citaremos su profesionalidad, su 
espíritu de sacrificio, su afán de superación y un largo etcétera que sería imposible 
enumerar. Ellos siempre, siempre (y aunque el mes de julio lo hayan cobrado dos veces) 
cumplen con su deber e intentar mantener Palma limpia, aunque no cuenten con los 
medios necesarios, que son muchos. Ahora bien, lo que no saben hacer los trabajadores 
de EMAYA Medio Ambiente son milagros. Ellos, este verano, no solamente han 
trabajado sudando la camiseta, sino que han hecho marathones diarios, debido a que no 
se han cubierto las ciento y pico de bajas por vacaciones, que se habían cubierto 
siempre. Este ha sido el motivo que, este verano, Palma estuviera más sucia que en años 
anteriores y no por falta de motivación de sus trabajadores. ¿Y quien ha sido el culpable 
de que no se contratara a más personal para cubrir las vacaciones? Pues el actual equipo 
de gobierno del Partido Popular. Sí, el Partido Popular, que tanto bravejaba en campaña 
electoral de una Ciutat Neta y de potenciar el turismo, ha tenido el desvegonyiment y el 
poco sentido común de no contratar a ningún refuerzo, provocando que la neteja de 
Palma, este verano, no haya estado a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, nuestra 
más severa crítica al Partido Popular por haber iniciado esta nueva legislatura llevando 
una política acéntuadamente nefasta en EMAYA, demostrando que no saben de que van 
y que no están capacitados para mantener Palma limpia ni para llevar, así como Dios 
manda, las riendas de EMAYA Medio Ambiente. Lo que son las cosas, el PSOE, en 



 

esta pasada legislatura, ostentando el poder, apenas se preocupó de EMAYA. Al 
parecer, hacía oídos sordos a todo, con el fin político de no molestar a UM, que 
gestionaba EMAYA. Ahora  en la oposición, intenta criticar a sus trabajadores sin 
motivos. Y, por otra parte, tenemos al Partido Popular que, en sus primeros cuatro 
meses de mandato, ha fracasado estrepitosamente llevando la batuta de EMAYA. No ha 
dado una en el clavo. Lo que deben hacer ustedes, señoras y señores del Partido 
Popular, es contratar, urgentemente a más personal, confiar con los mandos intermedios  
de EMAYA Medio Ambiente (sin meter a comisarios políticos de por medio) y pagar 
las nóminas puntualmente.  Y también contacten con las entidades ciudadanas sobre la 
neteja de Ciutat. Para empezar, la Asociación de Amigos de la Tercera Edad, Bona Gent 
se ofrece a colaborar con EMAYA Medio Ambiente para, entre todos, conseguir una 
Palma que sea, de verdad, la Perla del mundo. Pero, por favor, que nadie intente 
criminalizar a los trabajadores de EMAYA. No sería justo”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gracies Sr. Batle, hem deixi començar per lo que ha acabat a mi li he de dir que a mi 
m’ha sabut com a greu que entre cometes renyés a un company”. 
 
Respón el Sr. Batle: 
 
“No l’he renyat lo que passa es que m’ha paregut absolutament inadequat perquè en fi”.    
 
Continua el Sr. Alcover: 
 
“Tal vegada si però el problema es que no es la primera vegada que es fan promeses que 
desprès no es compleixen i avui es la segona, jo avui ja he manifestat i he presentat la 
documentació de que vostè en els aturats va dir que tots els aturats podrien aplaçar tots 
els impostos això en els mitjan va sortir així i no passa res per equivocar-se tothom es 
pot equivocar, però si un detecta l’error hagués estat be que abans d’eleccions hagués 
dit escolti això no es pot fer es farà així, molt be no passa res, va estar molt be que avui 
surtin a tot en premsa que els regidors cobrarem quan cobrin els treballadors de l’EMT, 
però ni no es pot fer......ens sembla be, perdoni jo públicament vaig dir que estava 
d’acord però si no es pot fer no passa res, tothom pot entendre que a dia 29 sigui mal de 
fer llevar 29 persones o 40 i pico no passa res però s’ha de dir que no s’ha pogut fer, 
s’ha de dir, dit això era per posar i no passa res si hi ha un error hi ha un error i es 
disculpa, els errors es disculpen tots Sr. Batle, això es evident. Entrant ja amb olivetes, 
perquè sinó farem molt tard aquí realment era constatar un fet que ha passat aquest estiu 
i tornant perquè ve a col·lació el programa electoral del partit Popular allà on el turisme 
havia de ser l’eix central de tota l’acció de govern d’aquesta legislatura cosa que no es 
que paregués ni be ni malament, evidentment tot el turisme es un dels sectors econòmics 
que estira del carro en aquests moments de crisis, enguany afortunadament han vingut 
moltíssims de turistes, la despesa turística no entrarem a discutir-la ara però lo que es 
cert que per Palma han circulat milers de turistes més que no venien els altres anys, però 
això s’ha ajuntat amb un  fet que per nosaltres es preocupant, perquè entenem i així es a 
qualssevol estudi de turisme tampoc entrarem a discutir que la imatge que se’n duen els 
turistes respecta a la netedat o la no neteja de la ciutat es molt beneficiosa o perniciosa 
per el destí turístic aquell i això es evident i enguany nosaltres ja varem dir el mes de 
juliol, el mes de juny a finals de juny, devia ser el juliol que el fet de no pagar el 100% 



 

de les nòmines dins el mes quan hi havia la possibilitat, es cert que s’havia de retardar 
un parell de dies el pagament de la Seguretat Social però enteníem que era molt més 
productiu pagar uns interessos a la Seguretat Social que no que en plena campanya 
turística deixar de pagar el 30% als treballadors d’EMAYA perquè evidentment venia el 
mes d’agost i havien de donar un 101% de la seva capacitat perquè tots sabem les 
vacances com estan repartides i amb això tampoc volem entrar a discutir perquè també 
entenem que seria una bona cosa negociar amb els representants dels treballadors i 
arribar a l’acord de que es poguessin repartir les vacances durant tot l’any amb això 
nosaltres també manifestem el nostre acord, però varem entendre que era una decisió 
equivocada  i també varem entendre que era una decisió equivocada des d’11 de juny 
fins a lo millor no 1 de juliol però de dia  15 de juliol a 15 de setembre s’hagués pogut 
contractar sinó totes les persones que es venien contractant els darrers anys que jo soc el 
primer que crec que eren un numero excessiu si al manco per pal·liar les vacances del 
juliol i agost si que hi havia temps de fer-ho això no es va fer, es vera que hi havia un 
problema de Tresoreria no pressupostari, jo vull recordar que a pesar que o tingui res a 
veure Emaya fa 2 anys que te beneficis i enguany seguirà la senda dels beneficis però 
també son conscient que si no ens paguen les administracions que ens deuen Emaya 
doncs els problemes son d’una enorme dificultat, amb això em som conscients però 
precisament per això perquè ha estat de beneficis hauria de ser més senzill anar a les 
entitats financeres a demanar un crèdit a curt termini, perquè saben , veuen els comptes, 
han estat auditats, han tingut beneficis per lo tant no hi hauria d’haver aquestes pegues, 
però be es igual en tot cas el resultat ha estat que la imatge que els turistes se n’han dut 
de la nostra ciutat entenem que pot ser molt millorable i per això presentem aquesta 
proposició, perdoni Sr. Batle”. 
 
Te la paraula el Sr. Garau: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, Sr. Alcover. Estimat Sr. Alcover li agraeixo la mesura de les 
seves paraules perquè es evident que en aquest moment ja es plenament conscient de les 
limitacions que al marc de Tresoreria ens ha deixat per Emaya, en definitiva això 
hagués estat vostè ho sap hagués estat el primer que m’hagués agradat poder contractar 
més recursos per reforçar la feina d’estiu, la meva feina hagués estat mes senzilla lo que 
passa es que hagués tingut molts de problemes per pagar aquests recursos perquè no hi 
havia doblers, de fet com vostè ja n’es conscient una cosa es un problema o un resultat 
comptable i l’altra es un problema de Tresoreria i efectivament en aquests moments 
Emaya lo que te son problemes de Tresoreria que gràcies entre altres coses a que varem 
deixar a contractar més de 100 persones per reforços d’estiu que es venien contractant 
doncs aquests problemes de Tresoreria s’han pal·liat, al menys ajornat i dependrem ara 
com depenen tantes i tantes d’empreses de com vagin els pagaments que entre altres 
coses el problema ve derivat de pagaments institucionals, altres anys te n’anaves al banc 
a negociar un crèdit tenint un reconeixement de deute d’una institució pública i aquest 
crèdit fluía, en  aquests moments la cosa per desgracia ha canviat tot i així estem fent 
esforços perquè els potencials problemes de Tresoreria que poguéssim tenir en aquests 
moments per a finals d’any doncs els puguem tenir solventats, en qualssevol cosa lo que 
es tracta es de fer compatible que la ciutat de Palma estigui lo més neta possible amb la 
viabilitat de l’empresa i això ho hem de tenir en compte, que hem fet per això, la 
primera mesura, no la primera però si una de les mesures tal vegada més impopular però 
més responsables que m’ha tocat prendre es precisament no haver contractat aquest 
contingent de persones d’estiu, això conjuntament amb una política  molt dura de 



 

contenció de costos ens ha permès estalviar des de que jo dirigeixo l’empresa més d’un 
milió i mig d’euros, això ha ajudat a tenir una certa tranquil·litat de cara als pagaments 
socials, respecte a si Palma ha estat més bruta o més neta això es un debat que 
segurament a jo hem sembla que a estat com a mínim igual de neta que l’any passat i 
probablement a vostè que ara esta a l’oposició li pareix que esta més bruta, jo crec que 
per això l’únic que ens queda es o lo que hem de fer es medir mesurar les coses, amb 
aquest context lo que jo si que he estat capaç amb les dades que he trobat 
estadísticament així com s’estan manejant les dades fins ara que ja dic canviarem 
perquè les farem més transparents i més afinades lo que si que li puc dir es que per 
exemple l’any passat parlem del 2010 l’increment de queixes relacionades amb falta de 
neteja viària, d’abril a maig hi va haver un increment del maig respecte d’abril del 21% 
que es lògic, comença la temporada turística, estic referint a 2010, de juny a maig 
segueix incrementant-se quasi un 13%, de juliol a juny que va passar al 2010? Es varen 
incrementar amb un 152% 2010 quan vostès encara estaven, d’agost a juliol es varen 
seguir incrementant quasi  un 30% més per desprès seguir encara augmentant molt 
poquet  però encara augmentant en el mes de setembre respecte d’agost es a dir la neteja 
del 2010 realment era un problema que anava increscendo ja dic amb les recursos que 
tenien dins 150 persones més contractades a l’estiu, varem arribar nosaltres i quina 
situació varem trobar des del punt de vista de la neteja  apart de la financera de 
Tresoreria i demès que de l’increment del maig al abril seguia incrementant-se  2011 
estic parlant amb un 46% del juny al maig seguia incrementant-se un 21%, arribem 
nosaltres agafem les corretjades  i venim amb una inèrcia brutal que fa que del juliol al 
juny d’enguany es va seguir incrementant amb un 77% però no com va ser l’any passat 
amb un 152%, estem parlant amb menys de 150 persones menys al carrer i curiosament 
d’agost a juliol trobem a la primera davallada de queixes i arribem ara a setembre on ja 
tenim l’organització més o menys estructurada on hi ha una baixada de queixes del 
50%, de setembre respecte d’agost tenint en compte que hem tingut més càrrega 
d’afluència de ciutadans lo que hi ha una mesura que es diu l’habitant equivalent ha 
pujat i que els .....han estat inferiors això per jo es un resultat de gestió, percepcions tots 
em podem tenir es evident i una altra cosa li diré  no estic satisfet, vull dir hem de 
millorar i hem de millorar molt. Moltes gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández del PSM-IV-ExM: 
 
“Gracies Sr. Batle, jo no se si serà la percepció si seran els percentatges, però la veritat 
es que la ciutat esta bruta, això es una realitat independentment de lo que donin les 
xifres, de lo que donin les percepcions, no només estan bruts els carrers sinó tenim un 
greu problema d’acumulació de fems fora dels contenidors ja siguin tots,  els de 
recollida pneumàtica, tenim un problema d’abocadors que ja el tractarem desprès, tenim 
un problema que hi ha massa fems per tot, crec que evidentment de cara al turisme es 
molt preocupant, perquè passejar per una ciutat, per la ciutat antiga i trobar uns carres 
que fan olors molts desagradables, evidentment es una mala postal, però també els 
ciutadans de Palma també es mereixen una ciutat neta, perquè la paguen a més, paguem 
precisament els impostos per tenir aquesta ciutat, jo crec que efectivament hi ha un 
problema, hi ha un problema greu, es un problema no es d’ara, tampoc de  la legislatura 
passada, es un problema des de fa molt de temps no arribem a aconseguir el tenir una 
ciutat neta, crec que s’ha de fer molta feina i evidentment vostè te una gran 
responsabilitat i evidentment esperem que pugui fer front a això, pugui fer front a poder 
aconseguir no només que la ciutat estigui neta sinó que hi hagi una pedagogia perquè la 



 

gent respecti lo públic i eviti també el tirar fems fora dels contenidors, efectivament crec 
que això es un gran repte que ens situarà a una ciutat esperem dins el rànquing de les 
ciutats amb major netedat possible, crec que es una fita que hem d’intentar assolir entre 
tots”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, lo darrer que ha dit estic absolutament d’acord, sempre s’ha 
d’estar insatisfet i sempre s’ha de millorar amb això si que no discutirem perquè el dia 
que no hi estiguem vol dir que no intentarem millorar i sempre hem d’intentar millorar i 
la neteja entre altres coses es una percepció i sempre es podrà anar cap endavant amb 
aquesta percepció això sense dubte, jo soc ben conscient de les limitacions de Tresoreria 
però també soc ben conscient de que els principals acreedors els que ens deuen son 
institucions i ara a partir de fa poc també l’Ajuntament de palma perquè evidentment 
des de que no hi havia el cànon de sanejament i des de que compensem el cànon de 
sanejament  aquests problemes  de Tresoreria s’havien de resoldre perquè el fons de la 
Unió europea calculàvem que a finals d’any les havíem de cobrar i tots esperem que si 
per tant aquests problemes no hi han de ser, però lo que queda es la imatge i això es una 
llàstima, jo no li critico la política que fa, vostè ha arribat ara ha arribat fa 100 dies i es 
evident que maneja un porta avions Emaya no es una empresa com pugui ser l’Emop o 
l’Smap que avui s’han de fusionar que tenen 15 o 20 treballadors amb totes les 
dificultats també que tenen però allà son 1.400 això es lògic jo no li critico una política 
jo manifesto que enguany la meva percepció, la percepció que també ha sortit als 
mitjans de comunicació tampoc ens hem d’oblidar ha estat que Palma  no havia estat 
mai tan bruta i segons els mitjans de comunicació també s’ha traduït amb un increment 
molt elevat de les queixes, vostè diu que no ha incrementat tant, si hem permet la broma 
al millor han llevat les busques, no ho se, però aquí jo li proposava i de fet intento ser 
col·laborador amb Emaya primera perquè el darrer any la vaig mig conèixer i la vaig 
arribar a sentir com a pròpia com a regidor que soc i encara que estigui a l’oposició el 
meu deure es intentar que vagi el millor possible i vostè sap que qualque decisió 
conflictiva que hi pugui haver jo li he donat suport i si vol li diré públicament la decisió 
de disminuir l’staff a mi no hem pareix malament sempre que obeeixi a criteris 
objectius, evidentment si qualque dia veig que obeeix a qualque criteri subjectiu li diré 
home fins aquí no, però de moment si hi ha un criteri objectiu de rendibilitat  
economicista darrera no tindrà cap problema ara el fet de que el mes d’agost de la major 
temporada turística dels darrers 10 anys en el nostre modo de veure hagi estat tan bruta 
Palma es un motiu pel qual nosaltres hem d’intentar que això no torni a passar, com ho 
hem d’intentar?, doncs intentant al manco en aquestes dues decisions que jo feia 
referència que la gent cobri el mes de juliol, perquè si es el mes de gener a lo millor el 
juliol ja ho han oblidat, però el juliol el mes d’agost se’n recorden que han cobrat el 
70% i si hem de contractar de 0- 100 al millor li van 30 o 40 amb 30 o 40 s’hagués notat 
això no importava 0 o 100, això es lo que hem referia, de totes maneres també hi havia 
un punt segon que crec que milloraria la informació que facilita Emaya als usuaris, als 
ciutadans i jo així com entenc o puc entendre que lamentar les decisions del president 
d’Emaya vostès se lis retregui el braç a l’hora d’aixecar-lo per votar a favor en el segon 
entendria que al millor es més senzill votar a favor perquè no suposa cap dalt i baix, 
simplement es incrementar els horaris. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Garau: 



 

 
“De fet tot el tema de l’increment d’horari tot s’està calculant en aquests moments, totes 
les rutes i això llavors evidentment com vostè es conseller d’Emaya per la compte que li 
te doncs també li convé  que les coses vagin be i de fet li agraeixo el recolzament que 
amb aquest sentit m’està donant, òbviament tot el tema de rutes i d’informació ha de 
millorar molt, també vull aprofitar el torn per respondre a la Sra. Fernández que 
efectivament s’ha de fer molta de feina de conscienciació de fet estem preparant uns 
programes especials per millorar en aquest sentit i en breu els hi presentaré com a 
membres del Consell d’Administració seran els primers en saber-ho. Gracies”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Durant la passada campanya electoral el Partit Popular entre els molts compromisos 
futurs que va llençar i que havia dur a terme si arribava al govern de l’Ajuntament, n’hi 
havia un que era dels més importants, en les seves pròpies paraules: el turisme. 
 
Ara que acaba el mes de setembre podem fer la vista enrera i poder observar la gestió de 
l’equip de govern en relació a la primera temporada turística. L’èmfasi el volem posar 
en la neteja, o la falta de neteja, per parlar amb més exactitud. 
 
La primera prova que a l’equip de govern no li interessava massa la neteja de la ciutat 
en temporada alta –cosa molt preocupant- la tinguerem en la decisió del president 
d’Emaya del mes de juliol, quan va preferir pagar a la Tresoreria de la Seguretat Social 
abans que pagar el 100% de les nòmines dels treballadors de l’empresa.  
 
La conseqüència d’aquesta decisió, com no podia ser una altra, ha estat una forta 
desmotivació dels treballadors, que han vist, atònits, com es produïa alhora una brutal 
campanya mediàtica de desprestigi cap a ells mateixos sense saber d’on venia ni per 
quin motiu es produïa. 
 
La segona decisió que corrobora que l’equip de govern actual no es preocupa de la 
neteja de la ciutat en temporada alta és el fet que l’actual president decidís, 
unilateralment la no contractació de les persones que havien de substituir les vacances 
dels treballadors en la temporada d’estiu. Fet aquest inèdit en el temps i que es 
produeix, recorda-m’ho, en una empresa que els dos darrers anys ha obtingut importants 
beneficis i que aquest any també els tendrà, tot i ser conscients dels problemes puntuals 
de liquiditat que hagui pogut tenir i que han d’haver quedat resolts amb la compensació 
del cànon de sanejament al Govern de la CAIB. 
 
Tots aquests fets s’han traduït en que hem assistit a la temporada d’estiu amb la ciutat 
més bruta que mai, amb papereres rebossants que no es buidaven, carrers bruts i 
contenidors per totes les barriades de Palma que vessaven, amb moltíssimes queixes de 
veïns per la pestilència que feien. Són de cada vegada més les queixes de ciutadans i 
ciutadanes en referència a la recollida dels contenidors de reciclatge sobretot els de 
plàstic i llaunes (contenidors grocs). Normalment es troben plens i són moltes les bosses 
que s’acumulen provocant mals olors i una imatge lamentable de la nostra ciutat, donant 
la sensació d’augment de brutor i insalubritat de Palma. Hem detectat que manca 
informació als esmentats contenidors grocs, no hi ha els dies de la setmana i hora 
aproximada de recollida per part de l’empresa EMAYA, i ,a més a més, en molt de 



 

casos manca un número de telèfon per a avisar en cas de que el punt de recollida 
selectiva es trobi ple. 
D’aquest fet es varen fer ressò diversos mitjans de comunicació que denunciaren la 
situació.  
 
Això ha provocat un dany irreparable a la imatge de la ciutat com a destí turístic, atès 
que la neteja del destí és una de les principals reivindicacions per part de les persones 
que ens visiten. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- Lamentar les decisions del president d’Emaya, el senyor Garau, que han 
provocat que la ciutat de Palma hagi estat més bruta que mai en aquesta 
temporada turística i instar a l’equip de govern i al president de l’empresa a no 
repetir les desafortunades decisions que han pres i no tornar a deixar la ciutat de 
Palma en plena temporada turística amb un número de treballadors absolutament 
insuficients per dur a terme una correcte neteja de la nostra ciutat. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a millorar 
o implementar la informació dels horaris de recollida selectiva de tots el punts de 
reciclatge de la nostra ciutat, així mateix com un telèfon d’atenció al ciutadà on es 
pugui dirigir en cas de contenidors plens. 
 
Es fa votació separada dels punts. El punts 1, es REBUTJA amb 17 vots en contra 
(PP) i 11 a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). El punt 2 S’APROVA per unanimitat. 
 
45.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’estat dels solars 

municipals de la façana marítima junt a l’edifici de Gesa (365/2011). 
 
Intervé la representant de l’Associació de Veïns de Ses Veles: 
 
“Bones tardes Sr. Batle, senyores i senyors regidors l’Associació de Veïns Ses Veles 
com a membre de la plataforma ciutadana salvem la façana demana al nou govern de 
ciutat que pensa fer amb el projecte  de la Façana marítima, volem una façana marítima 
verda i que l’edifici de Gesa estigui dedicat a un lloc de formació i desenvolupament al 
servei de la ciutadania per atendre la manca d’espais culturals per a joves, tercera edat i 
artistes de les Illes Balears, a més de l’Associació de Veïns Ses Veles, el barri i a la 
resta de Palma son moltes les entitats que fan feina voluntariament al servei dels 
ciutadans i ciutadanes i no disposem de local social, seria interessant que poguéssim 
trobar en aquests equipaments un espai per desenvolupament de les nostres activitats, tal 
i com ja varem sol·licitar en el seu moment, l’actual govern pensa dur endavant el 
compromís adquirit amb les entitats?, volem puntualitzar que la nostra proposta de 
façana marítima verda sense més equipament que l’edifici de GESA es el que 
reivindiquem perquè pensem que es el més adient per un medi ambient sostenible, 
tenim el convenciment de que una zona enjardinada plena d’arbres com a façana de 
ciutat es un benefici per tots i totes ja que es la primera imatge que reben de la ciutat 



 

tant les persones que vivim com les que venen de visita, es pot considerar la imatge de 
la ciutat, encara que la façana estigui als límits del nostre barri considerem que pertany a 
tota Palma i tenint en compte que el nostre barri te una població de més de 15.000 
habitants i amb una manca important d’espai cultural i esportiu i per lo tant volem zona 
verda a la façana marítima de Palma i un edifici de Gesa destinat única i exclusivament 
al servei dels ciutadans i ciutadanes i cap tipus de burocràcia i ens agradaria saber quin 
projecte te l’actual govern amb aquest espai de ciutat un punt més son els carrers que 
estan a punt d’obrir-se cap a la mar es una petició dels veïns d’ara mateix si l’actual 
govern pensa obrir-los ja, també les restes de deixalles i restes d’obres que hi ha si 
pròximament tenen idea de retirar-los es l’obertura dels carrers i la retirada de tots 
aquests restes d’obra. Moltes gracies”.  
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracies Sr. Batle, serà un segon, serà en tot cas per agrair la unanimitat de tots els 
grups i fer un prec en un projecte que considerem des d’aquest grup Socialista cabdal 
precisament per poder començar a parlar en propers Plenaris, Consells de Gerència, 
Comissions o  on estiguem convocats precisament per el pla d’usos de l’edifici de Gesa 
i tot el futur de lo que ha de ser el parc de la façana, mentre tant ja els hi he dit que el 
nostre agraïment a que tinguem claríssim que aquests solars s’han de fer nets i agrair la 
seva unanimitat”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Simplement reforçar una mica lo que comentava la representant de l’Associació de 
Veïns en el sentit de la urgència d’afrontar el futur de l’edifici de Gesa, es evident que 
vostès no han tingut mai molt d’interès amb aquest edifici al contrari s’havia dit que la 
intenció era esbucar-lo jo crec que evidentment una intenció des del nostre punt de vista 
absolutament equivocada, es una oportunitat aquest edifici per destinar-lo a activitats 
com les que s’han comentat aquí socio cultural, es pot crear un autèntic nucli de creació 
cultural en aquest edifici també hi ha oficines que es poden destinar també per ajuda 
emprenedors, diverses oficines municipals, la veritat es que es un edifici que ofereix 
moltíssimes oportunitats i que convindria que poguéssim abordar el seu futur al més 
aviat possible tal com reclama l’Associació de veïnats, també destinat a usos 
socioculturals, destinats als veïnats de la zona lògicament”. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Des del Grup Municipal Socialista compartim que la transformació de la Façana 
Marítima és un projecte cabdal per a la ciutat de Palma. La situació privilegiada de la 
nostra ciutat al voltant de la Badia de Palma ens ha de permetre que el desenvolupament 
del front marítim no vengui marcat per calendaris polítics que res tenen a veure amb els 
terminis que es necessiten per a desenvolupar projectes de reestructuració urbana tan 
importants. 

 
El front marítim de Palma és l’entrada a la nostra ciutat. La primera imatge que es 
percep pels milers de visitants, que arriben a la nostra ciutat, bé des de l’aeroport, bé des 
de les nostres platges de Llevant. És un lloc de pas també pels nostres ciutadans i 



 

ciutadanes que surten de Palma cap a Llevant i, de cada vegada més, un lloc d’estada i 
trobada al voltant del nostre Passeig Marítim. 

 
Les obres d’urbanització del Nou Barri de Llevant, el Palau de Congressos, el Parc de la 
Façana Marítima, l’edifici de Gesa, les obres de recuperació del Baluard des Príncep o 
la barriada des Jonquet, conformaran la fisonomia d’una ciutat que es transforma des de 
fa anys, per oferir la millor de les imatges a tots aquells residents que la gaudim i tots 
els turistes que ens visiten. 

 
El passat dia 16 de setembre l’equip de govern del Partit Popular va inaugurar la 
primera fase del nou parc de la Façana Marítima que havia impulsat i executat l’anterior 
equip de govern. Una ciutat turística com la nostra no pot permetre que continuï l’estat 
lamentable en que es troben els solars colindants amb el nou parc, primera imatge que 
es rep a l’entrada de Palma, convertit en solar d’acopis i restes de material de 
construcció. 
 
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 que, com a titular dels 
solars de la façana marítima, executi el tancat dels mateixos, ordenant a les 
constructores la retirada dels materials i restes d’obra que s’han acumulat al llarg 
del temps, anivellant el terreny i executant un tancament que garanteixi i potenciï 
una imatge més presentable de l’entrada a la nostra ciutat. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
48.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la continuació de la 

rehabilitació dels habitatges de Camp Redó (370/2011). 
 
Intervé el representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Gracies Sr. Batle, els ciutadans de Palma y sobretot els veïnats del Camp Redò estan 
molt preocupats davant l’anunci de la possible paralització de la rehabilitació del barri 
vulgarment conegut per Corea que ja esta iniciat, ens preocupa perquè les raons 
exposades ens pareixen que es poden superar, en primer lloc se’ns diu que a una revisió 
del pressupost s’han trobat  que en el projecte resulta 3 vegades més car que l’inicial, 
com es possible que el mateix pressupost fet per professionals encara que a dos 
consistoris diferents i en tant poc temps hi hagi una diferència tan grossa, alguna cosa 
no encaixa, no serà que hi hagi inclòs despeses ja fetes i que no cal repetir-les la veritat 
no ho entenem, per favor ho tornin a mirar  també estan molt preocupats perquè  les 
obres ja estan  començades en el bloc 12 sabem que hi ha uns compromisos notarials de 
l’Ajuntament amb els propietaris del dit bloc, que esperen tornar-hi a viure i creiem que 
s’ha de complir que no se’ls pot perjudicar una institució pública no pot eludir les seves 
obligacions concretes, no oblidem que això no es únicament una tasca urbanística sinó 
que es principalment una feina social, si existeixen uns compromisos econòmics de la 
capitalitat amb el Govern Balear i amb el Consell Insular s’han de fer complir no pot ser 



 

que aquests es rompin unilateralment quan a algú no li agradin els pactes firmats o que 
diguin ara que no hi ha doblers, això en democràcia no es pot fer, no ens agrada una de 
les solucions exposades, l’entrada de capital privat, no siguin beneits, el capital privat 
sempre vol guanyar doblers i això vol dir o més volum construït, més pisos a més d’una 
sobrecàrrega econòmica pels actuals propietaris i altres contrapartides que el municipi 
haurà d’aportar, vull recordar que fa dues legislatures passades es va rebutjar la seva 
possibilitat per el seu elevat cost i era en temps de bonança econòmica, però si es vol 
donar entrada a la iniciativa privada hi ha espais que si que poden ajudar com pot ser en 
la construcció dels equipaments o en la construcció i explotació de l’aparcament 
subterrani o en la reforma dels blocs denominats ARI, per tot l’exposat demanem a 
aquest consistori primer que continuí el procés de rehabilitació del barri de Corea 
d’acord amb el projecte iniciat o que al manco acabi el bloc 12 com esta començat, 
mantingui així els compromisos adquirits amb les  19 famílies afectades que ara estan 
reallotjades tancant els convenis financers amb les altres institucions públiques previstes 
en el projecte, segon , que es facin els equipaments previstos per així no perdre el 
finançament europeu i tercer que  esbuqui els blocs 13 i 8 pel que segons tenim entès hi 
ha partida pressupostària. Gracies”. 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns Camp Redò- Camp Roig:  
 
“Sr. Alcalde, señoras y señores buenos días, la lucha por los propietarios de las 
viviendas de Camp Redó continua el gobierno municipal apostó por una reforma de los 
edificios en vez de derrumbe que era lo que queríamos la mayoría de propietarios que 
deseaban y siguen deseando, una nueva construcción de todos los sentidos, socio 
económica, laboral el Ayuntamiento tiró por un camino que los propietarios y habitantes 
de esta zona que esta degradada de palma desde hace muchos años, quedó bien claro era 
esto si o si, es decir fue lo que ellos realmente decidieron jugaron con nosotros al divide 
y vencerás y nos vimos obligados a continuar envueltos en un proyecto del cual ya 
advertíamos que no iba a salir tanto por el contenido como por la reforma, el Gobierno 
de la Sra. Calvo consiguió dotación económica de fondo Feder, se iniciaron las obras de 
rehabilitación de las viviendas, estamos en el año 2011 y cual es el panorama?, toda la 
zona de las viviendas del Camp Redó  están peor con un proyecto que por lo que 
sbemos es inviable económicamente y probablemente con unos contratos firmados a los 
propietarios con muchas lagunas respecto a su seguridad y la vigencia de su derecho de 
toda la vida, eso si algo ha cambiado y es que tenemos un edificio desmantelado, un 
esqueleto de cemento en el que se ha gastado el doble de lo previsto y del que no se 
puede hacer uso y eso es lo que realmente preocupa a estas personas en estos momentos 
que se sienten engañadas por un proyecto de reforma que vendieron en el anteior 
gobierno municipal que sería la mejora definitiva de sus hogares y que en estos 
momentos se han de volver a negociar con el Ayuntamiento para alcanzar la mejor 
salida para sus intereses y sus derechos, una vez más se ha demostrado como el tiempo 
y el dinero se han perdido la oportunidad de avanzar y mejorar brilla por su ausencia, 
han jugado con nosotros una vez más porque nos han tenido con un proyecto inviable 
económicamente imposible de realizar, imposible el llevar a cabo, desde la asociación 
de vecinos que represento les pedimos que acaben con esta situación, que arreglen 
realmente lo importante que son estas familias del bloque  12 de manera definitiva 
para que puedan realizar sus sueños, vivir con una vivienda digna ahora no dentro de 16 
ni 20 años, su legítimo derecho y de ustedes  ha de ser la prioridad, les pedimos que siga 
atendiendo uno a uno viendo su situación personal de cada uno que tengan todas las 



 

reuniones que sean necesarias y negocien la salida digna de este conflicto, les pedimos 
que este Pleno hoy nos confirmen que estas personas no queden en la calle, que todas 
sean atendidas en sus demandas y que podrán tener sus casa, porque merecen estar 
tranquilas y que se dejen de alarmarse al golpe de titular de prensa, nadie tiene la culpa 
de que se embistiera en un proyecto para el que no tenían dinero si no tenían que no 
hubieran empezado o hubieran tenido la realidad que era la demanda mayoritaria de los 
vecinos, demoler todo empezar de nuevo, tenemos derecho a una barriada digna, 
tenemos derecho a estar tranquilos y seguros, tenemos derecho a no ser engañados como 
lo hemos sido hasta ahora, de que ha servido tanto estudio el proyecto, tantas catas, para 
quedarnos igual o peor que estábamos, quien responde ahora?, a partir de ahora déjese 
de tanto estudio y proyectos y hagan proyectos reales de verdad y acaben con la 
degradación de la zona. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula la representant de la FEPAE: 
 
“Buenas tardes, una vez más volvemos a este Pleno con el tema de las reformas del 
Camp Redó y es curioso o al menos sintomático que todavía tengamos que volver a 
hablar de este tema y tengamos que volver a debatir, sinceramente creemos que es 
porqué en ninguna d elas legislaturas tanto las del gobierno del Partido Popular como 
las del último consistorio se ha tenido claro realmente lo que se quería hacer y es porque 
no se ha atendido la demanda real de los que allí habitan y de los que allí viven que son 
los únicos que tienen derecho a decidir  que quieren hacer con sus viviendas y como 
quieren vivir en este barrio que es el suyo y muchas veces lo olvidamos, yo misma les 
puedo decir que me encuentro incómoda a l ahora de tener que hablar del hogar de las 
demás personas, son ellos los que tienen que hablar, tienen la primera y la última 
palabra y yo tampoco no soy nadie solamente recojo la voluntad de aquellas entidades 
que han depositado la confianza para que les defendamos o les representemos de la 
mejor manera y les digo la verdad después de tanto tiempo nos sentimos realmente 
incómodos de tener que hablar de un tema que únicamente es tan privativo, tan privado 
que de verdad me siento como ingiriéndome en la vida de otras personas, pero no 
obstante voy a seguir con la misión que nos han encomendado, cualquier proyecto que 
se tenga que ejecutar en este sentido debe ser para mejorar el bienestar de los 
ciudadanos de Palma, he oído en este Pleno hoy que se hablaba de que suponía invertir 
en el capital humano, no es más que favorecer y garantizar la igualdad de 
oportunidades, invertir en capital humano es dar el mismo tratamiento que a cualquier 
otro ciudadano de esta ciudad, no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda 
ni unos tienen que ser sometidos a un proceso de dignificación de sus condiciones de 
vida a largo plazo basándose en la inseguridad total y absoluta en hoy te prometo una 
cosa mañana te dejo otra, ni sometiéndoles a los vaivenes de los cambios políticos o de 
partidos políticos, ellos tienen derecho por cierto de los contratos podemos hablar otro 
día, invertir en la mejora de calidad e vida es invertir en el factor humano, no obstante 
nosotros ya advertíamos y a veces nos costó más que un disgusto con el anterior equipo 
de gobierno que el equipo que se estaba realizando no era un proyecto realista, no era un 
proyecto deseado y basta tirar de la hemeroteca para comprobarlo advertimos que no era 
viable, ya no solo desde el punto de vista económico, advertimos que no era viable 
desde el punto de vista social y la realidad actual nos da la razón, una y otra vez 
queremos afirmar que los vecinos de Camp redó o de las viviendas del Camp redó los 
directamente afectados, tantas familias, no se conforman con una reforma superficial, no 
quieren una reforma de lavado de cara, no quieren un maquillaje, quieren un proyecto 



 

nuevo, quieren un barrio nuevo porque además creo que se lo merecen, durante años y 
años no se ha invertido ni un solo euro en esta zona, permitiéndose que se degradara 
permitiéndose que aquello todo cayera, inclusive he oído decir que estas personas no 
tienen otro derecho más que el de ser realojados en zonas de Son Gotleu, pero como un 
representante político de este Ayuntamiento puede decir que lo único que se merece esta 
gente es ir a Son Gotleu, es que perdone, es indignante, estos señores pueden ser 
realojados en cualquier lugar de la ciudad de Palma, solo faltaría y lo digo no en el tono 
peyorativo, recojo únicamente lo que yo he oído y me ha indignado lo que he oído 
escrito, por favor háganselo mirar, ellos no necesitan ir a Son Gotleu pueden ir a otra 
zona y de hecho creo que lo hemos tratado con el Sr. Valls que tienen derecho estas 
personas a ser realojadas en cualquier otro punto de la ciudad  de Palma, eso es invertir 
en capital humano, he oído otras cosas más que luego puntualizaremos, vuelvo a 
reiterarme que lo que quieren estas personas es un barrio nuevo que no les contextualice 
en el mismo contexto que tienen actualmente, ustedes visualizan perfectamente lo que 
tenemos ahora, se habló del un plan de rehabilitación integral de un barrio con el que se 
pretendía actuar mediante la renovación de las viviendas de los edificios existentes 
suprimiendo viviendas adquiridas a coste público para aumentar la superficie de las 
viviendas rehabilitadas por un coste total de unos 70 millones de euros, que incluía las 
siguientes actuaciones, la renovación de 13 bloques de viviendas, la adquisición de 78 
viviendas en los bloques a renovar, la construcción de un parquing, la expropiación de 
viviendas para la construcción de un parking y de los equipamientos, las obras de 
reurbanización de la zona y la rehabilitación social económico laboral del barrio, la 
financiación que se preveía obtener para la ejecución del plan de rehabilitación procedía 
de convenios que no se suscribieron y de subvenciones que no se concedieron entre 
ellas, la subvención del Consell de Mallorca a obtener vía plan de obras y servicios, 
subvención del Plan estatal de la vivienda, convenio del Govern de les Illes Balears para 
la construcción de un centro de día, convenio con el IBAVI para la cesión de sus 
viviendas en los bloques de viviendas sociales, lo único que se obtuvo y es verdad que 
se obtuvo fueron los fondos Feder para la construcción de los equipamientos y la mejora 
del medio ambiente urbano y la rehabilitación social y económico laboral por un 
importe de 2.929.121 euros, para la materialización de dicha subvención es preciso 
invertir por lo que sabemos como mínimo 8.817.000 millones de euros en un Casal de 
Joves, en  un centro de estancias diurnas, la dotación de espacios libres públicos, la 
rehabilitación social, la económico laboral, antes de diciembre de 2015, no obstante 
esos fondos no se obtuvieron y se iniciaron las obras de rehabilitación y únicamente 
habiéndose ingresado un millón de euros para equipamientos, medio ambiente urbano y 
rehabilitación social y económico laboral, no se inició ninguna otra actuación en cuanto  
a equipamientos y medio ambiente urbano, tan solo se puso en funcionamiento el 
programa social y económico laboral, hoy a 29 de septiembre les decimos que la falta de 
vialidad del proyecto y el sobrecoste de solo uno de los bloques que es el bloque 12 es 
el único motivo por el cual se han roto las esperanzas de las 19 familias de dicho bloque 
que entre otras cosas se preguntan que ha pasado con el dinero y donde esta su piso 
rehabilitado, segundo la temeridad del anterior equipo de gobierno que abordó una 
reforma sin tener la financiación asegurada es la que ha provocado la inseguridad y el 
temor de estas familias de perder su casa y de perder la confianza con el Ayuntamiento  
de palma, tercer, que lo que no necesitan estas familias es que después del (dicho por 
ellas) fraude, porque si nosotros nos hemos reunido con ellos, si conocemos la mayoría 
de ellos, si sabemos lo que quieren, si sabemos a lo que aspiran, porque nos lo han 
dicho, es que no se les utilice políticamente para enzarzarse en una batalla partidista que 



 

no va con ellos ni les interesa, por lo que ya esta bien de demagoógia y de titulares 
contradictorios en los medios de comunicación, cuarto, que lo que queremos hoy en este 
Pleno es que se afirme y se garantice que todas y cada una de las familias no quedarán 
en la calle, que se atenderá a lo que cada una de ellas desea, que se les garantizará los 
derechos consolidados, todos y cada uno de ellos y que se les atenderá a ellas, porque 
estamos hablando de un plan de personas, no un plan para lucirse políticamente ni los 
unos ni los otros, estamos hablando de los ciudadanos con nombres y apellidos, con 
situaciones concretas, quinto que se aborde las reformas de las viviendas desde el 
realismo y la viabilidad económica, tal y como siempre han deseado los auténticos 
protagonistas del barrio, sexto, que inevitablemente una reforma de tales características 
va a conllevar la movilización de los residentes porque lo más lógico es que negocien 
cada uno aquello que consideren más adecuado y se les reubique donde se tengan que 
reubicar y no soy yo que lo dice sino que lo dicen doctores en la materia incluso en la 
Universidad de las Baleares, en definitiva se trata de saber  que ha pasado y porque 
estamos en esta situación, voy a acabar porque creo que la idea ha quedado bien 
captada, muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“A veure si aconseguim aclarir el tema i donem una mica de llum aquí a aquesta qüestió 
que convindria clarificar i que convindria que la veritat aflorés perquè aquí s’estan dient 
moltes de coses i hi ha moltes informacions que efectivament son contradictòries i que 
confonen a la gent  i convindria que ho aclaríssim per el be de la ciutadania i per els 
ciutadans sobretot que estan més afectats, anem a veure per ubicar-nos, vivendes socials 
del Camp Redó procés de degradació que ja durava molts d’anys, fa molts d’anys que 
se’n parlava de que era una qüestió a afrontar per l’Ajuntament i que s’havia d’arreglar, 
això tots estem d’acord, segon punt, desprès de moltes paraules i cap fet el Govern 
anterior posa en marxa un pla de renovació integral de les vivendes socials del Camp 
redó conegudes com a Corea, primer el Sr. Gómez, desprès la Sra. Palou regidors de 
Vivenda de l’Ajuntament de Palma, un projecte que contempla  tota una sèrie de 
vessants de millora medi ambient urbà, equipaments nous, obrir nous espais, millora i 
ampliació de les vivendes dels residents, aquest procés  tot i les dificultats que sempre 
va posar el Partit Popular va acabar engrescant als veïnats, jo he estat allà, fent feines de 
neteja hi havia un projecte que aglutinava voluntats, aglutinava entusiasme i desprès de 
molts d’anys d’esperar els veïnats tenien algo tangible, algo que començava i 
efectivament va començar, per tant això que quedi clar, per primera vegada s’havia 
començat en qüestions tangibles, segona, el Partit Popular evidentment parteix d’un 
apriorisme de les poques coses concretes que va dir el Sr. Isern en campanya, en va dir 
dues de concretes lo dels aturats que perdonaria els aturats els impostos lo que no va 
entendre cap periodista ni tan sols el periodista del Palma Popular tampoc no ho va 
entendre perquè va posar que efectivament es condonarien els deutes als aturats i segona 
cosa concreta que va dir el Sr. Isern en campanya, esbucarem Corea i farem un barri 
nou, això es lo poc concret, vaig dir bono evidentment el Partit Popular partia d’un 
apriorisme sense haver arribat a cap dada, sense conèixer per res quina era la dimensió, 
quines eren les característiques del projecte ja te una posició clara, s’ha d’esbucar 
Corea, tampoc no es molt estrany perquè el partit Popular sempre havia defensat això, i 
de fet el consistori de la Sra. Cirer ja ho havia intentat amb una conjuntura  molt més 
favorable que l’actual a un projecte d’aquests tipus que evidentment el qual nosaltres 
dissentim però que lògicament es legítim també defensar-ho però el 2006 la Sra. Cirer 



 

va fracassar estrepitosament amb un projecte d’esbucar Corea i tornar a reedificar de 
nou, això son fets, per tant a partir d’aquí ve la qüestió de partim d’això, el Sr, Valls, el 
Sr. Isern comencen amb una carrera embollida per justificar aquest apriorisme, un 
apriorisme del que parteixen que s’ha d’esbucar, primer parlen de que això es inviable, 
costa 30 milions, un altra dia surten ja son 40 i al final acaba costant 74, ara pareix que 
ens hem aturat amb 74 per tant això aquestes xifres no son certes i això li puc demostrar 
amb qualssevol moment i crec que convindria que ho demostressin, primer el Sr. Valls 
multiplica per 19 calcula lo del bloc 12 un càlculs erronis, i aquests càlculs erronis del 
bloc 12 els multiplica per 19, va descobrir a una reunió que tinguérem, que efectivament 
li hem d’agrair que ell ha intentat con a mínim reunir-se i parlar del tema, va descobrir 
que no era per 9 que havia de multiplicar que era per 11, perquè son els blocs que 
queden per afrontar, una primera errada en els càlculs grossa, de bulto multiplicava per  
19, 2.400.000 per 19 i havia de multiplicar per 11 però es que no eren 2.400.000 que 
havia de multiplicar, desprès sumava 6 milions d’un parking quan això es pot fer 
perfectament per concessió sense costar doblers a l’Ajuntament suma 6 milions, suma 7 
milions amb equipaments quan equipaments per vivendes tutelades i per joves es poden 
fer perfectament per dret de superfície sense cost per l’Ajuntament això s’ha fet altres 
vegades i o han fet gestors actuals del partit Popular, per tant suma 7 milions més quan 
no hauria de sumar més que l’1 milió i mig per Casal de Jovers i d’infants per tant aquí 
ja hi ha molts de milions d’aquests 74 que van desapareixent , moltíssims, dins el 2’4 
milions de rehabilitació  del bloc 12 esta sumant 313.000 euros que multiplica per 19, 
per rehabilitar vivendes on son reallotjades les famílies cada vegada que es reforma, 
evidentment això es gasta una vegada, perquè desprès  totes les famílies que van sent 
reallotjades això es un procés progressiu, es van reedificant  blocs, es van renovant 
integralment i les famílies evidentment unes tornen i altres el bloc que s’està renovant 
se’n van a altres habitatges, no pot multiplicar per 19,  313.000 euros que es lo que ha 
costat tenir les vivendes en condicions per reallotjar a aquesta gent, per tant una altra 
errada de bulto en el càlculs del Sr. Valls que expressa publicament, en definitiva s’han 
invertit ja 8 milions i mig d’euros va ser una aposta molt ferma de l’anterior consistori 8 
milions i mig d’euros que pràcticament efectivament es tiren al fems si es canvia de 
rumb completament i anem cap al procés de tal, un milió i mig de fons Feder que s’han 
de tornar això també s’ha de tenir en compte per un mínim de responsabilitat 
institucional no hauríem de canviar de rumb, pegar aquestes bandades a nivell 
d’Ajuntament inviabilitat del projecte anem a veure jo crec que ha quedat clar que lo 
inviable era el projecte del ........ simplement s’està canviant de rumb i no es te 
alternativa, s’està actuant amb improvisació alarmant als veïnats, maltractant moralment 
als veïnats que estan  esperant tornar a les vivendes del bloc 12, amb improvisació, amb 
dades falses i tendencioses i a la vegada no es te alternativa que es el pitjor de tot perquè 
si diguessis no es que nosaltres alternativa que es esbucar i tornar a reedificar, aquesta 
alternativa no existeix, el 2006 es va demostrar inviable”. 
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Sr. Alcalde le decía ahora al Sr. Verger i al Sr. Valls también , por responsabilidad 
deberíamos continuar, por responsabilidad institucional yo les digo que respeto a las 19 
personas 19 familias no solo por responsabilidad institucional, por dignidad, por el 
cumplimiento del compromiso que adquirió el Ayuntamiento con ellos, no tendrían que 
tener ni la más mínima duda de que dentro de unos meses volverán a sus casas que es lo 
que estos señores firmaron con este Ayuntamiento, creo que esto es muy importante 



 

tengo la sensación últimamente de que es una estrategia de Gobierno primero machacan 
a la gente, la destrozan a golpe de titular la debilitan y después aparecemos con la 
solución, es muy duro levantarse el mes de julio a golpe de titular en este caso del Sr. 
Isern cuando dijo aquello de que no podía continuar con el proyecto de rehabilitación 
porque no había dinero que durante todo el mes de agosto no hubiera ni una sola noticia 
hasta que a principios de septiembre el Sr. Valls afirmaba que el proyecto efectivamente 
según ustedes cosa que nosotros desmentimos y que nos gustaría sentarnos con el 
alcalde para que viera claramente que estos datos que manejan son inciertos, cuando 
uno tiene la posibilidad como ustedes de gobernar con una mayoría tan mayoritaria no 
hace falta que se engañe a nadie, se cambia el proyecto porque así lo quieren ustedes 
pero no echando balones y malas informaciones del anterior equipo de gobierno, yo se 
lo dije en la comisión y yo creo que aquí ha salido muchas veces, Corea no es un solar y 
les están vendiendo humo, yo no se si ha estado usted por Corea si lo ha paseado, de 
hace dos meses a ayer que yo estuve concretamente la degradación, la falta de limpieza 
es absoluta, tengo la sensación de que el proyecto que no nos quieren presentar es muy 
claro que Corea se vaya degradando, se vaya debilitando, se vaya paralizando que 
después ya entrarán las máquinas pero antes de que entren las máquinas hay 1.500 
personas que están allí viviendo, 1.500 personas que van a echar de sus casas, no 
estamos hablando de especular con un solar y de reedificar con un solar si es que algún 
promotor se interesa, es que allí vive gente y al vivir gente las soluciones la verdad es 
que son muy sencillas, les sacarán a todos de sus casas y no volverán por eso creo que 
es importante tener clarísimo esto que Corea no es un solar con el que especular, Corea 
es un barrio lleno de gente si yo fuera uno de los 19 miembros de esas familias hoy me 
sentiría absolutamente abandonado, engañado, pero no les engañen no les engaña la Sra. 
Calvo, la Sra. Calvo les  hubiera permitido dentro de unos meses volver a su casa, hoy 
les están engañando ustedes y aquello que ahora parece que se rumorea los contratos, uy 
los contratos si algun contrato de los que se firmaron tiene algún error me quiere usted 
decir que este Ayuntamiento va a actuar de mala fe cuando fue el propio consistorio el 
que les aseguró que volverían a sus casas, deben volver a sus casas Sr. Valls, se lo dije 
en la comisión si la orden de demolición que pesa sobre el Lluís Sitjar pesara sobre 
Corea las casas estarían demolidas y la gente no se donde, ustedes tampoco lo saben, no 
queremos barrios nuevos, basta con recuperar aquello que tenemos y donde el 
urbanismo tiene que tener una presencia simbólica, allí hay mucho trabajo que hacer y 
sobretodo en el tema social y económico, rehabiliten demuelan los bloques puntuales 
que consideren que están en lamas condiciones, es un tema técnico, no tenemos que 
entrar los políticos, usted decide reedificar hoy Corea y mañana a  lo mejor quiere 
reedificar Son Gotleu o las viviendas Pullman de Cala mayor a ver si tenemos algún 
promotor interesado que ponga pasta y aquí vamos a hacer eso empezar a borrar lo que 
no nos gusta, olvidándonos de que hay gente que vive dentro, yo le diría para terminar 
una cosa no tendrá nunca una barriada digna porque no les van a hacer no les van a 
permitir tenerla, la quieren borrar y hacer otra diferente posiblemente con gente 
diferente, no va bien a lo mejor al lado de las nuevas viviendas de Son Busquets tener 
un barrio como Corea, por eso le digo que cuando usted habla y yo lo comparto de las 
personas luego no me sale muy a cuenta que me hable enseguida de los números y de 
los contratos, Corea era una oportunidad para esta ciudad en Corea hay que hacer 
mucho trabajo, aquí se había iniciado el trabajo, el trabajo más difícil estaba empezado, 
continúen las obras porque hay dinero, si cuentan que no hay dinero es mentira, venía 
de la Ley de Capitalidad tenía carácter finalista, exíjanle a este Gobierno del Sr. Bauzá 
que nos pague lo de Corea y permitan a estas 19 personas que vuelvan porque uno tiene 



 

la sensación de que no les interesa que estas 19 personas vuelvan a  sus casas, porque si 
vuelven dentro de unos meses a sus casas serán 19 familias, 50 personas contándole a 
todo el barrio que efectivamente se esta mucho mejor que es posible que cada bloque 
vaya habiendo eso, si tiran el bloque que esta expropiado y empiezan a hacer el 
parquing habrá mucha más gente hablando bien del proyecto, por eso no les interesa que 
empiece, porque si empieza verán la luz, tendrán una esperanza toda aquella gente y lo 
último que quieren ustedes es que Corea tenga un futuro, quieren borrarlo de la ciudad 
de Palma”. 
 
Te la paraula el Sr. Valls: 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde yo en referencia a las afirmaciones realizadas por el Sr. 
Verger, simplemente mire, como yo ya las cifras se las he explicado personalmente y no 
las quieren aceptar incluso les he remitido a las fuentes del propio Consorcio Riba que 
es la única información fidedigna de la que se pueden fiar para saber cual es el coste de 
las cosas, es decir no se puede evitar haber gastado ya más de 8 millones de euros en 
Corea y no se ha hecho nada o prácticamente nada pero yo le diré para terminar 
fácilmente mire usted no tiene en cuenta para hacer sus número s los bloques en 
ejecución, que pasa?, no los vamos a pagar?, usted tiene ya como conveniado 10 
millones del plan estatal de vivienda que no existe ningún convenio, usted considera 
como consolidada la aportación de los fondos Feder 2.929.000 cuando sabe que para 
esto el Ayuntamiento tiene que gastar casi 6 millones de su bolsillo antes de 2015  y 
tener certificadas las obras de los equipamientos y las mejoras de las infraestructuras así 
como del plan social  y de rehabilitación económico laboral, usted no tiene en cuenta la 
inversión ya realizada, usted no tiene en cuenta los gastos de reurbanización 1.885.000 
euros, y usted no tiene en cuenta que además del 1’2 millones de euros que cuesta 
realizar una obra en un bloque además se tienen que contar los técnicos, los trabajos 
previos, los concursos, los realojos y una cosa que me parece gravísima y es que nadie 
ha dicho que a coste público se tienen que comprar 5 viviendas o 3 viviendas o 2 
viviendas o 1 vivienda o 6 viviendas de cada bloque para que desaparezcan para 
poderlas sustituir por viviendas más grandes, eso hace que el proyecto sea totalmente 
inviable Sra. Garví usted tiene prejuicios al decir que nosotros tenemos un prejuicio y 
nosotros pensamos que nosotros tenemos aquí una estratégica anti familias y anti 
personas, mire, no solamente nada más lejos yo creo que en el fondo estamos de 
acuerdo, usted esta muy enfadada pero en el fondo estamos de acuerdo, mire, nosotros 
hemos dicho la prioridad son las personas, la prioridad son las familias, les vamos a 
solventar y les vamos a garantizar sus derechos lo vamos a aprobar aquí lo hemos 
presentado una propuesta alternativa les vamos a garantizar sus derechos, pero créame 
las cosas no se han hecho bien, se ha engañado cuando se ha dicho que se iba a llevar 
adelante este programa, cuando se iba a llevar adelante este proyecto que es desde el 
punto de vista económico social y urbanístico inviable. Muchas gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger:  
 
“Anem a veure, evidentment podem parlar de xifres, hi ha coses tan estrambòtiques a 
les seves xifres com que compten multiplicat per 19 el lucre cessant de les vivendes 
socials que ocupen les famílies reallotjades, vostè en el pressupost el Sr. Martínez que 
posi lucre cessant de tots els solars municipals que estan sense treurer-lis rèdit econòmic 
...titular municipal que els posin per favor es que quina manera de fer els números, amb 



 

això independentment de la discussió dels números que evidentment haurem de seguir 
parlant perquè es un tema bàsic, jo li dic Sr. Valls perquè no acaben les obres del bloc 
12? Ho tenen  pressupostat, estan ja amb un 50% d’execució, perquè no deixen que les 
famílies aquestes 18 famílies que estan rellogades a altres bandes tornin a casa seva, 
però quin problema hi ha amb això estan en un 50% d’execució aquestes obres, anem a 
veure ja independentment de totes les consideracions que hem fet aquí, per favor no 
digui un dia que paralitzen les  obres alarmant a les famílies sense haver parlat amb 
elles, un altra dia diu que això ho destinaran a equipaments, quan a més per l’urban no 
es permetria que això es destines a equipaments per tornar a la reinversió de l’urban, 
actuen amb improvisació sense criteri, jo no se qui l’assessora, multipliquen per 19 quan 
han de multiplicar per 11, jo la veritat Sr. Valls per favor independentment de tot que 
evidentment es massa llarg per poder parlar aquí amb la limitació de temps acabin les 
obres del bloc 12 i que aquests veïnats puguin tornar i no anunciïn per premsa que  
paralitzaran o que faran equipaments i que aquesta gent no podrà tornar a casa seva 
quan han firmat això amb l’Ajuntament ja independentment de tot, no alarmi a la gent 
perquè al final sinó, si inclús s’encaparrota amb això i el Sr. Isern evidentment es el 
regidor responsable pensarem que lo que no volen vostès es que la gent torni perquè 
això ni sigui un exponent de com podria seguir la rehabilitació de Corea que implicaria 
aquesta remodelació integral i els beneficis que implica per els veïnats  i això seria un 
factor de pressió cap aquest projecte inicial per el consistori anterior que vostès no volen 
continuar, es que no volen des del primer dia, no des del primer dia des d’abans del 
primer dia ja en campanya ho va dir el Sr Isern que esbucarien Corea per tant parteixen 
d’una apriorisme però per favor no s’encaparrotin d’aquesta manera amb aquest 
apriorisme, mínima responsabilitat institucional això ja s’ha començat un 50% del bloc 
12 ja hi ha executat, per favor deixin que tornin aquestes famílies a casa seva i a partir 
d’aquí parlarem de la viabilitat del projecte, vostès el seu es 40 vegades més inviable 
que aquest, si aquest es inviable el seu es 40 vegades por tant vostè jo li dic cap on duen 
Corea es evident cap on duen cap a la degradació cap a abundar en una situació 
d’emergència social tenim exemples a altres bandes de la ciutat lo que implica això, 
això es una catàstrofe per Palma seguir abundant en la degradació de Corea, en la 
paràlisi de la renovació d’aquest barri es una catàstrofe per Palma, perquè a més tenim 
exemples d’altres barris de lo que passa quan s’abunda en la degradació i quan es deixa 
podrir la situació social d’un barri i no s’actua per part de l’administració, per tant hem 
començat una cosa te els seus problemes però els lluitin una mica no diguin no es que 
no ens donen res de l’Estat, no de Capitalitat no vindrà res home, per favor hi ha unes 
famílies que estan esperant per tornar a casa seva unes expectatives creades i sobretot 
que no tenen alternativa, es que no en tenen si en tinguessin seria un debat legítim sobre 
dos models de reurbanitzar un barri però no tenen alternativa, recapacitin per favor 
rectifiquin, duen un rumb equivocat amb això i jo els pregaria que consideressin en 
serio aquesta proposició i poder continuar, nosaltres entenem que hi ha dificultats de 
liquidesa, nosaltres això ho entenem perfectament, això segurament s’haurà de 
ralentitzar, no lo del bloc 12  que això s’ha d’acabar ja, però la resta de reforma s’hauria 
de ralentitzar, nosaltres això ho entenem i ho assumim, no es fàcil aquest projecte i 
necessita inversió, però amb 2 milions d’euros anuals que poses l’Ajuntament això 
podria avançar moltissim, entre lo ja invertit i 2 milions d’euros, no hem diguin que no 
tenen dos milions anuals per Corea, com va dir el Sr. Martínez en comissió que va dir 
que ni un, perquè no hi ha res, per favor que es compleixi la Llei de Capitalitat i apostin 
per aquesta rehabilitació duen molt mal camí amb això, duen Corea cap a la degradació, 
cap a la catàstrofe, per favor rectifiquin”.. 



 

 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracies Sr. Batle, Sr. Isern jo li pregaria que continuí per favor amb les obres del bloc 
12 que las acaben, que dejen a las 19 familias volver a su casa, que dejen a las 19 
familias que confiaron en su Ayuntamiento que nos dejaron su piso para iniciar la 
reforma, volver porque este Ayuntamiento así se comprometió, que cumplan este 
compromiso, un compromiso para el que hay financiación, pero sobretodo un 
compromiso para el que hay la palabra dada porque el Sr. Alcalde es el alcalde de todos 
igual que la Sra. Calvo era alcaldesa de todos y por responsabilidad institucional pero 
sobretodo por lealtad mantengan esos compromisos, usted decía antes medio en broma 
supongo que me encontraba enfadada, estoy enfadada Sr. Valls porque conmigo va a 
tener siempre la lealtad de poder hablar de lo que sea, pero no me gusta que me pida 
esto en privado y que después me entere de que va contando a los vecinos que es que 
nosotros les hemos engañado, le vuelvo a repetir, nosotros no engañamos a nadie esas 
19 familias saben hoy que mañana volverían a sus casas si estuviéramos, lo que tienen 
que hacer Sr. Alcalde es que vuelvan porque este bloque tiene esta financiación para 
eso, porque van a perder los fondos Feder, no se empiecen a inventar un proyecto, este 
proyecto no es un  proyecto de la Sra. Roca ni de la Sra. Palou ni siquiera de la Sra. 
Calvo, es un proyecto para el que se gano una grandísima subvención hecho por uno de 
los  mejore urbanistas que es el Sr. Ezquiaga, que es un proceso largo, que es difícil que 
llevará tiempo si, pero cuantos barrios se han rehabilitado en cuantisimas ciudades de 
esta manera, váyase al barrio de la Mina en Barcelona no pretendan borrar aquello que 
no les gusta, porque no tenemos un solar, continúe el bloque, demuela el bloque 
expropiado, empiece la concesión del parking y ele una oportunidad a Corea, désela no 
tendrá usted que contarlo, lo contarán los propios beneficiados, esto funciona, venid a 
mi casa mirad como estoy, mirad como ha quedado el bloque, déjeles porque tiene 
miedo de finalizar ese bloque, en ese bloque dentro de unos meses pueden estar las 19 
familias, no lo borre de la ciudad  no borre Corea, afróntela, rehabilítela, porque uno 
tiene la sensación o una tiene la sensación de quien se ha encaprichado con el solar de 
Corea, quien tiene el capricho de reedificar Corea, quien como y en que condiciones?, le 
repito, 1.500 personas que si sigue la cosa como sigue las van a echar de sus casas, las 
van a desahuciar de la zona de Corea  y ya veremos donde se inventan los barrios 
nuevos”. 
 
Te la paraula el Sr. Valls: 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde, Sr. Verger y Sra. Garví han hablado ustedes con las 
familias del bloque 12?, porque nosotros si hemos hablado con 14 de ellas y la semana 
que viene nos quedan 6 más, miren saben lo que nos están diciendo, nos están diciendo 
estamos bien , estamos en una vivienda municipal queremos llegar a una solución y por 
favor si nos dan una solución que sea fuera del barrio de Corea, esto es lo que nos están 
diciendo, entonces yo veo que esta segunda parte del debate ha ido centrada en el boque 
12, ya están ustedes de acuerdo que por inviable no se puede realizar el proyecto 
integral del barrio que ustedes pensaban que era solamente una parte de ello, tenían 
previsto que no era integral porque no se demolían todos los bloques, yo solo quiero 
decir nada más lejos de dejar en la calle a las personas, nada más lejos pero oiga mire 
cuando yo he hablado y he comentado los contratos es porque cuando los he leído mire 
no se si por deformación pero oiga no hay cláusula de indemnización por 



 

incumplimiento, no hay cláusula de resolución, no hay plazo, es que no hay plazo, en 
las bases se dice que las viviendas ahora serán VPO con lo cual tenían un valor de 
tasación muchísimo mayor antes de rehabilitarse que después de rehabilitarse, ustedes 
estas cosas no las han pensado y simplemente quieren tirar para adelante una cosa 
porque la han iniciado y nosotros piense una cosa mire ni yo tengo ninguna connivencia 
ni el equipo de gobierno tienen ninguna connivencia con ningún promotor ni esto tiene 
una solución a base de promotores, mire, yo le quiero decir y le quiero ser sincero este 
tema lo hemos estudiado yo he llegado a la Regiduría he estudiado los números he visto 
una contabilidad mezclada porque se han empleado fondos de la Regiduria de Vivienda, 
fondos del patronato de l’Habitatge, fondos del Consorcio Riba, todo mezclado y le 
digo otra cosa usted dice fondos Feder, fondos Feder nada tiene que ver con el bloque 
12 porque fondos Feder no es para vivienda, o sea había dinero para hacer 
equipamientos y no se ha hecho nada en equipamientos, no había dinero para viviendas 
y se ha empezado a hacer vivienda, son una serie de contradicciones con las que yo me 
encuentro que no puedo más que ponerlas de manifiesto, ese tipo de contradicciones nos 
llevan a que sea todavía más inviable en todo caso les dije mire no están paradas las 
obras del bloque 12 vamos allegar primero a una solución con los vecinos y en esto 
estamos y en breves días espero tener una solución para ello, esa es la realidad y para 
los fondos Feder veremos si tenemos alguna posibilidad de consolidarlos y ya se lo dije 
en privado y se lo digo aquí en el Pleno, por tanto miren quédense tranquilos, 
ayúdennos, compartamos porque es tan importante es muy importante, pues vayamos a 
hacerlo conjuntamente, yo les he invitado a que ustedes formen parte para construir un 
proyecto nuevo para el barrio de Corea y simplemente yo pongo de manifiesto lo que he 
puesto lo hacemos por responsabilidad para no seguir engañando a la gente, es decir 
oiga mire les decimos que no va a haber fondos como para poder acometer esto de 
acuerdo?, con lo cual estas son mis palabras y esta es nuestra postura quedan ustedes 
invitados y nada más”.   
 
ALTERNATIVA presentada pel Grup Municipal Popular: 
1. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern que garanteixi tots els drets dels 
veïnats afectats i molt especialment els de les 19 famílies reallotjades. 
2. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern  al conjunt de vivendes del 
“Generalisimo Franco” al barri del Camp Redó, una vegada constatada la seva 
inviabilitat econòmica, social i urbanística, comprometent-se a elaborar una 
proposta que tant prest estigui confirmada, es donarà a conèixer als partits en 
representació a Cort, les Federacions de Veïnats i al Ple de l’Ajuntament. 
3. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern  a que en la mesura que sigui 
possible, i en tot cas compatible amb les condicions que es puguin plantejar a la 
nova proposta, continuïn les obres adjudicades i en execució del Bloc XII, així com 
continuar amb el Pla Urban de dotació d’equipaments i infraestructures per a la 
barriada amb les ajudes concedides amb el fons FEDER.  
 
S’aprova l’alternativa presentada pel Grup Municipal Popular. Es fa votació 
separada dels punt. El punt 1 S’APROVA  amb 25 vots  a favor (PP i PSOE) i 3 
abstencions (PSM-IV-ExM). El punt 2, S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 11 
vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). El punt 3, S’APROVA amb 17 vots a favor 
(PP) i 11 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
Es proposa: 



 

 
El passat mes de juliol el batle de Palma va anunciar, a través d’un mitjà de 
comunicació, que no continuaria amb el projecte de rehabilitació dels habitatges de 
Camp Redó per falta de doblers. Després d’un mes d’agost d’incertesa per a les famílies 
del barri, el tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, va corroborar les paraules del batle 
anunciant en roda de premsa que el Consistori actual suspenia la recuperació iniciada a 
l’anterior legislatura a la barriada de Corea, al Camp Redó de Palma, sota l’afirmació 
que el projecte era inviable econòmicament. 

 
A cop de titular i sense contrastar la informació amb l’anterior equip de govern, sense 
cap reunió prèvia amb els veïnats afectats, es va prendre una decisió precipitada que 
afecta a més de 1500 persones, sense cap alternativa estudiada i amb l’única 
expectativa, tal i com va dir el batle, de confiar que els promotors s’interessin per 
“reedificar” Corea. 

 
La rehabilitació dels habitatges de Camp Redó, després de molts d’anys i d’anteriors 
intents fallits amb socis privats, es va iniciar amb un projecte reconegut, impulsat des de 
l’administració pública, des de la confiança dipositada pels veïnats en el seu Consistori, 
i amb tres eixos fonamentals: 

 
1.- la renovació dels habitatges socials, 
2.- la dotació de nous equipaments, infraestructures i espais verds, i 
3.- la promoció del desenvolupament econòmic, laboral i social del barri, 

 
i amb un únic objectiu: aturar el deteriorament de la zona, propiciant el ressorgiment 
d’un barri actiu, social i econòmicament amb la salvaguarda dels drets de tots els 
veïnats. 
 
Una rehabilitació social, no es pot abocar a la paralització amb l’excusa de la crisi. 
L’excusa de la crisi no pot justificar la paralització d’un projecte viable i menys, la 
destrucció d’un barri, un barri viu, amb 568 habitatges i més de 1500 habitants. 

 
Corea no és un solar amb el que poder especular. Corea és un barri, un barri ple de gent. 
Corea és un barri que ha de tenir la mateixa seguretat jurídica que la resta de la ciutat. 
 
La participació de la iniciativa privada ja es contempla al projecte de rehabilitació 
actual. Els projectes d’aquesta envergadura s’han de promoure des de la iniciativa 
mixta, pública-privada, però deixar tot només en mans de la iniciativa privada és una 
decisió irresponsable per part d’una administració que ha de vetllar pels interessos de 
tots. 
 
Si a més a més, la decisió de paralitzar es pren sense presentar cap solució alternativa, 
de forma pública i transparent, la incertesa i preocupació es fan protagonistes d’un 
procés, difícil i llarg, i que necessita necessàriament de consens, seguretat i confiança. 
 
Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup 
Municipal Socialista presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 



 

 
1.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern que garanteixi tots els drets dels 
veïnats afectats i molt especialment els de les 19 famílies reallotjades. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a continuar amb el projecte de 
rehabilitació del barri de Corea des dels punts de vista social, econòmic i urbanístic, 
introduint aquells canvis, si cal, que millorin aquest procés. 
 
3- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a continuar amb les obres 
adjudicades i en execució del Bloc XII. 
 
4.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a continuar amb el PLAN URBAN, 
de dotació d’equipaments i infraestructures per a la barriada, amb les ajudes concedides 
del fons FEDER. 
 
5.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern que presenti de manera immediata 
l’alternativa que estudia per a la barriada de Camp Redó, dins el marc d’una Comissió 
No Permanent, amb la participació dels grups de l’oposició i dels representants veïnals. 
 
49.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a continuació del 

projecte de rehabilitació integral d’habitatges socials de Camp Redó 
(382/2011). 

 
ALTERNATIVA presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
“1. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a no dur a terme el projecte 
previst per l’anterior equip de govern al conjunt de vivendes del “Generalisimo 
Franco” al barri del Camp Redó, una vegada constatada la seva inviabilitat 
econòmica, social i urbanística, comprometen-se a elaborar una proposta que tant 
prest estigui confirmada, es donarà a conèixer als partits en representació a Cort, 
les Federacions de Veïnats i al Ple de l’Ajuntament”. 
 
S’APROVA, amb 17 vots a favor (PP) i 11 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Ja feia anys que les vivendes socials del Camp Redó, conegudes popularment com a 
“Corea”, patien un procés de degradació progressiva inexorable, i eren reiterades les 
sol·licituds dels veïnats que reclamaven una actuació de l’administració que afrontàs i 
frenàs els diferents problemes que afectaven a la barriada.  
 
El govern municipal de na Catalina Cirer va intentar sense èxit un projecte de 
remodelació urbana que va fracassar quan fou declarat desert el concurs per a la selecció 
d’un soci privat el dia 19 de juny de 2006.  
 
L’equip de govern progressista de l’anterior legislatura va procedir a posar en marxa un 
Pla Renovació Integral de la zona i que des de les vessants social, laboral i de noves 
tecnologies, implicàs la millora del mediambient urbà, creant equipaments, obrint 
espais, però sobretot també millorant i ampliant les vivendes socials.  



 

 
Ja abans de les eleccions, el Sr. Isern, llavors candidat, va anunciar que “Corea” s’havia 
d’esbucar. Els darrers mesos, el regidor d’Urbanisme, el Sr. Valls i el mateix batle, 
acumulen declaracions en què manifesten que la renovació integral de Corea plantejada 
i ja iniciada per la Regidoria d’Habitatge de na Magdalena Palou costava molt (primer 
segons les seves pròpies declaracions eren 40 milions, després 50, finalment pareix que 
el cost s’hauria aturat en 74 milions). Declaren que és inviable o que es pensa en 
paralitzar les obres del bloc XII ja iniciades quan encara no se té una solució per les 
famílies titulars dels habitatges en rehabilitació que foren reallotjades. Tot plegat, 
arguments que “confirmarien” l’apriorisme del que parteix el PP i que ja va anunciar el 
Sr. Isern en plena campanya electoral, és a dir, “Corea” s’ha d’esbucar i els promotors 
privats han de construir un nou barri als solars que quedin després de la desaparició de 
l’actual barri.  
 
Tenint en compte que segons els càlculs que han fet tècnics consultats per aquest grup 
municipal els doblers necessaris per acabar de desenvolupar la renovació integral de les 
illetes completes de les vivendes socials del Camp Redó serien uns 26 milions d’euros, 
tenint en compte que una operació urbanística com l’anunciada pel Sr. Isern ja es va 
intentar el 2005 per la Sra. Cirer, amb una conjuntura infinitament més favorable, i va 
fracassar estrepitosament, i tenint en compte a més que ja s’han gastat com a mínim 6’5 
milions d’euros en la renovació integral (amb fons FEDER que s’haurien de tornar a 
Europa si s’atura el projecte) que se tudarien si s’atura el projecte, i tenint en comte que 
la falta temporal de recursos de les arques municipals no pot significar la destrucció de 
la ciutat ni abandonar la solució als problemes de degradació de determinats barris.       
 
Per tot això, instam al plenari de l’Ajuntament de Palma a prendre la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma continuarà amb el projecte de renovació integral dels 
habitatges socials del Camp Redó iniciat per la Regidoria d’Habitatge en l’anterior 
legislatura, adaptant-lo a les actuals circumstàncies de les arques municipals. 
 
51.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a protegir Ses 

Fontanelles (378/2011). 
 
Té la paraula la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Gràcies Sr. Batle. La Federació d’Associacions de Veïns de Palma, recolzem aquesta 
proposta de la protecció de Ses Fontanelles pels seus valors tant paisatgístics com 
mediambientals que val la pena conservar i millorar. També pensam que podria ser de 
valuosa utilitat potenciar-la com objecte de visites didàctiques pels centres educatius, és 
més, consideram que a la declaració d’espai natural protegit s’hauria d’afegir la de zona 
d’especial interès turístic atès que seria de valor afegit a la nova configuració a la platja 
de Palma que es projecte, pensam que l’oferta turística no s’ha de limitar a paisatges 
puraments urbans, també s’ha de disposar  dels pocs espais naturals que  ens queden, 
tampoc ho ha de tenir a que els visitants que puguin, que quedin encorats a establiment 
on s’allotgen i els voltants més immediats que aniria en detriment de l’interès que ara 
tenen per a conèixer tota la nostra ciutat amb l’oferta cultural, patrimonial i comercial 



 

del centre de Palma. D’altra banda, el centre comercial de Ses Fontanelles, significaria 
la indesitjable desaparició de la bona part del partit comerç i locals d’oci ja existents a la 
zona i la destrucció de la darrera zona humida de Palma. Moltes gràcies”. 
 
Intervé la Unió d’Associació de Mallorca: 
 
“Ilustrísimo Sr. Alcalde, Señores concejales brevemente deseamos manifestar  nuestra 
preocupación de manera pública, por la decisión del Ayuntamiento de Palma de 
construir un centro comercial en una zona que debe protegerse por el interés 
medioambiental que supone este espacio natural. Por lo tanto la Unión de Asociaciones 
de Mallorca apoya la iniciativa consistente en declarar Ses Fontanelles como parque 
natural al mismo tiempo que se promueve la aprobación del plan hidrológico de 
Baleares, en el que se concreten las actuaciones de preservación para esta zona de 
humedal sin que se revoquen las protecciones actualmente asistentes y así conseguir que 
se impida el impacto de las actuaciones del proyecto de urbanización sobre el territorio 
de valores naturales y paisajísticos. Mire las obras previstas en el proyecto de 
urbanización  consisten en la construcción de un vial, aparcamientos, así como las obras 
de equipamientos y de infraestructuras para llevar a cabo instalaciones comerciales, 
turísticas, deportivas y de aparcamiento, la ejecución por tanto de estas obras, afectan a 
una parte considerable del ámbito del proyecto de urbanización de esta manera se podrá 
impedir su recuperación, tal y como señala el reglamento de la ley de aguas y también 
se afectaria  de esta forma, a parte de la zona húmeda, por lo tanto el vial y la zona 
comercial afectan a esta zona húmeda, que existen actualmente lo que implicará 
también que en el futuro se pueda destruir físicamente así como falta para la vegetación. 
Por lo tanto las actuaciones previstas afectaran indirectamente sobre la zona inundada 
tal  y como nos han prevenido alguno de los partidos políticos y asociaciones que han 
visto que se están produciendo o se puede producir en el futuro este tipo de deficiencias. 
Las edificaciones, la carretera, los aparcamientos, la actividad comercial, la actividad 
turística es decir el conjunto de lo que conlleva este tipo de iniciativas, el tránsito de 
vehículos, acabaran finalmente afectando negativamente sobre la zona inundada. La 
protección por tanto de la zona húmeda no solo se hace impidiendo su edificación de 
manera directa, sino también evitando que el conjunto de infraestructuras, actividades y 
edificaciones como decimos, la puedan presionar. Muchísimas gracias”. 
 
Té la paraula la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Se que aquesta proposició no compte amb molts de suports i menys 
per la seva banda però així i tot malgrat  aquesta no continuar amb aquest suport vull 
intentar al manco crear-li  un petit dubte raonable damunt l’importància d’aquesta 
proposició i la protecció d’aquesta zona. La decisió de protegir Ses Fontanelles, 
declarar-les un espai natural protegit no és una qüestió d’ideologia, no és una qüestió de 
partits ni tampoc el capritx d’uns ecologistes. Protegir la natura és una inversió de 
present, però també de futur és cada metre quadrat que preservem estam llegant a les 
generacions futures més alternatives per poder sobreviure en aquest mon, tan agredit per 
l’intervenció humana, poder protegir les Fontenelles és a més a més, en aquests 
moments, dotar a la Platja de Palma d’una alternativa diferenciada i me vull dirigir tant 
al Sr. Gijón, que amb les seves mans està la possibilitat al manco d’intentar que totes 
Ses Fontanelles siguin protegides i amb vostè Sr. Balte, perquè amb la seva ma també 
està la decisió al final de la seva legislatura haver deixat a la ciutat un patrimoni molt 



 

important, molt important, perquè no només és un tros de natura el que es salva, sinó 
també és una alternativa de rellençar un tipus de turisme diferent, és ofertar una 
diversitat que només tenim en aquest moment aquesta oportunitat, són 325.000 m2 que 
si aconseguim  recuperar i inlcuir-les en la ciutat com una oferta no només pels turistes 
sinó també pels ciutadans que tenguin la oportunitat de conèixer un ecosistema tan 
particular com és el d’una zona humida, els valors d’aquesta zona els coneixen, les 
podem tornar a recordar, però sobre tot és l’oportunitat que tenim i probablement serà la 
darrera, fa molts d’anys que s’està lluitant perquè Ses Fontanelles sigui un espai natural 
protegit, no només la part dedicada a l’espai lliure, sinó la totalitat de Ses Fontanelles, 
un centre comercial no aporta res nou, no aporta res diferenciat, un turista quan davalla 
de l’avió o ve en barco no cerca un centre comercial com a primera opció, cerca altres 
coses, cerca elements patrimonials, cerca valors gastronòmics, valors culturals però 
també cerca natura, la possibilitat de tenir just aferrat a la zona més turística de la nostra 
ciutat, del terme municipal de Palma, aquesta opció es que és una oportunitat 
inigualable, no tenim 325.000 m2 quadrats d’aquestes característiques en lloc, ni tan 
sols al Mediterrani, no dic per les dimensions però si d’aquestes característiques cada 
vegada han anat minvant aquestes oportunitats, crec que al mano se que està afectada 
pel Pla parcial, se que hi ha un compromís, se que hi ha uns interessos particulars, però 
aquesta possibilitat al manco s’ha  de poder, possibilitat d’aturar definitivament aquest 
projecte, al manco s’ha de poder intentar per donar aquesta oportunitat als ciutadans de 
Palma de poder gaudir d’una zona amb unes característiques molt especials, que a més a 
més  puguin tenir, no només anar a conèixer aquestes característiques sinó a més a més 
puguin tenir valors pedagògics, els nins puguin conèixer quin era del pla de Sant Jordi, 
quin era aquest ecosistema que allà convivia. No se, no tenc paraules per poder intentar 
transmetre el que jo crec que això aporta a la ciutat però m’agradaria que al manco 
vostès es poguessin plantejar sense considerar que és una proposició que ve des de 
grups ecologistes, que defensen el territori sempre com a discurs i que per tant això  
forma part  d’un mes, no, es plantegin com el que es pot aportar a aquesta zona, no 
només pels turistes sinó també pels ciutadans i per la diversitat sobre tot d’oferta 
turística i evidentment un centre comercial allà el que farà serà perjudicar als 
comerciants que hi ha a la zona, nosaltres apostam per aquest entramat de lligat 
habitatge-comerç, no aglutinar l’activitat comercial a un sol lloc, això no és nostre, no 
pertany a la nostra manera de viure i a la manera d’entendre la ciutat, nosaltres entenem 
la ciutat com una convivència entre comerciants, veïnats, on a més a més contribueixen 
a crear més segura la ciutat amb la seva presència, amb la il·luminació dels carrers, 
donen una vida diferent, l’acumulació comercial en centres això és un model que 
nosaltres no ens aporta absolutament res, m’agradaria que al manco s’ho pensasin i al 
manco intentessin aturar el projecte de construcció d’aquest centre comercial, pel bé de 
tots els ciutadans i de les generacions venideres, també, dels seus fills”. 
 
Parla el Sr. Gijón: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Sra. Fernández, lo primero que me llama la atención de esta 
propuesta es que ustedes nos están pidiendo en el primer punto, para la urbanización de 
Ses Fontenelles y eso es lo que está en esos momentos en marcha y esto es lo que está 
en estos momentos en marcha, está parada la urbanización por  tanto, votar al punto 
uno, resultaría un tanto ridículo porque la urbanización está parada y luego en el punto 
dos, nos están pidiendo que declaremos espacio natural la zona de Ses Fontanelles y yo 
me pregunto que han estado haciendo ustedes durante cuatro años, lo que no puede ser 



 

es que lo que ustedes  no han sabido hacer o mejor dicho, no han podido hacer, no nos 
lo pidan a nosotros después de cien días, ahora de repente Ses Fontanellas es lo más 
importante para proteger de las zonas verdes o de las zonas  húmedas que hay en  
Mallorca y que ha pasado durante estos cuatro años, porque ustedes han estado 
gobernando, no he visto  ni una sola propuesta, ni de su grupo ni del que estaba 
gobernando en el sentido de hacer algo sobre Ses Fontanelles, hay 200.000 m2 de Ses 
Fontanelles que no tienen que esperar para nada, han sido públicos, desde el año 2006 si 
no voy equivocado y ese ayuntamiento no ha hecho nada desde el año 2006, 
absolutamente nada  y porque no han podido hacer nada durante estos cuatro años. Se lo 
voy a decir, porque no hay dinero, porque ese es un suelo en el que tenemos que 
indemnizar al promotor, nos guste o no nos guste, y mire ustedes no tienen el sello del 
ecologismo en esta ciudad, ni en esta isla no son más ecologistas que nosotros, no 
defienden más el territorio que nosotros, lo que pasa que nosotros estamos diciendo que 
tenemos que defender la seguridad jurídica y por culpa de actuaciones como las que han 
llevado a cabo ustedes, nadie se atreve a invertir en esta ciudad, ni en esta isla, claro, 
esto a muchos de ustedes les debe de parecer una tontería y les debe dar igual, pero 
claro al final de toda esta historia, alguien tendrá que pagar y claro como pagamos 
dentro de diez o dentro de quince años, ya vendrá alguien y lo tendrá que pagar, creo 
que  si queremos defender la seguridad jurídica deberíamos de ser conscientes de lo que 
tenemos y de lo que podemos hacer y no vale traer aquí una propuesta y decir, yo ya he 
defendido Ses Fontanelles, tendremos que traer una propuesta realista, dígame como 
vamos hacer frente a las cantidades que tendríamos que pagar al promotor, porque 
ustedes saben perfectamente que tenemos que pagar al promotor, lo saben 
perfectamente, lo saben ustedes y lo sabían  entonces el Presidente del Gobierno Sr. 
Antich y no lo han querido llevar a cabo por eso, mire, he hecho un cálculo que 
seguramente es aproximado y que le invito a que lo hagan. Podemos tener un baremo, 
podemos decir que eso vale 200 millones, 150 millones, 100 millones, 80 millones, 70 
millones, 60 pongan ustedes la cifra, he hecho todos los cálculos, dígame ustedes la 
cifra, quieren 50, 60, 70? Pues miren, vamos hacer una cosa, vamos a repartir ese 
dinero, ustedes convenzan primero a los que le han votado a ustedes, que son 10.000 
personas, convénzalos que si son 150 millones cada uno tiene que pagar 15.000 euros, 
porque claro aquí vamos a tener que empezar hablar de lo que tenemos que pagar cada 
uno para hacer estas protecciones, lo que pasa es que nadie quiere decirlo, pero esta es 
la realidad, de los suyos 15.000 euros, si convencen a los que tiene a su lado que les han 
votado 30.000 baja la cosa, tendremos que pagar 4.000 euros cada uno, vayan 
adelantando el dinero, porque la realidad es que a día de hoy no hay ni un solo euro para 
hacer frente a esta situación, por lo tanto, creo que deberíamos ser conscientes de que es 
lo que tenemos, que es lo que podemos hacer, ser realistas, no engañar a la gente, no 
ponerse el sello de quiero proteger Ses Fontanelles cuando durante cuatro años no han 
hecho absolutamente nada. Gracias”. 
 
Té la paraula  la Sra. Garví: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Yo le agradezco al Sr. Gijón que haya sido él, el que haya 
respondido a esta proposición,  porque entiendo que es la persona que en estos 
momentos, tiene la posibilidad y el conocimiento más actual de cómo está el tema de 
Ses Fontanelles. Usted escenifica muy bien  y a mi me parece que está bien, para 
entender algunas cosas, pero yo como mínimo también me gustaría escenificar algunas 
cosas. En el proyecto de Ses Fontanelles, efectivamente todos somos plenamente 



 

conscientes de los derechos que tienen los promotores y de la poca posibilidad que tiene 
el Ayuntamiento de   Palma a nivel competencial. Cuando ha preguntado usted que 
hicieron los  cuatro años anteriores yo si que le quiero decir, respectar la legalidad que 
teníamos encima que era una ley que había en el govern que nos impedía como 
Ayuntamiento que esos promotores hicieran las obras. Por eso que conste, que han 
hecho estos cuatro años, desde el área de urbanismo desde luego respectar la legalidad 
vigente, a partir de ahí me gustaría recordar también palabras suyas, hay una ley 
específica de la playa de Palma hay un proyecto específico en un concurso fallado por 
todas las fuerzas políticas y hay una propuesta clarísima sobre el tema de Ses 
Fontanelles que votamos, los partidos del PSM.- Esquerra Entesa, nosotros, ustedes, le 
puedo asegurar que sus números saldrían infinitamente más bajos y también estamos 
con los 70.000 votos suyos, en este momento todas las fuerzas políticas votamos por 
respectar el contenido del proyecto de ….. De ahí nuestra propuesta o nuestro 
posicionamiento en el debate en comisión, el mismo que hemos tenido estos cuatro años 
y el de ahora, si a la inversión, es importante hacer la inversión en la Playa de Palma, si 
a la inversión, pero no en Ses Fontanelles y usted tiene de la mano un pri que va a 
readaptar o rehacer para proponer alternativas para que se centro comercial si es 
necesario dentro del  proyecto de reconversión de Palma se haga, pero no se haga en Ses 
Fontanelles. Quiero recordarle también que en sus alegaciones al pri y hubo 
muchísimas, no recuerdo exactamente pero una alegación de muchos folios, lo que sí se 
con certeza absoluta es que no había ni una sola alegación contra la protección de Ses 
Fontanelles en el pri que dejamos redactado y que tuvo numerosas alegaciones por lo 
tanto, si que me gustaría que el posicionamiento  de nuestro grupo quedara claro, el 
respecto a la legalidad, ser consciente de las dificultades que hay para que eso se proteja 
pero que tiene un marco en estos momentos yo creo muy favorables para negociar con 
el promotor alternativas a su posible ubicación y por tanto cumplir también con su 
palabra dada. Gracias”. 
 
Té la paraula la Sra. Fernández: 
 
“Sr. Gijón, esta bien que s’entretengui amb un joc de paraules el fet de la proposta 
d’acord, nosaltres demanam aturar el projecte sabem que no està en marxa gràcies   a 
nosaltres, gràcies a nosaltres evidentment, no gràcies a vostès però puc canviar aquesta 
paraula, o sigui posar aturar definitivament, que no es desenvolupi aquest projecte, si és 
per això, això ho podem canviar però no crec que sigui el transfon de la situació, sinó 
que no s’hagi fet res durant la passada legislatura no és vera es va intentar i precisament 
si hem duit aquesta proposició  avui aquí és perquè creiem que hi h una possibilitat dins 
el marc  del projecte de reconversió de la Platja de Palma i miri, vostès estan apel·lant 
contínuament el tema de la inseguretat jurídica que hem creat, que nosaltres inseguretat 
i que  vostès, la inseguretat jurídica la varen crear  vostès, la llicència, o sigui aquests 
drets que té en aquests moments aquesta empresa, la varen generar vostès, perquè la 
Sra. Cirer, va aprovar estant en funcions, va ser la que va crear aquesta situació. Això 
per una banda. Per una altra banda també es podria entendre que la llicència pot ser 
nul·la, pot ser nul·la perquè no compta amb l’autorització hidrològica, de la autoritat 
hidrològica, per tant això té diferents interpretacions i el que se li està demanant, el que 
li estam demanant nosaltres des d’aquí, és si vostès realment té interès ho pot dur a 
terme, pot intentar-ho al manco que el promotor del centre comercial, no vulgui  fer el 
centre comercial a aquesta zona i si realment vostès haguessin fet els números, aquests 
números quan tot el tema del Palau de Congressos, gran part de la deute que té aquest 



 

ajuntament no el tendria, vostès no varen pensar amb els números quan varen traslladar 
el Palau de Congressos del Polígon de Llevant davant la façana marítima, i vostè sap 
perquè hi era a aquella legislatura, el cost que va suposar per la ciutat tot aquest trasllat i 
el que continua en aquest moment, costant aquest edifici. Per tant, evidentment és una 
qüestió  de gestió, de si vol o no vol és una decisió política, vostè pot negociar perquè té 
la possibilitat dins el projecte de la Platja de Palma, si ho vol fer, o fa i si no ho vol fer, 
no ho faci, però no s’inventi excuses és una qüestió de si vostè aposta o no aposta per 
dotar a la Platja de Palma d’una alternativa com aquesta, si la negociació, si vostè té 
interès, la negociació es pot dur a terme, perquè evidentment la conjuntura econòmica 
no crec que aquest inversor estigui esperant per poder construir un centre comercial, hi 
ha una oportunitat hi ha tota una sèrie d’oportunitats si les vol aprofitar les aprofiti, i 
sinó no els aprofiti, evidentment amb la seva ma està”. 
 
Té la paraula el Sr. Gijón: 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Mire Sra. Garví, usted dice nosotros hicimos mucho, respectar la 
legalidad vigente y nosotros, por eso está parado, vamos a respectar la legalidad vigente, 
vamos hacer exactamente lo mismo que ustedes hicieron, pero le recrimino que durante 
cuatro años de los 200.000 m2 de Ses Fontanelles, ustedes se olvidaron no solo se 
olvidaron, sino que EMAYA hizo un vertido de aguas en el año 2006, en el año 2008 y 
nadie se preocupó, absolutamente nadie, no  fue nadie del Ayuntamiento, nadie se ha 
preocupado de Ses Fontanelles, va bien que ahora se preocupen, lo único que si se han 
preocupado que es algo que  suelen hacer bastante bien, es de parar a cualquier 
promotor que quiera hacer cualquier cosa, cualquier tema de inversión en esta 
comunidad, esto lo hacen de fábula, pero, preocuparse por Ses Fontanelles, nada, ni una 
sola vez, miren esto es lo que pasa cuando ustedes gobiernan. Hace una semana, el 
Supremo condena al Govern a pagar 34 millones a una promotora a la que impidió 
edificar. Esto se hizo en el año 2000 y lo hizo el mismo protagonista de la misma 
historia, el Sr. Antich, paró una urbanización con licencia que pasa, han pasado 11 años 
y ahora el Govern tiene que pagar 34 millones de euros y esto va a pasar en Ses 
Fontanelles si seguimos exactamente la misma línea, ustedes no quieren verlo, pero esto 
es la realidad, no se puede para un proyecto con licencia, esto es de sentido común, esto 
no pasa en ningún país del mundo, aquí sí, en Baleares sí, aquí paramos con licencia y 
con un decreto además que ni siquiera se puede uno defender, por lo tanto no hablen de 
que es lo que podemos hacer y claro me llama la atención, sabía que ustedes me iban a 
sacar el tema de que la licencia se concedió estando en funciones el gobierno de la Sra. 
Cirer, solo faltaría, claro ustedes saben mejor que nadie y si no lo saben ustedes, la Sra. 
Fernández si que lo sabe, porque ha formado parte de la Gerencia de Urbanismo que las 
licencias son acto reglado o se cumple o no se cumple, punto no hay más historia. 
Resulta que  la comisión balear de medio ambiente, cuando les interesa la comisión 
balear de medio ambiente, funciona, y cuando no les interesa no funciona, por 19 votos 
a favor y uno en contra, se aprobó el proyecto de urbanización de Ses Fontanellas, 
cumplía todos los requisitos medio ambientales porque se presentó un proyecto para 
proteger el …….., se presentó el proyecto para el plan hidrológico que era necesario en 
la zona, pero claro como no les va bien lo que aprobó en este momento la comisión  
balear de medio ambiente, entonces hemos aprobado en funciones. Pues mire, me he 
preocupado de saber cuantas licencias ha aprobado en funciones este gobierno, el de la 
Sra. Calvo, y mire, el día 26 de mayo ustedes aprobaron en funciones 19 licencias, y no 
estoy contando actividades y el día 2 de junio que todavía seguían en funciones, 33 



 

licencias, entre ellas de urbanizaciones. Que pasa, lo que ustedes hacen siempre está 
bien y lo que hacen los demás, siempre tiene que tener algún transfondo, pues mire, las 
cosas, la realidad, como son y en estos momentos, la zona de Ses Fontanelles, pues 
bueno, evidentemente, tendremos que esperar a ver que dice el Govern. Claro ustedes 
dicen, además me llama la atención porque es que hace escasamente media hora le han 
acusado al Sr. Valls de estar haciendo urbanismo a la carta, media hora no, ahora debe 
hacer dos horas, de urbanismo a la carta con Son Garcíes Vell. Resulta que  ustedes le 
dicen al Sr. Valls, y en realidad al equipo de gobierno que le hemos dicho a unos 
señores que compraron  en rústico que ahora pueden construir y eso es un pelotazo y 
ustedes me están  reclamando y me están pidiendo exactamente lo mismo, ustedes están 
diciendo el centro comercial de Ses Fontanelles no se puede hacer en Ses Fontanelles, 
pero si se tiene que poner en otro sitio porque sabemos que tiene licencia, porque 
sabemos que tienen derechos adquiridos, vamos a ponerlos en otro sitio. Quien es el 
listo que pone el dedo en el mapa y dice este suelo que es rústico ahora se va a poner 
comercial, pues yo no lo voy hacer, ustedes quisieron hacerlo, ustedes quisieron quitarse 
el problema de encima porque sabían que no podían pagar, porque el Sr. Antich, supo 
que no podía pagar la indemnización y entonces la Sra. Nájera puso el dedo encima de 
un solar y dijo, este que es rústico, ahora va a ser comercial y así resolvemos el 
problema de Ses Fontanellas. Yo eso no lo voy hacer, si alguien quiere  proteger Ses 
Fontanelles que vaya con el dinero por delante y si  ustedes son capaces de recuperar 
todo este dinero yo seré el que se pondrá al frente para defender Ses Fontanelles. 
Gracias”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Ses Fontanelles, all llarg d’aquest segle ha patit processos de transformació (salines) i 
degradació (abocament de runes) i a pesar de tot encara manté uns notables valors 
ecològics i paisatgístics: 
 
- És la darrera mostra d’una antiga zona humida, al Pla de Sant Jordi, de gran valor 
ecològic, tant botànic com zoològic. De fet figura a tots els inventaris de zones humides 
elaborats a les Illes Balears des de principis dels anys 90. Les zones humides estan 
reconegudes per la comunitat científica com a zones de màxima importància ecològica i 
per això fa anys que existeixen directrius internacionals adreçades a la conservació 
d’aquests indrets. 
 
- A més, és l’únic lloc del món on es troba la colònia de Limonium barceloi, inclosa en 
el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció dins l’apartat 
d’espècies catalogades en perill d’extinció. Precisament pel seu valor ha estat objecte 
d’un Pla de recuperació (Boib 65, 13 de maig de 2008) on s’estima que queda una 
població de 2.680-3.675 exemplars en 302m2. Aquesta és un àrea molt petita i per tant 
fàcilment vulnerable i per tant fortament amenaçada i que la qualificació de la zona 
d’espai lliure no és una garantia de protecció, sinó més bé tot el contrari. S’hauria 
d’haver declarat Espai Natural Protegit. 
 
Ses Fontanelles, amb una extensió de 325.937 m2, és una gran oportunitat per 
incrementar la qualitat mediambiental de la Platja de Palma i de tota la ciutat de Palma, 
però també per oferir una alternativa turística diferent. Existeix una relació entre 
economia i natura que s’ha de fer sostenible a través de polítiques de precaució i visió 



 

de futur. La conservació d’aquesta zona humida assegura la rendibilitat de la economia 
turística oferint un equilibri ecològic i una oferta complementaria d’oci a la natura. 
 
La possibilitat de tenir un Espai Natural Protegit dins de la mateixa ciutat i de la zona 
turística per excel·lència de Palma és una oportunitat que no podem resignar-nos a 
perdre. Aquest indret, que equival a uns 5 parcs de la mar, té molts valors ecològics 
però també de caire educatiu. A la Mediterrània i a les Balears en particular la 
importància de les zones humides és encara més elevada, a causa de la seva escassetat, 
tant per les condicions climàtiques, com per la seva radical transformació històrica, 
especialment dels dos darrers segles. 
 
Ses Fontanelles és una de les poques àrees de Can Pastilla i S’Arenal que no està 
ocupada per edificacions, i poder mantenir aquest paisatge suposa, sense cap mena de 
dubte, incrementar la qualitat turística i de vida de la zona.   
 
Per altre banda, què aporta el projecte de construcció del Centre Comercial? 
- Impedeix la recuperació de la zona humida 
- Desfigura el paisatge 
- Augmenta la massificació en una zona turística i residencial saturada 
- Crea més oferta comercial i d’oci on ja n’hi ha 

 
La previsió de la construcció d’un centre comercial, basat en una llicència atorgada el 
2007 per Catalina Cirer, batlessa en funcions després de perdre les eleccions municipals, 
contempla un aparcament per 3.000 cotxes dins una superfície comercial de més de 
180.000 m2. És fàcil preveure que tot aquest complex tendria un impacte irreversible 
tant sobre el petit comerç de la zona i de Ciutat com pel territori.  
 
La contínua implantació de centres comercials està acabant amb el nostre model 
comercial, tan lligat al barris com a l’estil de vida mediterrània. És difícil la 
supervivència dels petits comerciants quan des de les administracions s’aproven 
projectes que atempten d’una manera tan evident a les seves expectatives de poder 
mantenir-se.   
 
Amb l’oportunitat del Projecte de reforma de la Platja de Palma és possible recuperar 
aquest indret. Aquesta gran oportunitat no la podem deixar perdre i per això, el Grup 
Municipal del PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament Ple insta a l’equip de Govern a aturar el projecte d’urbanització 
del Centre comercial de Ses Fontanelles pel perjudici econòmic que representa pels 
petits comerciants especialment de la zona, per la influencia tan negativa que tenen 
aquestes concentracions a l’hora de mantenir una ciutat viva, participativa i 
activa, per l’agressió ambiental que suposarà per la darrera mostra de zona 
humida que queda a Palma i pel perill que suposarà aquest projecte per la 
protecció del Limonium Barceloi Gil & Llorens, inclosa en el Catàleg Balear 
d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció dins l’apartat d’espècies catalogades 
en perill d’extinció 
 



 

2. L’Ajuntament Ple insta a l’equip de govern a iniciar els tràmits pertinents 
perquè Ses Fontanelles sigui declarat Espai Natural Protegit, tal i com ho recull el 
Pla de recuperació aprovat el 5 de maig de 2008, a fi de protegir l’únic indret 
d’aquestes característiques, amb gran valor ecològic i florístic que queda a Palma i 
per tal de dotar a la Platja de Palma d’una alternativa turística diferenciada.  
 
REBUTJADA, amb 17 vots en contra (PP), 8 abstencions  (PSOE) i 3 vots a favor 
(PM-IV-ExM) 
 
14.  Proposta d’aprovació de reconeixement de la directora general d’Educació 

de compatibilitat per a l’activitat pública de professora associada de la UIB. 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Normalment les propostes d’aprovació de reconeixement hi ha el número 14, 15 i 16 
compleixen amb la normativa i per tant es duen a aquest plenari, perquè aquest plenari 
pugui reconèixer a aquestes tres persones que ho han sol·licitat”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“En el punt 14, crec que hi ha el sentit del vot...” 
 
Diu el Sr. Alcover: 
 
“Sí, es que en el punt 14 estam parlant  d’un alt càrrec nosaltres tenim un petit dubte, 
per això varem demanar l’informe i veiem que no hi és, no volem aturar res, per tant, 
creiem que es pot procedir a la votació i nosaltres ens abstendrem, ja hem quedat amb la 
Sra. San Gil de que ja, el dubte que teníem ja el resoldrà”. 
 
Demana la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Per agilitzar, si vol que li diguem, allà on votarem i estam a favor, crec que farem més 
via, si li sembla...” 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La Sra. Sonia Valenzuela Van Moock-Chaves, mitjançant instància de data 20.09.2011 
sol·licita li sigui concedit el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitat 
pública de Professora Associada de la Universitat de les Illes Balears, durant el curs 
acadèmic 2011/2012, amb una dedicació no superior a la del temps parcial (3 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 
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 el Cap de Departament 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. Sonia Valenzuela Van Moock-Chaves, Directora General 
d’Educació i Familia, la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública de 
Professora Associada  de la Universitat de les Illes Balears, en règim de dedicació 
no superior a la de temps parcial (3 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 amb 17 vots a favor (PP) i 11 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
15.  Proposta d’aprovació de reconeixement d’una TAE mitjà d’infermeria de 

compatibilitat per a l’exercici de l’activitat públ ica de professora associada 
de la UIB. 

 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La Sra. Maria Ingla Pol, TAE mitjà infermeria, mitjançant instància de data 9.09.2011 
sol·licita li sigui concedit el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitat 
pública de Professora adjunta de la Universitat de les Illes Balears, durant el curs 
acadèmic 2011/2012, amb una dedicació no superior a la del temps parcial (3 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 
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. Maria Ingla Pol, TAE mitjà infermeria, la compatibilitat 
per a l’exercici de l’activitat pública de Professora Adjunta de la Universitat de les 
Illes Balears, en règim de dedicació no superior a la de temps parcial (3 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 
 
16.  Proposta d’aprovació d’un TAE Superior Psicòleg de compatibilitat per a 

l’exercici de l’activitat pública de professor associat de la UIB. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
La Sra. Sonia Valenzuela Van Moock-Chaves, mitjançant instància de data 20.09.2011 
sol·licita li sigui concedit el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitat 
pública de Professora Associada de la Universitat de les Illes Balears, durant el curs 
acadèmic 2011/2012, amb una dedicació no superior a la del temps parcial (3 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 
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 el Cap de Departament 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. Sonia Valenzuela Van Moock-Chaves, Directora General 
d’Educació i Familia, la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública de 



 

Professora Associada  de la Universitat de les Illes Balears, en règim de dedicació 
no superior a la de temps parcial (3 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 
 
17.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 955’80 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Durant l’any 2010 varen quedar sense tramitar les factures que figuren a la relació que 
s’adjunta, la qual és conseqüència de compromisos adquirits dins l’any 2010. Per això, 
d’acord amb el que estableixen l’article 23.e del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 
123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.22 a 
27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; els art.176 y 188 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’any 2010, 
prorrogat per a l’exercici 2011 i aprovada la pròrroga a la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Palma de 12 de gener de 2011; els articles 3,63 i 80 del Reglament 
orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 2004; els articles 172 i 
173.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, s’eleva a l’aprovació del Ple, prèvia aprovació de la Comissió de Comptes, 
Economia i Recursos humans i prèvia aprovació del Consell Rector de l’Institut 
Municipal de l’Esport l’adopció del següent  
 
ACORD 

 
1r.- Reconèixer el deute per un total de nou-cents cinquanta-cinc euros amb 
vuitanta cèntims (955,80€) segons la relació adjunta número F/2011/134, i per tant, 
abonar aquest import. 
 
2. Elevar a l’aprovació del Ple. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
18.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 1.030’32 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 



 

 
Durant l’any 2010 varen quedar sense tramitar les factures que figuren a la relació que 
s’adjunta, la qual és conseqüència de compromisos adquirits dins l’any 2010. Per això, 
d’acord amb el que estableixen l’article 23.e del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 
123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.22 a 
27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; els art.176 y 188 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals; les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’any 2010, 
prorrogat per a l’exercici 2011 i aprovada la pròrroga a la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Palma de 12 de gener de 2011; els articles 3,63 i 80 del Reglament 
orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 2004; els articles 172 i 
173.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, s’eleva a l’aprovació del Ple, prèvia aprovació de la Comissió de Comptes, 
Economia i Recursos humans i prèvia aprovació del Consell Rector de l’Institut 
Municipal de l’Esport l’adopció del següent  
 
ACORD 

 
1r.- Reconèixer el deute per un total de mil trenta euros amb trenta-dos cèntims 
(1.030,32€) segons la relació adjunta número F/2011/67 i, per tant, abonar aquest 
import. 
 
2. Elevar a l’aprovació del Ple. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
19.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 10.457’61 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Durant el 2010 varen quedar sense tramitar les factures PRO 21/10 i PRO 15/10 de 16-
12-2010 corresponents als Arquitectes  Bartolomé Nicolau Mayol i Manuel Antich 
Verdera respecte al 50% dels honoraris  relatius a la 2ª fase de la redacció del PERI 
d’Establiments. 
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  
 
ACORD 
 



 

1r.- Reconèixer el deute per un total de 10.457,61 € (deu mil quatre-cents 
cinquanta-set euros amb seixanta-un cèntims), IVA inclòs, de la factura PRO 21/10 
de 16 de desembre de 2010, a càrrec de la partida 08.151.00.609.90.10 (Projectes i 
Estudis), referència 6144, a l’Arquitecte Bartolomé Nicolau Mayol NIF 42956513-
B, carrer Tous i  Maroto 5 A entresol 1 07001 Palma de Mallorca; i reconèixer el 
deute per un total de 10.457’61 € (deu mil quatre-cents cinquanta-set euros amb 
seixanta-un cèntims), IVA inclòs de la factura PRO 15/10 de 16 de desembre de 
2010, a càrrec de les partides 08.151.00.609.90.10 (Projectes i Estudis) referència 
6582 per 10.265’14 € i partida 08.151.00.609.90 (Projectes i Estudis) referència 
6583 per 192’47 € a l’Arquitecte Manuel Antich Verdera NIF 42963367-B, carrer 
Unió 15-1er 07001 Palma de Mallorca, relatives al 50% dels honoraris de la 2ª fase 
de la redacció del PERI d’Establiments. 
 
2n.- Abonar al Sr. Bartolomé Nicolau Mayol NIF 42956513-B la quantitat de 
10.457’61 € (deu mil quatre-cents cinquanta-set euros amb seixanta-un centims) 
IVA inclòs, mitjançant transferència al compte 3183 0700 43 0000051918 i al Sr. 
Manuel Antich Verdera NIF 42963367-B la quantitat de 10457’61€ (deu mil 
quatre-cents cinquanta-set euros amb seixanta-un cèntims) IVA inclòs, mitjançant 
transferència al compte 3183 0700 43 0000124758. 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 11 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) 
  
20.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 1.642’56 €. 
 
Es proposa: 
 
Atès que dia 6/06/11, per part de Premsa, ens han presentat escrit de l’Àrea delegada 
d’Habitatge, dirigit a l’Àrea d’Infraestructures, Salut i Medi Ambient, en que s’adjunta 
la factura núm. 25 de data 29 de març de 2010, de l’empresa Projectes Esportius 
Balears, SL amb CIF B-57527996, amb domicili al carrer Gran Via Asima 24 de Palma, 
pel disseny d’un tríptic per a la fira ecològica, l’edició de 200 tríptics fira ecològica així 
com la coordinació general de l’esdeveniment: muntatge, desmuntatge i coordinació de 
proveïdors, per un import total de 1.642,56 € iva inclòs.  Atès que no es va tramitar 
l’encàrrec dins l’any passat. 
 
A tal efecte, el TAG de Medi Ambient, que subscriu és del parer que, de conformitat 
amb el que estableix l’art. 123 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Regulador de les Bases de 
Règim 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 
 
ACORD 
 
1.- Reconèixer el deute corresponent a la factura núm. 25 de data 29 de març de 
2010, de l’empresa Projectes Esportius Balears, SL amb CIF B-57527996, amb 
domicili al carrer Gran Via Asima 24 de Palma, pel disseny tríptic fira ecològica 
així com la coordinació general de l’esdeveniment: muntatge, desmuntatge i 
coordinació de proveïdors, per un import de MIL SIS CENTS QUARANTA-DOS 



 

EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.642,56€) iva inclòs, amb càrrec a 
la partida 141720022602 del vigent pressupost de despeses, atès qeu no es va 
tramitar dins l’any passt. 
 
2.- Abonar l’import total de  MIL SIS CENTS QUARANT A-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS  CÈNTIMS (1.642,56€) iva inclòs, a l’empresa Projectes 
Esportius Balears, SL amb CIF B-57527996 C/c Sa Nostra 2051 0001 62 
1070012022. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
21.  Proposta d’aprovació de reconeixement de deute  per import de 531’00 €. 
 
Es proposa, dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Per part de l’empresa BACO SUB, amb CIF B07948872, amb domicili al carrer 
Nuredduna, 6 at. ens ha presentat la factura núm. 1021, de dia 21 d’octubre de 2010, per 
les tasques de revisió del abalisament de la platja de l’Arenal, 5 hores d’equip de 
bussejadors i embarcació això dins la campanya de platges de l’any 2010, per un import 
de 531€ IVA inclòs. 
 
Tot i haver tramitat l’encàrrec municipal a l’any 2010, mitjançant decret núm. 6259 de 
dia 27 d’abril de 2011 (núm. ref. 3852/núm. op. 9522), no es va tramitar el pagament de 
l’esmentada factura dins l’any passat. 
 
A tal efecte, el TAG de Medi Ambient, 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 
Règim Local, segons l’addició 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 
 
ACORD 
 
1.- Reconèixer el deute corresponent  a la factura núm. 1021, de dia 21 d’octubre 
de 2010, de l’empresa Baco Sub, CIF B 07948872, amb domicili al carrer 
Nuredduna, 6-At., per les tasques de revisió del abalisament de la platja de 
l’Arenal, 5 hores d’equip de bussejadors i embarcació això dins la campanya de 
platges de l’any 2010, per un import de CINC CENTS TRENTA-UN EUROS 
(531€) IVA inclòs amb càrrec a la partida 141720022721 del vigent pressupost de 
despeses, atès que no es va tramitar el pagament de l’esmentada factura dins l’any 
passat. 
 
2.- Abonar l’import total de CINC CENTS TRENTA-UN E UROS (531,00 €) iva 
inclòs, a l’empresa BACO SUB, amb CIF B 07948872 C/c 0049 5754 18 
2416052694.  
 
S’APROVA per unanimitat 
 



 

23.  Proposta d’aprovació de mesures per compensar el romanent líquid de 
Tresoreria negatiu del Pressupost Propi de 2010. 

 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Sí això és una proposta que ve relacionada amb el donar compte del romanent del 
líquid de tresoreria negatiu de 2010, la normativa ens dius que una vegada que s’ha 
aprovat en el primer plenari, s’ha de dir com  es pensa finançar aquest romanent de 
tresoreria, nosaltres que tenim bastants dificultats per trobar partides que no estiguin 
compromeses, hem trobat tota una sèrie de partides relacionades de 100.000 euros de 
publicitat, doblers de l’IMI molt relacionat amb que no hi ha el cos del gerent, de la 
Fundació Miró, de l’IME, del Patronat de reallotjament, també de l’Institut municipal de 
protecció del consumidor, de la transferència a l’IMTUR, també al Patronat de 
l’Habitatge i a l’IMFOF que sumen la quantitat 782.000 €, ens hagués agradat sa veritat 
poder reduir el pressupost actual en més de 100.000 milions d’euros que era el dèficit 
però francament, això ja ho varem comentar a la comissió és molt complicat. Moltes 
gràcies. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“Sí, jo per reiterar aquí, el que varem manifestar a la comissió nosaltres entenem  que és 
possible, legalment i administrativament el cobrir aquest import del romanent de 
tresoreria negatiu amb deute, no és que ens pareixi malament el fer, declara no 
disponibles els crèdits, el que passa es que ens sorprèn i així ho varem manifestar a la 
comissió que es llevin 230.000 € a l’IMTUR, quan aquí els regidors que hi havia a 
l’anterior legislatura recordaran amb quina insistència ens reclamaven que  
incrementéssim els doblers de promoció, record que un any apareixien en el pressupost 
que després el varem incrementar en superàvit de l’any anterior, 6.000 € i varem ser 
portada de tots els mitjans, varem fer fins i tot una roda de premsa dient que 6.000 € per 
promoció no era res, no se que, ara es veu que a partir d’ara el que abans no funcionava, 
ara funciona i ara aquí 230.000 €. La llàstima  es que nosaltres no hem canviat de criteri, 
ni d’opinió, nosaltres creiem que es pot fer el privat, creiem que el privat pot fer una 
certa promoció, el problema es que també ho creen abans, creiem nosaltres abans, el que 
es veia es que vostès han canviat d’opinió com amb altres coses. Gràcies. Abstenció a 
n’aquest.” 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost  propi corresponent a l’exercici 
de 2010,  que fou aprovada per la Junta de Govern en sessió de dia vint i set de juliol de 
2011 i posteriorment donat compte a la primera sessió plenària que es celebrarà, tal com 
disposa l’article 193.4, apartat 4 del RDL 2/2004, Text Refós  la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, va ésser negatiu i per import de 17.289.175,01€. 
 
En conseqüència s’han d’adoptar les mesures  previstes a l’article 193 de l’esmentat text 
legal, el qual preveu, a l’apartat 1, que el Ple ha de procedir a la reducció de despeses en 
el nou pressupost per igual quantia al dèficit produït, i en  els apartats següents que si la 
reducció de despeses no resultas possible, es podrà acudir al concert d’una operació de 
crèdit pel seu import, sempre que es donin les condicions assenyales a l’article 177.5 de 



 

l’esmentada llei. Així mateix a l’apartat 3 es regula que de no adoptar-se cap de les 
mesures previstes als apartats anteriors, el pressupost de l’exercici següent s’haurà 
d’aprovar amb un superàvit inicial de quantia no inferior al repetit dèficit. 
 
En compliment de l’apartat 1 de l’article 193 del RDL 2/2004, els imports susceptibles 
d’ésser declarats com a no disponibles, que ascendeixen a 782.405,00€, quantia 
màxima donada l’avançada execució del pressupost, i que es pot fer sense alterar 
substancialment el desenvolupament  normal del pressupost i Tresoreria  són els que es 
detallen en el cos de l’acord, per la qual cosa el Regidor d’Economia, Hisenda i 
Innovació d’aquesta Corporació, en compliment de l’article 33.2 i 33.3 del Real decret 
500/1990, de 20 d’abril,  i conformement amb el que disposa el  Decret d’organització 
dels serveis administratius de l’Ajuntament, de delegacions de competències del Batle;  
l’art. 127 del la Llei  7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, els 
articles 105 a 108 del Reglament orgànic del Ple i la resta de disposicions que regulen 
la matèria,  sotmet al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 

 
1. DECLARAR EN SITUACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES, d’acord amb 
el que disposa l’article 193.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,  la quantitat total  de 
SET-CENTS VUITANTA DOS MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS 
(782.405,00€)  a les aplicacions pressupostàries del Pressupost Propi de 2011 i pels 
imports  que a continuació es detallen: 
 
029240022602 Premsa.-  Publicitat i propaganda    100.000,00 
029210041600 Hisenda.- Transf. cts. IMI     81.200,00 
033330041300 Adm. gral.- Aport. a la Fund. P. i J Miró  100.000,00 
 
043420041000 Esports.- Transf. Cts. IME     100.000,00 
052320041401 Benestar social.- Transf. Cts. Patronat de  
   Reallotjament I reinserció social     3.105,00 
074930041002 Transf. cts a Inst. mpal. Protec. Consumidor  100.000,00 
074320041900 Transf. cts a l’IMTUR     230.000,00 
171520041100 Habitatge.- Transf. cts. Patr. Mpal. Habitatge  50.000,00 
182410041700 Promoció social.- Transf.cts. a l’IMFOF   18.100,00 
          ----------------- 
 TOTAL          782.405,00 
 
2. Implementar les mesures recollides als apartats 2 i 3 de l’anterior article ,  fins a 
un import de 16.506.770,01€ amb la finalitat d’absorbir el total del romanent de 
tresoreria negatiu de la liquidació del pressupost propi de 2010, xifrat en  
17.289.175,01€. 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 11 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
26. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit número 4, de transferència de 

crèdits entre partides en el Pressupost del Patronat Municipal de 
Reallotjament i reinserció Social per a 2011. 

 



 

Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El que subscriu, Gerent del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social, 
justificant les circumstàncies que motiven la tramitació del present expedient de 
modificació de crèdit, número 4, de transferències de crèdit entre partides, a l’esmentat 
Pressupost per a 2011, emet la següent: 

MEMÒRIA  
 
El pressupost d’aquest Patronat per al 2010 aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Palma el 
22  desembre de 2009 preveia donar continuïtat al conveni de col·laboració entre 
l’Institut Municipal de Formació, ocupació i Foment  i el Patronat Municipal de 
Reallotjament i Reinserció Social. per fomentar la integració dels infants i joves de Son 
Riera. 
 
Dins el marc del Programa de reallotjament i integració social de la població de Son 
Riera, el Patronat compta amb un projecte escolar i un projecte de temps lliure, per tal de 
afavorir la integració dels menors del poblat de Son Riera i contribuir a l’adquisició i la 
millora d’hàbits socials. 
 
Vist que, la Junta de Govern de Palma en sessió de dia 12 de gener de 2011 aprovà la 
pròrroga per a l’any 2011 del Pressupost municipal i dels seus Organismes Autònoms 
de l’exercici 2010. 
 
Vista la necessitat de fusionar ambdós projectes en un únic projecte amb l’objectiu de 
potenciar l’assistència escolar mitjançant l’oci i el temps lliure, a més de complementar 
l’oci amb un reforç escolar. Atès que els crèdits corresponents al projecte estan 
consignats en una partida nominativa del capítol 4 de transferències corrents, sembla 
necessari disposar d’aquest crèdit a la partida pressupostària del capítol 1 per atendre la 
contractació del personal adscrit als mateixos. 
 
 Atès que es preveu la possibilitat d’ajustar les consignacions del Pressupost corrent, a 
instància del òrgans de gestió adients i d’acord amb el que disposa l’article 179 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril i la Base 9.2a. de les Bases d’Execució del Pressupost General per a 2010 
prorrogat per a l’exercici 2011 i l’article 21 dels Estatuts del Patronat, prèvia aprovació 
inicial del mateix per el President del Patronat i per la Junta de Govern Local de Palma, 
s’eleva al Ple de l’Ajuntament la següent proposta de 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 4, de transferència de crèdits 
entre partides, en el Pressupost del Patronat Municipal de Reallotjament i 
Reinserció Social per a 2011, quedant establertes les consignacions pressupostàries 
de la següent forma: 
 
A) AUGMENT DE DESPESA 
 



 

  CONSIGNACIÓ  AUGMENT DE    CONSIGNACIÓ 
PARTIDA  DENOMINACIÓ    ANTERIOR CRÈDIT   DEFINITIV A 

 
00.23200.14000 Personal Laboral Projectes 00,00 30.000,00 30.000,00 
 “Oci i Temps Lliure 
00.23000.16001 Quota Pat. Seg. Social Projecte 00,00 11.000,00 11.000,00 
 “Oci i Temps Lliure”  
  
TOTAL AUGMENT DE DESPESA 41.000,00 
  
 
 
B) DISMINUCIÓ DE DESPESA 
       
 CONSIGNACIÓ  DISMINUCIÓ DE   CONSIGNACIÓ 
PARTIDA  DENOMINACIÓ    ANTERIOR CREDIT      DEFINI TIVA 
 
00.23200.41100 Transferències a l’IMFOF 46.300,00 41.000,00 5.300,00 
 
   
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESA 41.000,00 

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
SEGON.- Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d’anuncis 
d’aquesta Corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de 
quinze dies hàbils. En el cas que no es presentessin reclamacions en contra 
s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Implementar les mesures administratives procedimentals i comptables 
adients per a l’execució de la present resolució. 
 
QUART.- Donar compte al Consell Rector de l’adopció d’aquest acord a la 
primera reunió ordinària que celebri. 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 11 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
27.  Proposta d’aprovació d’acord de venda de la totalitat de les accions de 

l’empresa Municipal d’Obres i Projectes Urbans de Palma, SA (EMOP) a la 
Societat Municipal d’Aparcaments de Palma S.A (SMAP). 

 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies. Duim avui una proposta que realment s’havia  començat a parlar la passada 
legislatura que tots estàvem d’acord que havíem d’anar optimitzant recursos i mirar de 
fusionar empreses que generessin l’inèrcia. Aquí  hem trobat i era algo que sempre 
havíem comentat que tant l’empresa d’obres públiques com l’empresa municipal de 
pàrquings, podíem optimitzar i generar aquests inèrcies positives i avui duim aquets, 
proposam a aquest plenari, aquesta possibilitat de fusió, també es per donar compliment 
a un compromís que tenia aquest govern de que es farien, es reduirien tamanys  de 
s’administració i optimitzaríem els recursos municipals. Aqueta fusió ajudarà al futur a 
reduir l’actual situació de dèficit que té el pressupost municipal perquè com deim es 
podrà optimitzar  de millor manera aquest pressupost municipal. Avui, aquesta 
proposta, del que es tracta és decidir si estam d’acord o no amb fusionar aquestes 
empreses després de la proposta d’avui el que hi haurà és tota una tramitació que 



 

implica el Consell d’Administració i la Junta general d’accionistes, una tramitació per 
aconseguir que jurídicament siguin  les dues, o es duguin a efecte aquesta fusió”. 
 
Intervé la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bé, jo pensava entre la documentació avui del plenari i la que tenim 
de l’SMAP i l’EMOP que hi ha junta després del Plenari, que trobaria algun lloc 
exactament aquesta operació on estaria, es reflectiria  l’estalvi no, perquè és l’argument, 
el major argument  és l’estalvi que suposarà la fusió d’aquestes dues empreses,  llavor  
clar, imaginava trobar aquesta dada algun lloc de veure primer, com queden ses 
persones, quin són els estalvis reals que suposarà  la fusió d’aquestes empreses i després 
clar, m’ha sorprès trobar l’informe d’intervenció que es fa una crida d’atenció a la qual 
diu que com l’SMAP no té actualment líquides suficient per fer front a l’adquisició 
d’aquestes accions i per tant, ha de recórrer a finançament extern i per garantir la 
viabilitat d’aquesta operació consideren del tot adient la necessitat de que es presenti  un 
pla de viabilitat econòmica per part de l’SMAP en el que s’especifiquin les condicions, 
els termes, el finançament i les garanties de la possible operació  creditícia per a 
l’adquisició de les accions de l’EMOP així com el manteniment de la qualificació de 
l’SMAP com a fora del sector públic en cas d’una possible fusió de les dues empreses. 
Crec que això s’ha de tenir en compte, crec que això que és un informe de dia 27 de 
setembre, és una garantia de saber efectivament aquesta fusió com hi ha una compra 
d’accions, com es farà i d’on treuran els doblers, que suposarà? Més que res perquè 
nosaltres volem tenir la garantia que aquesta operació és la millor que es fa, que no 
genera més costos a l’Ajuntament  i per tant creiem que aquesta és una observació no se 
com qualificar que s’hauria de tenir en compte i crec que també hauríem de saber com 
queda el personal i exactament on es reflexa, a quines partides, que l’operació val la 
pena, perquè hi ha aquest estalvi econòmic”. 
 
Parla el Sr. Hila: 
 
“Moltes gràcies Sr. Isern. En este punto yo, previamente a todo, quería hacer un ruego y 
en este caso me dirijo a la máxima autoridad que es el Sr. Isern, porque nosotros este 
punto, creo que esto es un hecho relevante que dos empresas municipales se fusionen, 
es un hecho relevante de estos que se envían a la comisión nacional de mercado de 
valores, en este caso al pleno, es un hecho relevante. El viernes vino por urgencia, el 
viernes dijimos, como es un hecho importante  nos gustaría que de aquí al pleno nos 
pudiésemos reunir con el equipo de gobierno para que se nos explicase en que consiste 
esta fusión, que beneficios tienes, que inconvenientes, como quedan los trabajadores, 
que ahorros supone, al menos tener cifras de algo. Bien, el martes, como no había 
respuesta, el martes el Sr. Alcover se puso en contacto con el Sr. Martínez y el Sr. 
Martínez nos dijo que para lo que era el informe técnico de valoración  de acciones, que 
está bien, pero no es la fusión, el informe técnico sabe que las acciones valen doce 
millones de euros, eso no nos dice nada, de cuantos trabajadores afecta, ni cuanto 
ahorramos ni nada, simplemente nos dice que el SMAP se va a endeudar nada menos 
que en doce millones de euros, con una decisión. Pues el Sr. Alcover pidió una reunión 
al Sr. Martínez, y el Sr. Martínez le remitió a un funcionario con el que se ha visto, para 
saber que valían doce millones de euros y el Sr. Martínez nos dijo que para la fusión nos 
remitiésemos al Sr. Sansó. Yo llamé al Sr. Sansó y le pedí una reunión del grupo 
socialista con el para que nos explicase el proyecto porque estábamos dispuestos a votar 



 

a favor, se me dijo que no, y yo dije, es que en el pleno queremos hablar y se me dijo, 
yo no voy a hablar en el pleno, en el pleno vamos a hablar de la compra de acciones y 
después en el consejo de administración hablaremos de la fusión, pero como ya tenéis el 
proyecto que lo dice todo, pues ya lo tenéis todo. El proyecto no dice nada, el proyecto 
me lo he leído de la primera letra a la última y no dice nada, ni una sola palabra ni un 
solo número si no me lo enseña donde diga que se ahorra ni un solo número donde diga 
que ocurre con los trabajadores, ni una letra que diga que ocurre con los préstamos que 
tienen ambas empresas, con los proyectos que tienen en marcha, yo solo pedía una 
reunión, si es que estábamos dispuestos a votar a favor, porque nosotros también 
apoyábamos la fusión de estas dos empresas, pero es que no se ha tenido ni la 
delicadeza de mantener una reunión, se nos ha despreciado, se nos ha dicho que no, que 
no y esto está mal y eso no debería ocurrir, en el caso, es un hecho excepcional que se 
fusionen empresas, no suele ocurrir cada día ni cada legislatura, la oposición tiene 
derecho al menos a saber que significa, no lo sabemos, entonces desgraciadamente es 
nuestra situación de ignorancia, votaremos abstención, ni siquiera en contra, fíjese, 
porque pensamos que es una buena opción, pero querríamos tener información, es un 
derecho que nos corresponde además y pedimos que esto que para nosotros es un hecho 
grave se corrija y no se vuelva a repetir que se informe a la oposición en tiempo y forma 
de proyectos tan importantes para un ayuntamiento como es fusionar dos empresas 
públicas y pedir a una que se endeude en doce millones de euros, nada más y nada 
menos, que eso es lo que esta tarde aprobaremos en un consejo a la que yo voy a 
oscuras a firmar, porque encima tengo que firmar el proyecto de fusión, donde dice que 
se endeuda en doce millones y yo voy a poner una firma sin saber nada, creo que la cosa 
es suficientemente seria y el Sr. Isern, estoy seguro que me entiende como para que 
haya un mínimo de información. Muchas gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Vamos a ver, aquí existía, Sr. Hila, Sra. Fernández, existía un consenso en la pasada 
legislatura de que eran una buena propuesta. Hoy lo que llevamos es iniciar esa buena 
propuesta, con ustedes hablábamos, hablábamos, pero nunca pusieron los técnicos a 
trabajar, de hecho nosotros cuando hemos pedido documentación no existía, por lo tanto 
parecía que no había un interés de avanzar. Es verdad que nosotros pasamos de las 
palabras a los hechos y aquí hay uno de los hechos, iniciamos esta tramitación, en 
principio  parecía que solo era necesario pasar por junta de gobierno, al final se decidió 
y entre ellos, quiero decir que yo entendía que tenía que pasar por el pleno, por lo tanto, 
hoy de lo que hablamos es si nos interesa o no nos interesa fusionar y se inicia una 
tramitación. Hoy de lo que hablamos en el pleno es esto, de si nos interesa o no, todos 
vemos energías positivas, muchas veces no es un tema de ahorro, es un tema de no 
incrementar más gasto y saber optimizarlo, si hay una persona que puede hacer 
funciones en el EMOP, tanto para el EMOP como para el SMAP, pues esto permite que 
esta misma persona pues a lo mejor si tenía, diríamos una actividad del cincuenta por 
ciento en el EMOP, y se requería por ese perfil profesional en esa otra empresa, pues, 
ahorrar, hay toda una serie, no es que estén ahí, la palabra es, se generan o no se generan 
sinergias positivas, sí y lo que nosotros planteamos aquí es esto, de que oiga, se creen. 
Ustedes hablaban del informe de intervención hemos estado ahí desde el primer día, 
esto es un tema más que han propuesto los técnicos, nosotros  hemos llegado y hemos 
puesto a trabajar a los técnicos que parecía que la pasada legislatura no se llegaron a 
poner en marcha  y se ha hecho y se han dado diferentes alternativas para caminar y nos 



 

comentaron la alternativa de poder hacer una compra de acciones. El tema de los doce 
millones de euros, es un tema que se explicó en comisión y si me permitirán se lo 
comenté al Sr. Alcover, incluso al Sr. Alcover, le parecía bien, si hay que volver hablar 
de porque ponemos los doce millones, me permitan que más que hacerlo en sede del 
pleno, pues en cualquier reunión les explicaré porque tenemos esto, una especie de 
cláusula de garantía y les explicaré de cara al futuro, Sra. Fernández, porque es verdad 
que se lo explicamos  más al Sr. Alcovern, entre otras cosas, porque el Sr. Alcover de 
esto sabe un poco más que usted, no se cuanto, pero a veces el Sr. Alcover y yo 
hablamos el mismo lenguaje, le quiero decir que de esto hablaríamos el mismo lenguaje. 
Esto se enmarca dentro de un proceso de reestructuración que estamos llevando a cabo 
este equipo de gobierno, que por cierto era un compromiso electoral, que había mucha 
gente, mucha exigencia, los ciudadanos nos piden que hagamos este tipo de 
reestructuración y nosotros entendemos que esto permite  unificar  gestión y recursos, 
también gestión, permite unificar gestión y recursos y creemos que es, y bueno, el tema 
de las consideraciones de intervención si estamos diríamos trabajando al pie del cañón 
con ellos, lo que piensa Intervención, lo piensa el equipo económico de este gobierno. 
Muchas gracias. Perdón Sr. Alcalde, el tema de la información  que me faltava dir això, 
se’ls ha dit que es tractaria al Consell d’administració, es va enviar la información i 
aquesta información es va enviar el dimars a les 14’51 hores per un Consell 
d’administració que tendrà lloc, haguessim pogut quedar abans o després  Sr. Hila, si 
esto vamos a seguir hablando  y si hay alguna cosa que ustedes quieren  aportar hoy ha 
estado con ganas de aportar el Sr. Alcover en diferentes temas y ustedes tienen que 
aportar, aporten porque es bueno, es bueno hacer gestión del conocimiento, ustedes han 
estado gobernando y hay que aprovechar lo que hayan aprendido durante estos cuatro 
años. Muchas gracias”. 
 
Diu la Sra. Ferández: 
 
“Sr. Martínez, aunque intente ofenderme no me ofende solamente le diré una cosa, que 
tiene usted la obligación de hacer una documentación que sea entendible, incluso hasta 
por mí, porque precisamente, este es el reto de la administración que todos sus gestos y 
todas sus acciones sean entendible para todos los ciudadanos, incluso para mi, 
imagínese, lo que le queda todavía por hacer”. 
 
Es proposa: 
 
L’Ajuntament de Palma està duent a terme una reestructuració de les seves empreses i 
entitats vinculades. Dins aquesta reestructuració es troba convenient unificar en una 
mateixa direcció les activitats industrial del grup municipal. 
 
En aquest sentit i de cara a una possible futura fusió d’entitats, l’Ajuntament de Palma, 
accionista únic de l’Empresa Municipal d’Obres i Projectes Urbans de Palma, S.A. 
(EMOP) acorda el traspàs de la totalitat de les accions de dita empresa (accions 
nominatives de 630.832,10 € de valor nominal cada una, numerades correlativament del 
número 1 al 10, ambdues incloses) a la Societat Municipal d’Aparcaments de Palma, 
S.A. (SMAP). 
 
Per tot això, els qui subscriuen, regidor d’Infraestructures i Coordinació Territorial i el 
d’Economia, Hisenda i Innovació,  conforme al que disposa el Decret d’Organització de 



 

Serveis Administratius de l’Ajuntament de delegacions de competències; l’article 123 
de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local; del reglament 
orgànic del Ple i la resta de disposicions que regulen la matèria,  eleven al Ple la següent 
proposta d’ 
 
ACORD 
 
1- La venda de la totalitat de les accions de l’Empresa Municipal d’Obres i 
Projectes Urbans de Palma, S.A. (EMOP), (accions nominatives de 630.832,10 € de 
valor nominal cada una, numerades correlativament del número 1 al 10, ambdues 
incloses), a la Societat Municipal d’Aparcaments de Palma, S.A. (SMAP), subjecte 
a les següents estipulacions: 
a) Les accions es transmetran lliures de qualsevol càrrega. 
b) La totalitat de despeses originades per la transmissió seran a càrrec de la 
Societat Municipal d’Aparcaments de Palma, S.A. (SMAP). 
c) El preu de la venda consistirà en la suma de dotze milions d’euros (12.000.000€), 
que quedaran totalment ajornats i s’abonaran dins l’any 2012 sense interessos. 
 
2- Facultar a la Secretaria del Ple per elevar-ho  a públic i realitzar els tràmits 
pertinents per dur a terme dit acord. 
 
3- Facultar al Tinent de Batle d’Economia, Hisenda i Innovació per establir el 
terminis i condicions de cobrament. 
 
4- Notificar el present acord a la Societat Municipal d’Aparcaments de Palma, S.A. 
(SMAP), al departament de Patrimoni, al Departament Financer i a Intervenció. 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 11 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
28.  Proposta d’aprovació del Text Refòs de la Modificació puntual PGOU de 

canvi de qualificació de l´equipament EQ0a/CO-P 35-02-P com equipament 
assistencial EQ0a/AS-P, que incorpora les prescripcions assenyalades en 
l´acord d´aprovació definitiva de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió de 28 de gener de 2011. 
PA08/0011.  

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI..-El projecte de modificació del Pla general 
referent a la requalificació de l´equipament comercial d´ús i domini públic EQ 0a/CO-P 
35-02-P, ubicat als carrers Concha Espina cantonada al carrer de Nàpols i plaça Tarent de 
la Vileta, passant el mateix a equipament assistencial EQ0a/AS-P 35-02-P, fou aprovat 
definitivament per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, en sessió celebrada el 28 de gener de 2011 amb prescripcions. 
 
En data de 26.4.2011, i núm. 292, ha tingut entrada al Servei Jurídic de Planejament Tetxt 
Refòs de l´esmentada modificació, incloent les prescripcions assenyalades en l´acord 
d´aprovació definitiva de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric. 



 

 
Es fa constar que es recavarà sol·licitud d’informe a la Secretaria General en virtut de 
les seves funcions d’assessorament legal al Ple i les Comissions atribuïdes en l’art. 
122.5 e) ap. 2n. de la Llei 7/85, de 2 d’abril en relació a l’art. 123.2 del mateix text 
legal, que tindrà caràcter preceptiu perquè es tracta d’assumptes que exigeixen una 
majoria especial. 
 
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  adoptar la següent  resolució: 

 
Proposar a la Junta de Govern aprovar el Tetx Refòs de la Modificació puntual PGOU 
de canvi de qualificació de l´equipament EQ0a/CO-P 35-02-P com equipament 
assistencial EQ0a/AS-P, que incorpora les prescripcions assenyalades en l´acord 
d´aprovació definitiva de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric, en sessió de 28 de gener de 2011, per tal que sigui elevat a 
l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa,  l’adopció del següent: 

 
ACORD 
 
1.- Aprovar el Tetx Refòs de la Modificació puntual PGOU de canvi de qualificació 
de l´equipament EQ0a/CO-P 35-02-P com equipament assistencial EQ0a/AS-P, 
que incorpora les prescripcions assenyalades en l´acord d´aprovació definitiva de la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en 
sessió de 28 de gener de 2011, i que ha estat elaborat pels Serveis Tècnics de 
Planejament, amb data d´entrada en el Servei Jurídic  de 26.4.2011, i núm. 292.  
 
2n. Elevar el present acord amb la documentació adjunta a la Comissió Insular per 
tal de què tingui per esmenades les prescripcions imposades. 
 
3r. Donar trasllat d’aquest acord a la resta de serveis d’aquesta Gerència 
d’Urbanisme que es puguin trobar afectats. 
 
S’APROVA per unanimitat, amb el quòrum de la majoria absoluta legal establerta. 
 
29.  Proposta d’aprovació de rectificar l’errada material del PGOU de Palma  

referida als sistemes generals SGEC/PB 42-03-P Parc Bit i SGEC/DO-P 43-01-
E. PA11/0008.  

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI. En data 29-04-11, la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric aprovà la correcció d’un error 
material en la finca rústica corresponent a la parcel·la 46 del polígon 15, consistent en què es 
delimita el sistema general d’equipament comunitari (SGEC/PB 42-03-P Parc Bit) amb més 



 

extensió que la regulada per les Normes Complementàries i subsidiàries provinents de la Llei 
2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Bit, aprovades pel Consell de Govern de la CAIB el 
7 d’abril de 1996, si bé es posa de manifest que en la documentació presentada s’ha detectat 
l’existència d’un error consistent en què la nova fitxa del SGEC figura una superfície errònia.  
Vist l’acord de la Comissió abans esmentat pels serveis tècnics de planejament, en maig de 
2011, s’ha elaborat documentació tendent a la correcció de l’error material.    
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tot i que es tracta d’una 
errada material, i atesos els articles 41 del RD 1346/76, de 9 d'abril, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei del règim del sòl i ordenació urbana, i els articles concordants del Reglament 
de Planejament, 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, de la citada Llei 7/85, de 2 d’abril, els art. 99 i següents del 
Reglament Orgànic del Ple, i els art. 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 l’aprovació del projecte de correcció d’errada material del vigent Pla General 
d’Ordenació Urbana, per tal que sigui elevat a l’ajuntament Ple, previ dictamen de la 
Comissió Informativa  l’adopció del següent: 
  
A C O R D 
 
1r. Rectificar l’errada material del PGOU de Palma  referida als sistemes generals 
SGEC/PB 42-03-P Parc Bit i SGEC/DO-P 43-01-E UIB, tot això d’acord amb la 
documentació tècnica redactada pel Servei Tècnic de Planejament en maig de 2011. 
 
2n. Elevar l’expedient al Consell de Mallorca, òrgan competent perquè acordi l’aprovació 
de la citada rectificació d’errada material. 
 
S’APROVA amb 17 vots a favor (PP) i 11 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM) amb 
el quòrum de la majoria absoluta legal establerta. 
 
30.  Proposta d’aprovació de desestimar l´al.legació formulada i aprovar 

definitivament l´Estudi de Detall de reordenació de volums per a la 
implantació d´un ascensor exterior a un edifici existent ubicat al C/ Joan 
Ripoll Trobat núm. 9. PE10/0007.  

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME DE LA CAP DE SERVEI.-Una vegada aprovat inicialment per la Junta de Govern 
en sessió de 22 de desembre del 2010, el projecte d’estudi de detall de reordenació de volums 
per a la implantació d´un ascensor exterior a un edifici existent ubicat al C/ Joan Ripoll Trobat 
núm. 9, amb la finalitat d´adaptació a la normativa d´accesibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, ubicat a Son Dameto, Terme Municipal de Palma, presentat pel Sr. Francisco 
Barceló Ascolies, fou exposat al públic durant quinze dies mitjançant la inserció d'anuncis al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 20 de 8 de febrer de 2011, edicte núm. 1620(incloent 
llistat de propietaris afectats als efectes de notificació per edictes als propietaris que no poguessin 
esser objecte de notificació individualitzada), al periòdic “Ultima Hora” de 17 de gener de 2011, 
al tauler d'edictes de la Corporació i notificat als propietaris  inclosos en l´àmbit de la illeta, 
d´acord amb l'article 140.3 del Reglament de planejament, haventse presentat en el termini 



 

d'informació pública, que va finalitzar dia 19 de març de 2011, l´al.legació de la Comunitat de 
Propietaris de l´edifici ubicat al núm. 4-4 A del C/ Joan Cortada, representada pel Sr. Antonio 
Garí Orell, de data 4-2-2011. 
       
A l´esmentada al.legació, la Comunitat de Propietaris esmentada  s´oposava al projecte esmentat 
en base a que comprovats els plànols presentats per l´interessat s´havia verificat que algunes de 
les medicions que apareixen en el plànol  s´havien falsejat a l´objecte d´aparentar major distància 
de l´edifici ubicat al C/ Joan Ripoll Trobat respecte a l´edifici de la Comunitat de Propietaris del 
C/ Joan Cortada 4-4 A. 
 
Es va donar trasllat a la promotora de l´al.legació referenciada presentant-se per aquesta, en data 
21-3-2011, documentació per la seva contestació. 
       
La referenciada al.legació i la documentació presentada el 21-3-2011 per la promotora,  varen  
esser informades pel Servei de Control de Planejament en data 14-4-2011 assenyalant que “Cal 
observar, en referència al contingut de l´al.legació presentada, que donada la diferència entre 
les mides presentades pels promotors i les donades pels al.legants(26 cm), i tenint en compte que 
aquesta diferència no afecta en absolut la tramitació d´aquest Estudi de Detall, ja que l´article 
47 del vigent PGOU diu textualment “3. En les situacions 1ª i 2ª es podran realitzar les obres 
necessàries amb la finalitat exclusiva de donar compliment a les normes de prevenció d´incendis 
i a les d´accesibilitat previa tramitació d´un Estudi de Detall, adhuc en el cas que aquestes obres 
suposin increment de la superficie màxima edificable o els paràmetres d´ocupació, separacions i 
altura.  En l´Estudi de Detall es justificarà específicament que no es disminueixen les actuals 
condicions habitabilitat en l´immoble o immobles afectats”, que el suposat” falsejament”de 
mides no té cap sentit i que, obviament, es deu a una simple errada””Es desestima l´al.legació 
presentada ja que, tota vegada que han estat corregides les mides errònies en la nova 
documentació presentada pels promotors, i tenint en compte que tant les mides anteriors com les 
actualment presentades no modifiquen en absolut la viabilitat de l´estudi de detall car no afecten 
al compliment del contingut de l´article 47 del vigent PGOU de Palma, per la qual cosa es pot 
continuar la tramitació d´aquest expedient”.   
 
Per la promotora es va presentar mitjançant compareixença de data 10-5-2011 documentació 
consistent en text refòs del projecte d´Estudi de Detall de referència als efectes d´incorporar-hi la 
documentació presentada per aquesta el 21-3-2011 relativa a correcció errada material en la 
medició de la distància de l´edifici al mur de fons del solar que fa partió amb la parcel.la 
veïna(C/ Escriptor Joan Cortada 4). 
  
En data 1 de juliol de 2011, pels Serveis tècnics de Planejament s´ha informat favorablement el 
text refós presentat. 
 
Es va produir la suspensió de l'atorgament de llicències en els termes prevists a l'article 8 del 
RDL 16/81, de 16 d'octubre, i els 117 i següents del Reglament de planejament, suspensió que 
s'aixecarà amb l'acord d'aprovació definitiva. 
 
L’esmentat projecte es pot aprovar atès l'article 40 del text refós de la Llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana, RD 1346/76, de 9 d'abril; el 4 de l'RDL 3/80, de 14 de març, i el 140 del 
Reglament de planejament. 
 



 

Per això i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d´organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals;els art. 127.1.c), 123 1.i), 122-4 a) del capítol II títol X de la llei 7/85 
de 2 d´abril modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre de Mesures per la modernització del 
govern local, RDL 781/86 de 18 d´abril , art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple, 4-1 e) 
i 12 a) del Reglament de la Gerència d´Urbanisme, la Cap de Servei  que subscriu considera que 
el Consell de la Gerència pot adoptar el següent acord: 
 
“Proposar a la Junta de Govern l’aprovació de l’Estudi de Detall relatiu a reordenació de 
volums per a la implantació d´un ascensor exterior a un edifici existent ubicat  al C/ Joan 
Ripoll Trobat núm. 9,  per tal que sigui elevat a l’ajuntament Ple, previ dictamen de la 
Comissió Informativa,  l’adopció del següent: 
 
A C O R D 
 
1r.- Desestimar l´al.legació formulada en data 4-02-2011 per la Comunitat de Propietaris 
de l´edifici Joan Cortada 4-4 A, representada pel Sr. Antonio Gari Orell, durant el termini 
d´informació pública a que ha estat sotmés l´Estudi de Detall de reordenació de volums per 
a la implantación d´un ascensor exterior a un edifici existent ubicat al C/ Joan Ripoll 
Trobat núm. 9,  aprovat inicialment per la Junta de Govern en sessió celebrada el 22 de 
desembre de 2010, ateses les consideracions recollides a l´informe emés pel Servei de 
Control de Planejament de data 14-4-2011,  reproduides a la part expositiva del present 
acord. 
 
2n.- Aprovar definitivament l´Estudi de Detall de reordenació de volums per a la 
implantació d´un ascensor exterior a un edifici existent ubicat al C/ Joan Ripoll Trobat 
núm. 9, Son Dameto, Terme Municipal de Palma, amb la finalitat d´adaptació a la 
normativa d´accesibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,  redactat per 
l´arquitecte Francisco Barceló Ascolies, atès el resultat de la informació pública i de 
conformitat amb la documentació obrant a l´expedient. 
 
3r. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la qual cosa queda 
aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del territori objecte d'aquest 
acord. 
 
4rt. Assabentar del present acord en el termini de deu dies al Consell Insular de Mallorca 
de conformitat al que disposa l´art. 140-5 del Reglament de Planejament. 
 
S’APROVA per unanimitat  
 
32.  Proposta d’aprovació de nomenament  de nou membre per la Comissió de 

Centre Històric i Catàleg. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de dta 30 de juny 2011 va aprovar la composició de la 
Comissió de Centre Històric i Catàleg, aquesta comissió creu convenient la incorporació 
d’un nou membre, per la qual cosa propòs que s’adopti el següent 
 
ACORD 



 

 
1.- Nomenar un representat del Bisbat de Mallorca. 
2.- Notificar el present acord als interessats. 
 
S’APROVA per unanimitat 
 
34.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al carrer Blanquerna 

(368/2011). 
 
Té la paraula el Sr. Hila: 
 
“Bueno, al menos nos divertimos que está bien. En este punto, nosotros lo que 
lamentamos, también es un lamento, siempre este ayuntamiento ha lamentado, ha hecho 
otras cosas, entre ellas lamentar y creo que en este caso le viene como anillo al dedo, 
lamentamos que se realizase una encuesta a los comerciantes de la calle Blanquerna que 
dio como resultado que la mayoría preferían que la calle se mantuviese para peatones y 
rechazaban explícitamente porque era una pregunta la opción propuesta por el equipo de 
gobierno de abrir la calle a la circulación  entre la calle Toni Marqués i carrer Tizià y lo 
lamentamos porque el equipo de gobierno defendía la apertura de esta calle porque lo 
pedían los comerciantes y también dijeron que se había hecho una encuesta entre ellos 
pero no dijeron los resultados, por eso cuando escuché que se había hecho una encuesta 
pedí por solicitud de información que se me enviase, y lo pedí el día 6 de julio y no me 
contestaron y reiteré la petición el 4 de agosto y la respuesta me llegó el 2 de 
septiembre, dos meses después de pedirlo, no es tan difícil, era un folio, un folio, la 
respuesta fue un folio, no hubo ni que elaborarlo, ya debía estar hecho, un folio, dos 
meses esto es la eficacia,  un folio dos meses. De esta manera pensamos que se ocultó 
esta información  a los vecinos desde luego, a los comerciantes y  desde luego también a 
los grupos de la oposición cuando en julio en este pleno se hizo el debate sobre la 
apertura al tráfico de Blanquerna donde  había una información relevante, que no 
conocíamos que se había ocultado porque se había pedido y no se había querido 
entregar. Nos parece un hecho grave, que se haga una encuesta que diga que no a lo que 
propone el equipo de gobierno y luego nos vengan con el consenso, ¿consenso con 
quien? Con ustedes mismos, ser reunieron y llegaron a un acuerdo con ustedes mismos, 
porque  es que ni los comerciantes que eran su gran aval, les apoyan con su propuesta. 
Muchas gracias”. 
 
Intervé el Sr. Vallejo: 
 
“Sí, gracias Sr. Alcalde. El mes de agosto de verdad que he echado de menos 
Blanquerna, no me ha preguntado usted por Blanquerna, vamos a ver. Me dice usted en 
la pregunta que l’equip de govern defensava que l’obertura del carrer es feia per 
petición dels comerciants. Mentira, no era solo por eso, era una petición  de los 
comerciantes, de vecinos y era una promesa electoral, nosotros lo dijimos muy claro, 
por activas y por pasivas, una promesa electoral, nosotros cuando gobernemos 
abriremos la calle Blanquerna, al punto de consenso que ustedes alcanzaron que era el 
cien por cien de la calle abierta al tránsito, después negociaremos con comerciantes y 
vecinos y si hay que modificar la situación de la calle, la modificaremos, he repetido 
infinidad de veces que lo único que hemos hecho es hacerlo al revés, negociamos 
primero con vecinos y comerciantes, hay dos asociaciones que  tuvieron una oposición  



 

muy cerrada, no se movieron de su posición inicial, entonces, cinco asociaciones 
aceptaron la solución de consenso y dos no. Bien. Esto ya lo he repetido mil veces, se lo 
vuelvo a repetir y si me lo vuelve a preguntar se lo volveré a repetir, pero el tema no es 
este, Sr. Hila, yo efectivamente le reconozco que nosotros hemos tardado dos meses en 
entregarle esa información y le entono el mea culpa y ha sido puro desconocimiento, yo 
no sabía que había unos plazos, se lo reconozco, le pido perdón, pero le recuerdo que en 
este mismo pleno, en el último pleno que hubo en julio, la Sra. Aina Calvo, dijo que 
también ellos o ustedes se retrasaban en la entrega de documentación, entonces me 
imagino que no lo hacía con mala fe, me imagino que no lo hacía para ocultar nada, 
como usted muy bien acaba de decir, yo le he remitido la información exacta, no he 
omitido una coma, no he elaborado nada, he cogido la encuesta y se la he remitido y le 
diré una cosa más, yo no debería desconocer esto, pero desde luego después de cuatro 
años de gobierno usted sabe que podía venir a solicitar la información, perfectamente, 
se lo hubiera facilitado, pasado el plazo, usted puede venir a Movilidad y nosotros le 
hubiéramos dado la información, sin ningún tipo de problema, pero bueno. El tema de 
los resultados. Los resultados, la amplia mayoría que usted me está diciendo que había a 
favor del cierre peatonal de la calle Blanquerna es un voto de diferencia, uno, que  me 
está diciendo, que entonces al cuarenta y pico por ciento restante no hay que hacerle 
caso, porque le recuerdo que aquí tenemos mayoría nosotros, entonces no le hago nunca 
a la oposición, no acepto ninguna sugerencia, acepto solo lo que el gobierno decida, es 
una postura, peregrina y absurda, precisamente por eso adoptamos la solución de 
consenso porque había una parte de los comerciantes que habían cambiado de opinión 
que es un 40  y pico por ciento, que la querían peatonal y adoptamos la solución de los 
tres tramos, que es un solución válida, y como muestra de que es válida es que no 
hemos recibido ni una queja, ni una, en movilidad, me imagino que no tardaran en 
montar una plataforma para que recibamos 700, pero de momento ni una sola queja, de 
verdad, si yo me he retrasado y lo personalizo en entregarle la encuesta, lo siento, la 
próxima vez no ocurrirá, pero desde luego Blanquerna no está en la situación que está 
por el resultado de esa encuesta ni muchísimo menos. Gracias.” 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“Sí. Anem  a veure, ha quedat clar amb aquesta enquesta que el criteri majoritari dels 
comerciants era per mantenir Blanquerna peatonal, evidentment, per un vot, però hi 
havia un criteri majoritari dels comerciants, en favor de mantenir Blanquerna peatonal, 
quan a més a més a l’inici del procés estaven, això és un fet, majoritàriament en contra 
de la peatonalització  però el moment de vostès prendre la decisió hi havia ja una 
majoria de comerciants  a favor de la peatonalització, això és un fet clar, ja no cal 
estendre-se, aquesta decisió l’han presa en contra dels criteris dels comerciants, que 
òbviament era per un vot, però en contra d’una immensa majoria de veïnats Sr. Vallejo i 
això li torno a reiterar, diu que no ha rebut cap queixa, cada dijous els veïnats de 
Blanquerna es veuen, pacífics i tranquils, veïnats de Blanquerna es veuen obligats a 
manifestar-se pel carrer Blanquerna demanant la peatonalització, Sr. Vallejo,  la situació 
a Blanquerna, gràcies a la mesura que vostès han pres  s’han encaparrotat en prendre 
aquesta mesura, amb tothom en contra, amb els comerciants en contra, amb els veïnats 
en contra, vostès s’han encaparrotat en prendre aquesta mesura. Li contaré la realitat de 
Blanquerna, evidentment cada vegada passen més cotxes, evidentment cada vegada 
passen més ràpid, evidentment cada vegada gent aparca el cotxe allà i està assegut a la 
terrassa o es passeja i va a fer tal i els cotxes queden aparcats allà cada vegada més 



 

temps, perquè entre altres coses no hi ha ni un sol policia que controli mai la seva 
fantàstica regulació nova de Blanquerna, això està completament abandonat i els veïnats 
això ho pateixen, aquesta, la gent que ha ocupat pacíficament el carrer, que fan tertúlia 
en mig del carrer, que ocupen les terrasses, l’èxit social que representa l’eix cívic de 
Blanquerna, això es veu interferit, innecessariament per la circulació de cotxes, de cada 
vegada més cotxes, més ràpid, per favor, rectifiquin, tenen en contra els comerciants, 
l’immensa majoria  de veïnats, està en contra, si no me creu, que veig que no me creu, 
perquè imagin que perquè amb això és amb el que no ens posam d’acord, que pensen els 
veïnats, facin un referèndum, això ja ho varem demanar, acoti el que és el barri de 
Blanquerna i convoqui la gent a referèndum i vostè veurà el que opina la gent, si té 
dubtes sobre això o faci més enquestes si vol, però el que no pot ser, es que vostès es 
mantenguin amb una decisió que és evidentment aberrant que està provocant problemes 
de seguretat que tranquil·lament volen circular pel carrer, persones grans, famílies amb 
nins petits que estan fent la tertúlia i es veuen interferits per un cotxe que passa a gran o 
més velocitat, però que representa un problema. Sa veritat es que els eixos cívics són 
perquè les disfruti la gent, aquesta decisió tothom la tenen en contra, cada dijous, vostè 
diu que no hi ha cap queixa, cada dijous obliga a molts més votants seus, obliga a 
passejar-se a  ciutadans de Blanquerna pacífics i tranquils a manifestar-se en favor, 
reivindicant la peatonalització, en contra d’aquesta mutilació del carrer Blanquerna. Per 
favor de l’eix cívic del carrer Blanquerna, rectifiquin amb això, les hi deman 
seriosament, faci més enquestes, crec seria lo seu fer un referèndum, però si vol fer més 
enquestes, si vol anar, si vol parlar amb molts de votants seu que viuen a aquest carrer, 
per favor parli, però no es quedi tan tranquil pensant que ha fet la gran mesura al carrer 
Blanquerna, perquè no és extraordinari, perquè no funciona la seva mesura, per favor, 
s’ho facin mirar a això”. 
 
Parla el Sr. Hila: 
 
“Moltes gràcies. Al principio una breve referencia al tema de solicitudes de 
información, acepto sus disculpas, porque se enviase tarde, pero es que hay cinco en 
cola, quiero decir, hay más solicitudes de información que estoy esperando a que me 
respondan y lo que no voy hacer es presentarme allí, ¿quiere que se las baje ahora? 
Solicitudes de información registradas por secretaria, no me diga que no, oiga, faltaría 
más, se las bajaré ahora y se las entregaré al Sr. Alcalde. Faltaría más. Pues y además, 
para más INRI, en el pleno de julio, cuando hablábamos del carril bici, le pedí, que 
usted dijo, ya les hemos remitido al grupo municipal el proyecto, y yo dije no, y usted 
dijo, sí, sí, ya lo tienen, no lo tenía. Al día siguiente, llamamos y dijimos, ¿nos pueden 
enviar el proyecto que usted dijo que nosotros teníamos y no lo tenemos? Y no nos lo 
enviaron, después tuve que hacer una solicitud de información, me ha llegado esta 
semana y ya no puedo alegar ignorancia, entonces me parece que no son las formas, 
envíelo y  lo que no voy hacer es ir allí a poner en un compromiso a los técnicos, para 
que ellos se vean forzados a darme la información, no lo voy hacer. Tengo una vía que 
la hemos utilizado todos estos regidores, los de su grupo también la pasada legislatura, 
que lo hacíamos por solicitud de información y tenemos unos derechos que no es dos 
meses después. Volviendo a Blanquerna. Se hizo una encuesta a estos famosos 
comerciantes que querían los coches y los comerciantes dijeron que no, y fíjese, cada 
mes que pasase esa encuesta daría más comerciantes que dirían que no querían coches, 
porque ocurre en todas las calles peatonales, todas es igual, al principio una resistencia, 
después nadie quiere volver atrás y ocurre en Palma, en Valencia, en Madrid, lo que 



 

pasa en Valencia y Madrid, sus alcaldes presumen de hacer eso, aquí no, pero allí sí. Y 
le diré más, el colegio de arquitectos que de las Islas Baleares, cada cuatro años, coge 
todos los proyectos que en cuatro años se han realizado en las Islas Baleares y entrega 
premios. Le ha dado un premio al eje cívico de Blanquerna, mejor obra, en el apartado 
de espacios exteriores y proyectos urbanos, eje cívico de Blanquerna y el jurado 
argumenta: “por su valor como cambio en la estructura urbana de la ciudad creando 
espacios de relación de referencia y de interconexión tendentes a recuperar un modelo 
de ciudad a escala humana”, lo dicen los arquitectos no lo digo yo, porque hemos tenido 
que volver atrás, porque hemos creado un espacio de disfrute en un barrio que no lo 
tenía, y hemos tenido que por 25 coches sacrificarlo, y además si usted va a la calle se 
dará cuenta de que lo que ocurre cada vez más como es un espacio confuso, porque un 
tramo sí, un tramo no, los ciudadanos, algunos de ellos, que los hay, como en todas 
partes, que no cumplen las normas, pues esos coches entran por el principio y se hacen 
media calle, y las personas mayores, eso no me lo tienen que contar, lo veo yo a 
menudo, las personas mayores se tienen que apartar porque pensaban que por ahí no 
podía ir el coche, y tienen razón, porque está prohibido, las madres con los niños, fíjese, 
si había una foto en un periódico, la madre cogiendo al niño, porque pasaba el coche, 
¿por 25 coches? No hay más calle en la ciudad que pasen coches, si so el 99% por una 
calle, porque la hicimos nosotros, eso fue, porque la hicimos nosotros, no hay más 
historia ni más secreto, porque la hicimos nosotros. Pues creo que de sabios es 
rectificar, rectifiquen no pasará nada, como han hecho tantas cosas, porque esta la hagan 
peatonal, seguro que no se enfada nadie. Muchas gracias”. 
 
Diu el Sr. Vallejo: 
 
“Sr. Hila, el comentario de que porqué lo hicieron ustedes, la verdad, absurdo, nosotros 
mantuvimos desde el primer momento, que la opción, la solución que adoptaba este 
gobierno municipal de dejarla en tres tramos, si había que modificarla, una o veintiuna 
veces, la modificaríamos, que nos volveríamos a sentar con las asociaciones de vecinos, 
con los comerciantes, si las sensibilidades o si la calle, pensamos que había que 
modifica la estructura definitiva que cogió. De todas maneras me hace gracia porque 
usted dice veinticinco coches, solo veinticinco coches, y el Sr. Verger dice que hay una 
autopista, es decir, estamos en lo mismo del mes pasado, del otro y del otro, es decir es 
que no lo acabo de entender. Pasan veinticinco coches o pasan muchos coches, los 
viejecitos, mire, es una solución de consenso que pensamos que es buena para los 
comerciantes que lo pidieron y lo solicitaron que puedan seguir ejerciendo su negocio, 
la sociedad va evolucionando, la calle irá evolucionando y si hay que modificarlo lo 
modificaremos, a mi no se me van a caer los anillos, al revés encantado de la vida, pero 
no olvide, volvemos ahora a los datos de la encuesta, que peatonal, la  quieren el 45’16, 
lo que quiere decir que el 54’84 no la quieren peatonal, es decir, o no la quieren 
peatonal o no les va bien, ni una cosa ni otra, es decir, no estamos hablando de un 70, 80 
por ciento. Otra cosa que usted ha dicho, entonces respetamos a la mayoría siempre, 
entonces como nosotros prometimos abrir toda la calle, ¿Qué hago? ¿abrimos toda la 
calle? Creo que hay que respetar a las minorías y precisamente por esto observamos que 
había un problemática con los comerciantes y en eso lo dejamos, de todas maneras, me 
decía usted, que nosotros dijimos que si los comerciantes la querían peatonal, o la 
querían abierta, en este mismo pleno, ya el Sr. Verger cuando me preguntó, le dije que 
había encuestas y que las encuestas textualmente tengo aquí lo que dije, estaban muy 
divididas, la verdad, si 42 votos, contra 41 no es muy dividido, pues que bajen, ho 



 

podem parlar, si dic estam Oberst a tot, podem parlar i podem discutir les vegades que 
facin falta, com imagin que en el proper plenari tornarem a parlar de Blanquerna, idò 
tornarem parlar de Blanquerna perfectament. Nosaltres varem fer una promesa electoral, 
es bo que el votant, quan voti sapi que es compliran les promeses electorals, nosaltres 
varem dir que obriríem el carrer Blanquerna, hem complit una promesa electoral i el 
carrer Blanquerna té una opció de consens de cinc associacions a favor i dues en contra 
que pensam que és bona i pensam que funciona, el mateix Sr. Hila ho ha dit, 25 cotxes. 
Gràcies”.   
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
L’Ajuntament de Palma va realitzar una enquesta als comerciants del carrer Blanquerna 
que va donar com a resultat que la majoria preferien que el carrer es mantingués per a 
vianants i rebutjaven l’opció proposada per l’equip de govern d’obrir la circulació entre 
el carrer Antoni Marquès i el carrer Ticià. 
 
L’equip de govern defensava que l’obertura del carrer es feia per petició dels 
comerciants i que s’havia fet una enquesta que així ho deia. Per això, i donat que el 
regidor de Mobilitat no va donar còpia de la mateixa als grups municipals i veïns, varem 
demanar-la mitjançant una sol·licitud d’informació el dia 6 de juliol de 2011 i, al no 
rebre resposta, reiteràrem la petició el dia 4 d’agost. La resposta ens va arribar dos 
mesos després, el dia 2 de setembre. 
 
D’aquesta manera es va ocultar aquesta informació als veïns, comerciants i grups 
municipals el mes de juliol quan es va obrir al tràfic el carrer, i és un exemple de manca 
de transparència i voluntat de consens. 
 
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 lamenta la manca de transparència de l’equip de 
govern en ocultar l’enquesta realitzada als comerciants de Blanquerna, que era 
contrària a la solució adoptada, i la seva manca de voluntat de consens amb veïns, 
comerciants i grups municipals. 
 
REBUTJADA amb 17 vots en contra (PP) i 11 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
35.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al foment de la mobilitat 

sostenible a la ciutat de Palma (369/2011). 
 
Té la paraula  el Sr. Hila: 
 
“Muchas gracias. Tengo la oportunidad de rebatir al Sr. Vallejo, Blanquerna. No es que 
Sr. Vallejo, si usted , no haga de menos a un 45% porqué en este caso es que ustedes 
cuando se presentaron a las elecciones ¿Qué sacaron? ¿Un 70%? Sacaron un 45, 46 y se 
atribuyen un gobierno absolutistamente mayoritario, pues cuidado con los porcentajes, 
porque son de ida y vuelta, entonces si un 45% dice que no la quiere peatonal, ese es el 



 

mismo 45% que les ha votado a ustedes, o uno es bueno y el otro es malo, o los dos son 
malos o los dos son buenos, cuidado con los porcentajes, esto es lo que tienen los 
números. En el caso de Blanquerna también he de decir, que usted ha dicho que hubo 
dos asociaciones que no querían, si solo se reunieron una vez con ellos, una vez, una 
vez, los reunía a todos juntos, como veía que para llegar al consenso había que hacer 
más reuniones, dijo, de uno en uno, los reunió una vez, una, nunca más se supo, después 
dijo que era imposible convencerles, eso no es buscar el consenso, eso es aplicar rodillo, 
no opinan como yo, se acabó, no los veo más, pero es que en este caso, esta mañana ha 
habido unos trabajadores que también ustedes han dicho que no se reúne con ellos, 
luego hay asociaciones de vecinos que dicen si solo nos vimos una vez, ya tienen suerte. 
Aquí está ocurriendo algo, está ocurriendo algo, tendrá que, le queda mucho tiempo por 
delante, pues si esto le ha ocurrido, procure que no vuelva a ocurrir, porque es una mala 
señal, para después seguir por el camino. En el caso de la movilidad sostenible, hace 
poco, el día 22 acababa la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que este 
Ayuntamiento presentó su semana europea, donde leí en prensa, igual estaba mal, por 
esto en este pleno es bueno hablarlo que el proyecto más destacado de esa semana 
europea, era la presentación del parking del Sayonara, lo cual no está mal, porqué entre 
otras cosas es una obra de la pasada legislatura de esa herencia horrorosa y además, de 
movilidad sostenible, tampoco es, movilidad sostenible es otras cosas, entonces no lo 
enmarquemos como acto destacado de la semana europea de la movilidad sostenible. 
Movilidad sostenible, ustedes actualmente las políticas que están llevando a cabo, sería 
más lo contrario, porque no están trabajando para fomentar el transporte público, al 
contrario están quitando servicios y anuncian subidas de precios y más cosas que no 
sabemos, eliminaron  un carril bici que funcionaba perfectamente, que mire, leía en 
prensa, la verdad es que los periodistas en esto, sí, hay que reconocerlo que  siempre 
saben escribir mejor que los que no nos dedicamos, decía aquello de “el Equipo de 
Gobierno ha intentado desviar un  río, pero el río vuelve a su cauce, porque es lo 
natural”, lo natural en esta ciudad siempre lo hemos dicho y por eso el carril bici tenía 
que estar en Avenidas, es ir por las Avenidas, como lugar, como vía principal de enlace 
con el resto de carriles bici de la ciudad. Ustedes se empeñaron en quitarlo porqué lo 
habíamos hecho nosotros, diga que no, lo dijeron tantas veces aquí y en la campaña, que 
bueno, es difícil negarlo ahora, mejor decir, sí, sí, efectivamente lo hicimos así, porque 
lo hicieron ustedes, no estábamos de acuerdo y no nos parecía bien, pues quitaron ese 
carril bici y las bicicletas por donde van, por la acera, porque otro que hay en alternativa 
es peor, es peor, los ciudadanos han decidido, los que van en bici, han decidido, y han 
decidido que es peor y no lo utilizan, algunos va, pero la mayoría desgraciadamente van 
por  las aceras, lo cual es un peligro y la verdad preferiría que no fuese así. Entonces 
ustedes llevan una política que no fomenta la movilidad sostenible, no han tomado una 
sola decisión, dígame una que lo fomente y lo que le pediría, es que en una ciudad que 
quiere ser puntera en Europa, en Europa, si usted se mueve por ahí, que seguro que lo 
hará, de movilidad, si algo se habla es de movilidad sostenible, de eso, da igual el color 
político que  gobierne, la idea es clara, hay que tender a una ciudad más humana y para 
tender a una ciudad más humana una política fundamental es la movilidad sostenible y 
aquí estamos yendo hacia atrás, volvemos al pasado y creo que como ciudad que quiere 
ser destino turístico nuestros visitantes también valoran esas cosas, porque cuando 
nosotros vamos a otra ciudad, lo valoramos, y bastante. Cuando usted ve a alguien que h 
visitado una ciudad, una de las cosas que más se habla, es de cómo era el transporte 
público de esa ciudad, como eran las calles llenas o no, llenas de coches, si se podía 
andar o no tranquilamente, todo esto es lo que se habla y se valora, y fíjese que en la 



 

encuesta de Playa de Palma, era una de las cosas que se valoraba, no es casualidad, 
nuestros turistas cuando vienen aquí quieren encontrar una ciudad amable, agradable, 
vivible, que se pueda pasear, que se pueda disfrutar y ese era el camino que seguíamos, 
y ustedes de momento ese camino no lo siguen, y creo que deberían hacerlo. Muchas 
gracias”. 
 
Intervé el Sr. Vallejo: 
 
“Gracias Sr. Martínez. Mire no entraré en el tema de Blanquerna otra vez, ya le digo, 
nuestra predisposición  es total  al diálogo, no tengo ningún interés especial de ponerme 
a discutir con usted, de si Blanquerna sí o Blanquerna no, o con el Sr. Verger, si hay 
algún cambio de sensibilidad, le repito en Blanquerna, y nos hemos de sentar, nos 
sentaremos, no me diga que no me he sentado con los comerciantes por el amor de 
Dios, no solo me he sentado yo, es que le sabe mal que nosotros en tres meses hayamos 
hecho más que ustedes en cuatro años, es que en un mes, que fue cuando se abrió 
Blanquerna, no dan mucho más. Yo hice una pregunta textual a dos asociaciones y les 
dije ¿están ustedes dispuestos a modificar su opinión? Me dijeron que no, pero no solo 
me senté yo, me senté yo una vez con ellos, en conjunto, me senté individualmente, y se 
sentó la regidora de distrito, a lo mejor es que no cuenta, las entrevistas de otro regidor, 
de verdad, no quiero seguir entrando en este tema, si nos hemos de sentar otra vez más, 
nos sentaremos, ahora si usted lo que me está proponiendo es, se hace lo que dice la 
asociación que votó en contra, o se hace todo Blanquera peatonal, y al resto no le 
hacemos caso y sino no vale. Mal consenso tenemos allí, mala solución pero bueno, nos 
podemos sentar, ningún problema. En cuanto a la política de movilidad sostenible, 
vamos a ver, nosotros hemos dicho infinidad de veces que este gobierno apuesta por 
medios de transportes limpios, ecológicos y sostenible. Pero bueno, me vuelve usted a 
hablar del carril bici. El que nosotros apostemos por esto no quita para que ustedes sin 
el cacareado consenso que siempre demandan y nunca aplican, construyeran un carril 
bici que costó entre 500 y 600.000 euros y que tenía la arteria principal de nuestra 
ciudad permanentemente colapsada. Comprendo que los atascos no deben contaminar, 
no contaminan atmosféricamente, no contaminan acústicamente, solo contaminan los 
coches que circulan, el resto no contaminan. Yo no se que es lo que más les molesta, si 
lo que les he dicho antes que nosotros en tres meses, actuemos más que ustedes en 
cuatro años, que hayamos cumplido una promesa electoral que hicimos, que dijimos, no 
que lo eliminaríamos, que buscaríamos un trazado alternativo, no se que le molesta más, 
si que no haya habido ni un solo problema con los autobuses y los árboles, que usted ya 
se encargó de decir que esto sería un caos y que todos los autobuses de la EMT 
acabarían en cocheras porque chocarían con los árboles, ni uno, Sr. Hila, ningún 
problema, no se si le molesta más, que el carril bici, por mucho que usted diga, esté 
funcionando y  funcione perfectamente, no se si le molesta que el catastrofismo que 
usted dijo, de ciertos, usted dijo que en ciertos puntos habría como el Mercado del 
Olivar, o el Colegio Aina Moll, esté funcionando de manera perfecta con declaraciones 
incluso de la directora del colegio Aina Moll, diciendo que no ha recibido ni una sola 
queja del nuevo carril bici, no se que les molesta, le hago la pregunta a la inversa que lo 
ha hecho usted ¿Qué le molesta que lo hayamos hecho nosotros? Pues oiga, que le 
vamos hacer, es así. Yo quiero volver a la EMT, ya que usted ha vuelto a Blanquerna, 
porque me he dejado dos o tres cositas en el tintero y me sabe mal que se hayan ido los 
representantes de la empresa…” 
 



 

Diu el Sr. Gijón: 
 
“Sr. Vallejo vaya terminando, se que es interesante el debate, pero…” 
 
Continua el Sr. Vallejo: 
 
“Después, gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“A veure. Mobilitat sostenible, la veritat, no m’hagués agradat estar a la pell del Sr. 
Vallejo, durant la setmana europea amb la mobilitat sostenible, la veritat quin 
empegueïment, eh? Quin empegueïment haver d’assistir a actes on es parla de mobilitat 
sostenible, on s’hauria  de parlar de mobilitat sostenible i la veritat quin paperot, perquè 
el que està fent el govern municipal és tot el contrari de la mobilitat sostenible, 
diametralment oposat, per tant, la veritat, imagin que el batle no degué anar a cap acte, 
però pobre Sr. Vallejo, quin paperot perquè la mobilitat sostenible  està clar en que 
consisteix, ho té clar tothom en que consisteix, com a mínim a Europa tothom ho sap i 
la mobilitat sostenible es promocionar el transport col·lectiu, promocionar altres 
maneres de mobilitat no motoritzada, la bicicleta dins la ciutat, transferir al final gent 
que es pugui estar desplaçant en cotxe privat, procurar que es produeixi una 
transferència cap a altres maneres de mobilitat, bàsicament cap al transport col·lectiu o 
la mobilitat no motoritzada, això  es mobilitat sostenible d’una ciutat. Que està fent 
l’equip de govern? Tot el contrari, ja hem parlat de Blanquerna, cotxes interferint la 
tranquil·litat i la seguretat dels ciutadans que un dia hi haurà una desgràcia i no se com 
podrà justificar que les seves extraordinàries mesures al carrer Blanquerna, carril bici, 
vostès saben la que han armat amb el carril bici? Vostè es que està satisfet del carril bici 
i la veritat es que està generant una gran quantitat de problemes, els ciclistes que abans 
es  desplaçaven per allà que efectivament ara mateix no tenen més remei que anar en 
cotxe, l’alternativa que les hi  han donat és inservible, l’alternativa és inservible, per tant 
que fan aquests ciclistes? O van per acera o s’estan transferint altres mitjans perquè pel 
seu extraordinari carril bici, la seva alternativa, me digui quines xifres d’usuaris té, crec 
que no deuen anar ni la meitat dels usuaris  que per l’antic carril  bici d’Avingudes, que 
era molt més útil, molt més ben articulat, recollia tots els fluxos que venien dels barris 
de Palma i l’actual alternativa, aquestes funcions no les compleix igual, no les compleix 
igual, es posin com es posin, per tant, clar a més de donar una alternativa inservible que 
està generant molts de problemes també als pares i mares de l’Aina Moll, l’antic Eugeni 
Lopez, vostè diu que no hi ha cap queixa, però els matins allà són molt més complicats 
del que eren abans, per mor de que han implementat el carril bici allà, per tant estan 
generant molts de problemes a molts de ciutadans perquè els ciclistes que vagin per les 
voravies, evidentment no és lo seu, i això genera problemes dins seguretat també 
aquestes persones que van per les voravies.  Per tant, la veritat crec que han quedat molt 
clars, aquests cent primers dies, quines són les prioritats de l’equip de govern municipal, 
amb el tema de mobilitat, es fer passes endarrere, retrocedir , es avançar diametralment 
oposat cap a la mobilitat insostenible  perquè a més a més augmenten tarifes, volen 
augmentar tarifes de l’EMT i baixar freqüències,  augmenten tarifes de tren, baixen 
freqüència de tren, fan el camí inversament contrari per tant, la veritat, el que està clar, 
es cap on anam i anam cap a una Palma molt més invivible, molt més insostenible, molt 
més renou, molt més fum, saturada congestionada..... actual equip de govern”. 



 

 
Intervé el Sr. Hila: 
 
“Moltes gràcies. Bueno, lo que yo decía de los autobuses, yo decía que los autobuses 
para evitar chocar con los árboles ocuparían, no irían por el carril bus, irían por el otro 
carril y es lo que está ocurriendo. Bueno, esto haremos, cuando quiera, nos vamos usted 
y yo, nos llamamos, quedamos y nos vamos allí, in situ lo vemos, si van por el carril 
bus, le diré Sr. Vallejo tenía razón, no lo volveré hablar, si no van, que hará usted…. En 
cuanto al carril bici, mire, si a mi me parece fantástico, si usted, me parece fantástico lo 
que ha hecho con el carril bici, lo que me parece mal, es que para hacer un carril bici 
tenga que eliminar el principal carril bici de la ciudad, eso es lo que me parece mal, me 
parecería fantástico que estuviese el actual y hubiesen hecho otro, enhorabuena, pero 
han eliminado el carril bici por el que circulaban y daba sentido a la ciudad y ahora hay 
ciudadanos que por ejemplo, para llegar del carril bici de Jacint Verdaguer al carril bici 
nuevo, por donde pasan, por donde van, en bicicleta por la Plaza España, porque no hay 
otra forma de llegar al carril bici, pues van en bicicleta, circulando en bicicleta por la 
Plaza España, con el peligro que eso conlleva, por ejemplo, no digamos ya del que viene 
de Blanquerna, como enlazan con este nuevo carril bici, por la acera, por la acera, 
porque no hay conexión, antes el carril bici estaba en Avenidas, pero ahora ya no está, 
pues ese trozo entre Avenidas y donde está, ese trozo lo hacen por la acera, pues esto es 
lo que han conseguido usted, un carril bici que no está conectado con el resto de carriles 
bici y la gente para llegar va por las zonas peatonales, y eso es un problema, si lo sabe 
usted que es un problema que las bicicletas por las zonas peatonales son un problema, 
pero no les han dejado más opción, les han quitado la posibilidad que tenían. Y en 
cuanto al consenso, miren, el consenso lo definieron ustedes, lo pusieron por escrito, el 
consenso es con todos y con cada uno de los afectados, ese es el consenso que ustedes 
prometieron  durante cuatro años que se aplicaría cuando gobernasen, está en todas las 
actas en acuerdos de pleno pone, consenso con  todos y cada uno de los afectados, en el 
acuerdo entonces yo me toca exigir el cumplimiento de sus compromisos  y yo les exijo 
lo que ustedes dijeron que lo harían si gobernase, es que es mi obligación y yo les exijo 
el consenso como el Sr. Veramendi hacía de todos y cada uno de los afectados, todos y 
cada uno porque ustedes lo prometieron, lo siento mucho, no lo hubiesen dicho, yo les 
dije que era una barbaridad pero me contestaron que es que jo no sabía, pero que ellos lo 
harían con todos y cada uno, pues ahí tienen la papeleta Sr. Vallejo, agradézcasela a sus 
compañeros de la pasada legislatura, pero fue su compromiso también en la campaña 
electoral dijeron que lo consensuarían todo, con todo el mundo, no como nosotros, 
háganlo, de momento Blanquerna no, carril bici, no, espero que segundo cinturón sí, 
espero que segundo cinturón sí, pero me temo que será que no. Gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Vallejo: 
 
“El Sr. Gijón, está, nos quiere quitar la palabra a todos. Es igual seré breve, vamos a 
ver. Sr. Hila, me alegra que eche de menos al Sr. Veramendi, ya veo que le añora.  
Vamos a ver. El tema del bus, es que de verdad, como puede discutir que las Avenidas 
van hoy, más fluidos, tanto los buses como los coches, como iban hace seis meses, es 
que eso no es discutible, pero bueno. Ha comentado antes lo del Sayorana, mire ya me 
sabe mal, haber inaugurado el Sayonara que era una iniciativa suya  y que me 
reconocerá que nosotros como no puede ser de otra manera, les dijimos que vinieran, yo 
personalmente llamé al anterior coordinador y ahora resulta que no había que meterlo en 



 

la semana de la movilidad sostenible. Mire en la memoria que es suya, en la memoria 
pone literalmente que es una medida que mejorará la movilidad sostenible, está en su 
memoria, yo no estaba, estaba en otras cosas, léase la memoria que es suya. Sr. Verger 
el tema de la setmana Europea de la Mobilitat, li puc donar la raó en segons quines 
coses, el tema de la setmana Europea de la Mobilitat, la diferència entre vostès i 
nosaltres es que vostès varen gastar 41.603 euros, més 62.640 en fer la setmana Europea 
de la Mobilitat, nosaltres hem gastat zero amb l’actual situació. Estic d’acord amb vostè 
que hem de fomentar el transport sostenible, verd, ecològic, però me reconeixerà que 
tenim un problema seriós econòmic i ara mateix, és la prioritat absoluta, la prioritat es 
que els senyors de la EMT puguin cobrar les nòmines, que els funcionaris puguin cobrar 
les nòmines i a partir d’aquí començarem a fer feina, que estam fent feina amb això. 
Però bé. Me sap greu no poder entrar amb el tema de l’EMT, perquè no tenim temps 
però el tema de la gratuïtat, seria molt llarg, tenc aquí devers cinc o sis fols de dades, 
però de veres que vostè me demani que jo mantengui la gratuïtat fins els 16 anys, vostè 
ho acaba de dir que nosaltres pujarem tarifes i eliminarem gratuïtats, bé, que ho digui el 
Sr. Hila, que a la  fi és un part que és seu, vostè ho ha dit, que pujarem tarifes, perdó, 
pujarem tarifes i baixarem freqüències, miri, la prioritat la solvència de l’empresa, surà 
l’empresa, tenim un informe que va encarregar el Sr. Hila de l’any 2008 que ens diu que 
hem de pujar tarifes, ell no ho va fer i ara ho faré, pujarem tarifes com hem dit i 
intentarem sanejar l’empresa que és el que hem de fer. Moltes gràcies”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Del 16 al 22 de setembre es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que té com a 
objectiu potenciar la mobilitat sostenible, animant a la ciutadania a moure’s a peu, en 
bicicleta i en transport públic, millorant la qualitat de vida a les ciutats. 
 
Les accions que ha posat en marxa el nou equip de govern de l’Ajuntament es 
contradiuen clarament amb aquest objectiu, actuacions com rebaixar freqüències del 
servei d’autobús, anunciar pujades de preus, eliminar la gratuïtat per menors de 16 anys, 
gastar 300.000 euros en eliminar un carril bici, obrir al tràfic un carrer per a vianants 
com Blanquerna. Totes aquestes mesures van en contra de les polítiques de mobilitat 
que s’apliquen a les ciutats europees per fomentar la mobilitat sostenible. 
 
Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup 
Municipal Socialista presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 

 
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a rectificar les 
mesures preses que van en contra d’una política de mobilitat sostenible. 

 
2. El Ple de l’Ajuntament acorda no pujar les tarifes del bus i mantenir la gratuïtat 
dels menors de 16 anys, com a mesura de foment de l’ús del transport públic i de 
suport a les famílies en temps de crisi. 
 
REBUTJADA amb 17 vots en contra (PP) i 11 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 



 

53.  SOBRE LA TAULA.- 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). 

 
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.  
 
Té la paraula la Sra. González: 
 
Por lo que corresponde a nuestro grupo  solicitábamos la comparecencia del regidor 
d’esports i cultura para que nos explique las líneas estratégicas que piensa desarrollar en 
esta legislatura y en base también al programa electoral que  presentó el Partido 
Popular”. 
 
Demana la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Bé, si després tenc cinc minuts, ja pot començar a explicar”.  
 
Compareix el Sr. Gilet: 
 
“Moltes gràcies sr. Batle. Iniciaré aquesta compareixença definint aquelles qüestions 
que argumenten el nostre projecte polític prioritari, i que són la raó de ser de la unió i 
convivència a una mateixa Regidoria de dues àrees tan importants per a la ciutat com 
són Cultura i Esports.  És el nostre objectiu prioritari el ser capaços de fer polítiques que 
ajudin a reactivar l’economia per tal de facilitar la creació de llocs de feina. Entenem 
que és en el Turisme on tenim el principal motor econòmic, i per tant és en aquest sector 
on cal fer polítiques d’inversió per tal de crear una oferta turística complementària 
atractiva, la qual ha de permetre una embranzida decisiva per tal de dinamitzar Ciutat. 
Aquestes actuacions es tradueixen en la realització de tota una sèrie d’activitats de les 
que ens hem de beneficiar tant els residents de Palma com totes aquelles persones que 
ens visiten. Per dur endavant aquesta tasca contam amb l’estreta col·laboració del sector 
privat. Aquesta és una aposta decidida des del lloc de responsabilitat que ostent. Per 
això, la capacitat de crear esdeveniments complementaris que ens permetin poder 
presentar als principals tour-operadors, calendaris turístics periòdics i estables, amb els 
quals la ciutat esdevingui un lloc atractiu per visitar els 365 dies a l’any. Tot plegat 
justificat per una interessant oferta cultural de qualitat, complementada per un 
esdeveniment esportiu que serveixi de ganxo. No cal explicar aquí la importància 
creixent que té el fenomen esportiu en els nostres dies i, precisament, aquesta realitat 
explica i dona coherència a la convivència i interrelació de Cultura i Esports. La 
pregunta que cal fer-se ara és: Com cal assolir aquests objectius? Aquest equip 
municipal, emparat en el marc de la Llei de Capitalitat, té previst un Projecte Cultural, 
les línees principals del qual, pas ara a detallar. Des d’una visió oberta i universal de la 



 

política cultural, el nostre projecte passa per la recuperació de la nostra identitat cultural 
pròpia –sense versionar–, on la nostra història i la igualtat d’oportunitats presideixin la 
nostra actuació en la matèria. PATRIMONI S’exercirà una tasca de control per tal de 
protegir el Patrimoni Històric, la qual anirà acompanyada de polítiques integrals de 
promoció i foment dels valors històrics i artístics de la Ciutat. Tot això amb la 
col·laboració d’altres administracions públiques. Per això, cal recuperar, protegir, 
millorar i difondre el nostre Patrimoni: històric, arqueològic, moble i immoble. També 
donarem suport a la conservació del patrimoni artístic i arquitectònic privat, mitjançant 
ajuts, col·laboració i informació als diferents propietaris. Tot plegat, amb el clar propòsit 
de facilitar la conservació, millora d’aquest important patrimoni, així com també donar-
li una major projecció turística. Dotarem de caràcter propi i de major protecció la 
programació d’actes que es duran a terme al Castell de Bellver, donant-li rendibilitat i 
adequant-lo a una gestió moderna i transparent. A més a més, cal afegir la desitjada 
inauguració del Centre de Recepció de Visitants, la inauguració del qual es podrà 
anunciar en les pròximes setmanes. BIBLIOTEQUES Respecte a les biblioteques, 
entenem que es fa necessari preparar un vertader pla d’actuació i reordenar la xarxa de 
biblioteques municipals, per tal de donar rendibilitat  i maximitzar el personal, els fons i 
el pressupost. La carència d’un vertader pla, i l’estat actual de les 25 biblioteques, ens 
obligarà a revisar els locals llogats, les dotacions de fons, els horaris d’obertura i les 
autèntiques necessitats dels usuaris. Consideram que la biblioteca és un mitjà important, 
com a servei cultural per a la ciutadania, per a la promoció de la lectura i com a suport 
als estudiants. Per això, en èpoques d’exàmens obrirem algunes biblioteques municipals 
durant les 24 hores del dia. A aquesta promesa ja li donarem compliment el proppassat 
mes d’agost. També pensam atendre les biblioteques dels centres escolars ampliant els 
seus fons bibliogràfics. Això sí, som conscients que al començament haurem d’ajustar-
nos a l’actual i complicat context pressupostari que hem heretat de la gestió d’aquests 
darrers quatre anys. De la mateix manera, promocionarem les biblioteques 
especialitzades de la Fundació Miró i del Casal Solleric, per a la seva difusió i 
coneixement de la ciutat, mitjançant cursos dirigits a estudiants universitaris, 
especialistes i investigadors. ARXIU L’Arxiu municipal no ha de perdre la seva funció 
de difusió de la cultura i de la història de la ciutat. La seva gestió documental, d’acord 
amb la normativa legal, assegurarà la seva disponibilitat, l’accés, la integritat, 
l’autenticitat, la confidencialitat, la conservació i investigació de les dades, informes i 
serveis que gestioni l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències. Com a 
visualització d’aquests objectius, ja he signat la creació d’un espai de exposició 
permanent que doni vitalitat i difusió a un departament municipal que no desitjam 
segueixi tenint un protagonisme marginal. De la mateixa manera, treballarem per a què 
Can Bordils esdevingui centre habitual de visites escolars i turístiques, i habilitar 
realment els mitjans d’exposició i venda de material bibliogràfic amb intenció vertadera, 
i possible, d’aconseguir una potencial rendibilitat per a l’Ajuntament. ARTS 
PLÀSTIQUES La Fundació Pilar i Joan Miró i la Fundació Espais de l’Art, 
conjuntament amb la Fundació Es Baluard, són, i representen,  la avantguarda de la 
nostra oferta d’art contemporani de la nostra ciutat.  Entenem que la missió de la 
Fundació Miró és la de promocionar el valor incalculable de la figura i obra de Joan 
Miró. Una promoció que cal que aspiri a ser reclam internacional, amb la clara intenció 
de fer de Palma, la ciutat de Miró, tal com passa amb altres pintors que són relacionats 
amb altres ciutats de al Mediterrània. La Fundació Espais del Art i la Fundació Es 
Baluard, cal que siguin la sàvia que revitalitzi i generi l’activitat cultural que Palma 
produeix i reclama. De forma que els nostres joves i artistes trobin una resposta a llurs 



 

aspiracions artístiques, amb criteris de qualitat, mèrit i prestigi. Aquesta oferta cultural 
du de la mà als sectors implicats en ella, donant participació, protagonisme i suport 
institucional a aquelles iniciatives que sorgeixin del sector privat, convertint-nos en els 
seus millors aliats, amb la finalitat clara d’integrar-los en el nostre projecte comú de 
Turisme Cultural en benefici del nostres residents, tal com ja anunciarem, es visualitzà i 
complirem en la passada edició de la Nit de l’Art. TEATRE El teatre és un mitjà en el 
qual creiem de forma significativa, perquè és una activitat cultural accessible al gran 
públic, des del qual es pot influir positivament per tal d’elevar el to cultural de la 
societat. Valorant el fet de què una ciutat com Palma disposi de vuit teatres, tres d’ells 
de gestió directa municipal, i considerant les dificultats pressupostàries que assumim, i 
que tendrem que seguir assumint (degut a la nefasta herència rebuda), estam estudiant la 
possibilitat i conveniència d’externalitzar la programació cultural d’algun dels teatres 
municipals, per tal de poder mantenir amb regularitat una oferta de qualitat atractiva per 
als ciutadans i visitants de Palma. Per altra banda, ja s’han aprovat els plecs  de 
condicions per al servei de la EMT que tindrà la seva seu en el Teatre Mar i Terra, De la 
mateixa manera, s’animarà i fomentarà la iniciativa teatral ciutadana, el teatre escolar i 
l’aficionat. Tots ells trobaran espais i mitjans per a desenvolupar la seva activitat o 
afició en els àmbits públics que estan sota la competència d’aquesta Regidoria.  
LLENGUA Des del coneixement de què les competències de normalització 
lingüístiques són pròpies d’altres administracions, entenem que la nostra tasca en 
aquesta qüestió és doble: Donar compliment escrupolós a la normativa vigent, com no 
podria ser d’altra manera, de forma que la llengua vehicular de l’Ajuntament sigui sent 
el català, com a valor cultural de primer ordre del qual ens sentim orgullosos, així com 
mantenir el servei d’assessorament lingüístic, no només com a servei intern de 
l’administració, sinó també com a servei pels ciutadans i empreses que ho sol·licitin. 
Ara bé, consideram que la realitat bilingüe de la nostra ciutat deu estar reconeguda i 
present en les comunicacions de l’Administració amb l’administrat, així com  en les 
publicacions, suport a edicions privades, al Teatre, als Premis Ciutat de Palma... i, en 
definitiva, a totes les activitats culturals que siguin competència d’aquesta Regidoria. La 
llengua per a aquest equip de govern no és un arma política, ni un instrument de 
confrontació, sinó un mitjà de comunicació personal a on la llibertat de la persona –del 
ciutadà– preval sobre qualsevol imposició. MÚSICA  La música està des de la primera 
setmana d’aquest equip de govern present als nostres carrers i places, i pretenem que 
segueixi sent així. La iniciativa musical aficionada i professional de la nostra ciutat 
tendrà tot el recolzament i promoció per part de l’Ajuntament.  El Castell de Bellver 
seguirà sent escenari d’esdeveniments musicals on la Banda de Música Municipal i 
l’Orquestra Simfònica tendran protagonisme, així com tota la voluntat política per a 
optimitzar el paper d’ambdues agrupacions com a recursos propis de gran qualitat i 
dinamitzadors de la cultura a Palma. Pretenem que la música inundi els carrers, les 
places, els mercats, les esglésies i les barriades de Ciutat, amb la intenció de revitalitzar 
Palma, així como aconseguir que els nostres turistes no solament gaudeixin del Sol, sinó 
també de nostra música i nostre folklore. Amb tot això, el visitant, a més de reconèixer 
la empremta dels nostres monuments, de la bellesa de la Seu o els patis de la ciutat 
històrica, es podrà emportar el record de què Palma és una ciutat musicalment viva.  
TRADICIONS  Tendrem plena voluntat política en recuperar i posar en el lloc on els hi 
correspon la nostra cultura i tradicions, però aquelles que realment pertanyen a la 
història de Palma. Això no vol dir que s’excloguin  possibles esdeveniments 
interculturals amb associacions representatives d’altres parts d’Espanya o el món.  
Aquestes són les fites principals del nostre Projecte Cultural per a Palma, projecte que 



 

desitjam ambiciós, que pot permetre obrir nous horitzons, que pot donar oportunitats a 
qui té interès, que elevarà, sens dubte, el to de la nostra ciutat. Palma ha de restar 
inesborrable en el record dels turistes que ens visiten i cal que es susciti la inquietud 
cultural a tots els ciutadans. En definitiva, deixarem de contemplar els arbres per elevar 
la nostra mirada per damunt del bosc”.   
Diu el Sr. Batle: 
 
“Sra. González, tienen cinco minutos a repartirse entre usted y el Sr. Noguera. Les hi 
pareix bé? La compareixença és conjunta, o el Sr. Noguera si vol començar vostè. Com 
vostè vulgui, tenen dos minuts i mig cada un, si li pareix”. 
 
Té la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Jo no he intervengut abans dient que em donessin un poc més de temps a l’hora de fer 
la intervenció, ni cinc segons”. 
 
Diu el Sr. Batle: 
 
“Sr. Noguera, faci la intervenció que consideri i li prec que sigui el més breu possible”. 
 
Continua el Sr. Noguera: 
 
“Sí, seré sintètic, la veritat es que després de cent dies, el Sr. Gilet ha donat molt que 
parlar en temes culturals, llavors com a mínim necessitaré cinc minutets. El Regidor de 
Cultura el Sr. Gilet, estimar la seva àrea, l’ha de veure com importantíssima i 
fonamental i ha de lluitar per defensar tot allò que pugui en el seu pressupost i en el seu 
programa. El seu pla de feina fins ara, ha consistit en prendre decisions unilaterals, crear 
polèmica de desencontre, retallar activitats i oferir menys oferta cultural a ciutadans en 
temporada alta. La seva gestió fins ara s’ha traduït en els següents fets: eliminar el 
servei de dinamització lingüístics, per Son Gotleu avui ens han fet saber que l’enyoren 
bastant, reduir la meitat de la programació d’estiu, 50% de Cançons de la Mediterrània, 
la eliminació del Festival nou.cat, reducció del cinema a la fresca, reducció dels 
concerts a Ses Voltes, reducció dels concerts al Castell de Bellver, reducció de cinema, 
des de la mirada de l’art. Un total de 33 per cent d’activitats i un 50% de pressupost. En 
quant al premi Ciutat de Palma, basta veure el que ha sortit als mitjans, la polèmica que 
vostè ha creat amb una sèrie de decisions  que nosaltres consideram desafortunades. La 
..... de beques d’estudis de ....i de les ciències naturals, la eliminació del premi Ciutat de 
Palma de crítica literària, la  linealitat del Premi Ciutat  Palma de Còmic i evidentment 
la desafortunada decisió de tornar el castellà als premis Ciutat de Palma. Li vull fer un 
apunt Sr. Gilet, en el 2006, amb el Sr. Araujo, el total d’obres presentades al Premi 
Ciutat de Palma varen ser un total de 314, en el 2011, 479 i me deman, aquesta intenció 
de voler afegir el castellà als premis ciutat de Palma, nosaltres demanarem que els 
Premis Cervantes estiguin en català? Per la mateixa regla de tres, també tenim dret que 
els Premis Cervantes estiguin en català, quans de premis literaris hi ha en castellà a 
aquest estat i quans en català? Si fes la suma veuria que un té un greuge comparatiu amb 
l’altre, però bé. Després amb el tema de la substitució de gerents, de directors, sobre tot 
de la Fundació Palma Espai d’Art, nosaltres ja li varem dir, bé, primer, que no se per 
quins motius encara jo i la meva coalició està exclosa del Patronat de la Fundació Palma 
Espai d’Art, ja li vaig dir que tampoc volia fer cap polèmica amb això, però ho volia fer 



 

constar, nosaltres varem dir que aquest tipus de decisions  del tema de triar al nou 
director de la Palma Espai d’Art, havia d’estar amb consens amb el sector i les bases del 
concurs que jo li vaig comentar a sa comissió de la direcció del Baluard, que nosaltres 
havíem aprovat varen ser informades per la UIB, l’Associació d’Artistes Visuals, 
l’Associació de Crítics i Comissaris d’Art, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, 
el Cercle de Belles Arts i en aquests moments ens trobam que la nova persona que serà 
escollida per dirigir el Casal Solleric i els espais expositius de Palma, ho triaran el Sr. 
Gilet, la Sra. Crespí, la Sra. Massot i després dues persones del sector, majoria política i 
amb una comissió executiva que l’oposició no està representada ni amb un partit ni amb 
l’altre. Bé, com a mínim amb això no estam d’acord. Crec que si vol gestionar cultura 
pública, ha de creure, defensar-la, protegir-la, trobar la manera de no destruir-la i crear 
polèmiques gratuïtes. La legislatura passada va ser una legislatura complicada en retalls 
pressupostaris, el darrer any comptable es va davallar un 10% però cal imaginació, es 
varen cercar doblers per Fons Europeus, col·laboradors, patrocinadors, crec que un total 
de 12 milions d’euros, i crec que és per aquí, cerqui vies de finançament alternatives, 
subvencions estatals, europees, el que faci falta. Evidentment les sinèrgies entre turisme 
i cultura, passa per tenir una oferta cultural molt important i no que sofreixi retallades 
continues com  ho ha fet fins ara. En tema de les dificultats econòmiques, crec que si hi 
ha algú que no es pot queixar sobre la herència rebuda pressupostària, és vostè, perquè 
va rebre una àrea sanejada, amb una activitat important en els diferents àmbits, a pesar 
de les dificultats i les retallades i amb més de 600.000 euros, per garantir la programació 
cultural en tots els àmbits, fins a final d’any. Vull recordar-li que també varem deixar 
pressupostat importants inversions com Bellver, les Torres del Temple, Can Serra, sales 
d’assaig, que passarà amb tot això ara? També voldria que me respongués. I després 
també voldria fer menció de la seva roda de premsa que va fer despús-ahir amb el tema 
de que torna el castellà al teatre. Vaig tenir el plaer l’any passat al Xesc Forteza, assistir 
a la función por hacer, Mundo y final, ...., Ilusionarte i totes aquestes obres, Sr. Gilet, 
eren en castellà, perquè nosaltres no teníem un criteri de llengua a l’hora de seleccionar 
el tema de la programació teatral, teníem un criteri de qualitat i no sectari en el sentit de 
que el titular sigui, torna el castellà, la veritat, es que el castellà ja hi era i li he comentat 
que es triava el millor de les escenes de Madrid i Barcelona per dur-ho al Xesc Forteza. 
En el  tema de les entrades, comentaris de mal gust, evidentment que l’Ajuntament de 
Palma tenia un protocol social, perquè joves, jubilats, pugui entrar o pugui tenir ofertes 
per poder entrar als teatres municipals, ara, d’aquí a dir que tothom anava convidat i tot 
plegat, crec que són declaracions desafortunades que la veritat no ens han agradat i crec 
que a nosaltres hauria de comptar com un aliat, no com un desprestigi continu a la 
legislatura passada anterior perquè molts dels vostres companys que estaven abans del 
partit Popular a la legislatura anterior li podran comentar com i de quina forma es 
gestionava l’àrea de cultura a aquest Ajuntament de Palma. Bé bàsicament era això”. 
 
Parla la Sra. González: 
 
“Gracias. Bueno Sr. Gilet, yo quería dos aspectos uno en positivo, se puede decir, la 
verdad que encuentro que el planteamiento que acaba de hacer usted en líneas generales 
es de continuar lo que se estaba haciendo y poco más, porqué todo lo que plantea es de 
avance, no se, como un poco antiguo, sinceramente le digo, son temas que se vienen 
hablando desde hace mucho tiempo que no aportan nada realmente novedoso a su 
propuesta más allá de que bueno, imagino que si hay más consignación presupuestaria, 
podrá avanzar más y si no la hay, irá aferrando, irá recortando, no veo realmente una 



 

diferencia abrumadora en un planteamiento de un equipo de gobierno, con una mayoría 
absoluta como tienen, sino más bien, de continuar haciendo lo que se hacía y no lo veo 
muy claro. Hay algunas palabras que me llaman la atención, como por ejemplo que diga 
que se va hacer un verdadero proyecto de bibliotecas, o sea, verdadero, que lo que se 
estaba haciendo hasta ahora no era verdadero, realmente en bibliotecas no es 
precisamente uno  de los aspectos culturales de esta ciudad en los que no se hayan 
hecho esfuerzos en la pasada legislatura y en las anteriores, entonces quizás el 
calificativo, si me lo permiten, no lo encuentro muy adecuada, porque creo que el 
programa de actuación de bibliotecas que se ha estado llevando es bastante ambicioso y 
dadas las circunstancias también que nos han tocado vivir y tampoco encuentro que 
haya por su parte un propuesta que marque la diferencia, sinceramente no encuentro 
nada que marque la diferencia y luego si que en la prensa y un poco al principio de sus 
intervenciones como regidor, habla continuamente de lo que es su idea o la idea de su 
equipo de gobierno de lo que tiene que ser la cultura en esta ciudad y la repite bastantes 
veces esto, realmente sigo sin ver la diferencia de cual es, o no veo claro de cual es la 
idea de lo que tiene que ser la cultura en esta ciudad y si que veo una diferencia o algo 
que me preocupa y es una tendencia bastante reiterativa con las cuestiones de la 
privatización, la externalización y todo esto bueno, lo encuentro bastante en la línea de 
lo que puede ser una política neoliberal propia de su partido, pero si que me preocupa 
con respecto a los recursos públicos de privatizar y externalizar. Gracias”. 
 
Respon  el Sr. Gilet: 
 
“Mi replica se basará… En  primer lloc Sr. Noguera, respecte als Premis Ciutat de 
Palma nosaltres no hem llevat el català, el que hem fet es afegir el castellà a partir 
d’aquí i donar el mateix valor, la mateixa dotació per tant no hem menyspreat el   que és 
el premi Ciutat de Palma en català l’únic que hem fet, es afegir els premis en castellà. 
Hi ha molts de temes, parlaré d’un parell que he notat.  Respecte del que deia de la 
Fundació Espai d’Art, li he de dir que hem arribat a un acord amb el partit socialista de 
manera que la Sra. Maribel formarà part de la comissió de govern amb vot, a la selecció, 
des del moment, des de la primera convocatòria que tenguem oportunitat, amb el que és 
la selecció del concurs públic que varem obrir. Estic totalment d’acord amb el que ha 
comentat respecte que hem d’anar a cercar fons de finançament externa en el sentit de 
que si no tenim unes dificultats pressupostàries en aquests moments, hem d’anar a 
cercar-les a fora, demà mateix me’n  vaig a Madrid a demanar l’1% cultural pel tema 
del Castell de Bellver, per presentar la sol·licitud o per presentar i tenir coneixement 
amb profunditat d’aquesta qüestió de la mateixa manera que la façana de Cort. I 
respecte a les meves declaracions, vostè  o els titulars dels diaris, els titulars dels diaris 
no les faig, en cap moment vaig dir que es recupera, al contrari, el castellà, vaig dir, per 
nosaltres és tan ben vingut el castellà com el català, això va ser, ara que els titulars dels 
diaris varen posar que Cort recupera, això no va sortir de la meva boca ni va ser la meva 
intenció donar aquest missatge, varem donar un missatge al sector que per nosaltres el 
castellà  és benvingut, com  ho és el català a l’hora de les representacions d’arts 
escèniques. En el tema dels convidats és un missatge, fonamentalment de que nosaltres 
volem omplir d’espectadors, volem que la gent hi vaig als teatres i que no hi vagin els 
convidats, evidentment dins aquests convidats, aquests sectors que vostè ha comentat, hi 
haurà també, perquè no és incompatible amb aquesta, amb aquest objectiu. L’objectiu 
evidentment és gestionar, gestionar els teatres i dins la gestió evidentment els 
espectadors paguen l’entrada  per tant nosaltres tenim una oportunitat del retorn sobre la 



 

nova inversió pressupostària, aquesta era la filosofia al respecte de la declaració que 
vostè m’ha criticat. Sra. González  me comenta que mi discurso es antiguo, ahora bien, 
luego entra en contradicción con lo que después ha venido matizando cuando hablamos 
de externalización de los teatros, por ejemplo, cuando hablamos de que hemos abierto 
un concurso público hecho sin precedentes en la historia de esta ciudad, cuando 
hablamos de que ustedes no gestionaron cultura, la gestionó el PSM, la última 
legislatura, evidentemente nosotros tenemos un proyecto antagónico con respecto a los 
anteriores gestores, por tanto hay una ruptura en lo que entendemos nosotros que es el 
proyecto cultural, que probablemente muchas cosas estaremos de acuerdo, como muy 
bien usted ha dicho, hay muchísima cosas que estaremos en correcto porque son de 
sentido común, ahora bien, la externalización de los teatros, fundamentalmente se 
sustenta la posibilidad, el estudio, no es una cuestión de neoliberalismo a ultranza sino 
que tenemos ocho teatros en Palma, tenemos dificultades serias presupuestarias, 
dificultades para poder ofrecer calidad a la oferta complementaria de nuestra ciudad, por 
tanto cabe la posibilidad de que nosotros alguno de los tres teatros que tenemos de  los 
ocho que hay en la ciudad lleve una gestión externalizada,  no con el propósito de  
privatizar sino con el propósito de ofrecer una mejor calidad a la oferta cultural de la 
ciudad. Se estudia de momento no está iniciado el trámite, pero este es el objetivo de 
mis declaraciones. Nosotros entendemos que en bibliotecas, la verdad, en la gestión que 
se ha podido hacer es muy mejorable, creemos que podemos hacer cosas que rompan 
este discurso continuista que usted me dice, y en ello estamos trabajando. Queremos 
crear una plan estratégico de modernización del actual servicio de bibliotecas. Estamos 
estudiando con los técnicos y a medida que vaya pasando la legislatura profundizaremos 
en la materia. Por mi parte nada más. Muchas gracias”. 
 
Compareix 
 
40.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a Palma, plató de 

cinema (385/2011). 
 
Demana la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Bàsicament seré breu, pretenia i pretenc ser una moció responsable amb la situació 
econòmica de Palma. Quan varem parlar de no contractar als treballadors del SOIB 
l’excusa va ser que l’Ajuntament no havia de ser una eina d’auto-ocupació, llavors 
aquesta és una proposta que és tot el contrari, que l’Ajuntament en certa manera ajuda a 
crear iniciativa econòmica, promoció  turística i sobre tot en aquests moments ocupació. 
Nosaltres entem que la cultura  és una industria molt vàlida i alternativa per sortir de la 
crisis econòmic del model econòmic actual i aquesta proposició representa el que 
nosaltres entenem com a una industria clau a l’hora de sortir de la crisis econòmica. 
Nosaltres varem tenir una reunió amb la Mallorca Film Comissions i ens varen 
traslladar dues qüestions que ells consideren importants i que consideren estratègiques a 
l’hora de nosaltres consolidar-nos com destí cinematogràfic, la primera és que en 
aquests moments per cada euro invertit, en qüestions cinematogràfiques, s’està retornant 
cent de benefici, això és una etapa de promoció, el que passa es que ja ens comencen a 
dir el sector que en el moment que s’estabilitzi i es comenci aquest procés, les 
productores demanaran uns incentius per triar Mallorca o triar un altre lloc per rodar. 
Llavors el que nosaltres volíem afegir es que l’Ajuntament creï un fons econòmic, 
podria ser també en participació privada per incentivar totes aquelles produccions  que 



 

trien Palma com a plató de rodatge, clar estam parlant  d’una industria que fa una 
promoció turística que no és pagada, podem veure el rodatge de.......... que costaria tot 
això si es quantifiqués a nivell de promoció turística i a nivell de promoció de Mallorca 
com a destí turístic i estic parlant també de donar sortida  a un sector en aquests 
moments, bastant castigat per la crisi que és el sector audiovisual, moltes productores 
que venen a rodar aquí necessiten  cobertures audiovisuals d’altres empreses més 
petites, com puguin ser d’il·luminació, com puguin ser d’extres, com puguin ser moltes 
coses i després també recordar que per aplicar aquesta incentiu, nosaltres demanam tres 
criteris, seria la desestacionalització, que important seria per Palma tenir 3.000 
pernoctacions per  rodatge un octubre o un novembre, la qualitat del projecte, vaig fer la 
broma, a la comissió de que no és el mateix que vengui a rodar en Fernando Esteso que 
en Tom Hanks, vull dir que això s’ha de tenir en compte i sobre tot la repercussió 
econòmica sobre les empreses audiovisuals de Palma. Llavors clar, estam parlant d’un 
incentiu que si no es presenten projectes no es gasta res i si es presenten projectes es 
guanya doblers, perquè es fa computant el gasto local que faria aquesta productora a 
Palma. I després un tema de que l’IMFOF creés una línea formativa laboral, perquè hi 
ha  una necessitat de personal de la construcció per construcció de platós i tot plegat i 
també pot ser una sortida per un col·lectiu molt castigat per la crisis, que en aquest 
moment és de la construcció. Hem arribat a un acord, la veritat es que estic content de 
poder arribar a un acord tant amb el partit Popular com el  partit Socialista, també he 
d’agrair la capacitat de diàleg que ha tengut la regidora, s’ha d’agrair avui en un dia que 
has tengut dur, vull dir, la capacitat de diàleg telefònic ha  estat  molt important però 
sobre tot que aquesta proposició que al final no queda clar que es creï sinó que 
s’estudiarà, sigui un compromís per seguir endavant amb aquest tema, perquè aquest 
tema si que pot reportar a la ciutat iniciativa econòmica llocs de feina i sobre tot 
promoció turística. Llavors se que hi ha pendent una reunió amb la Mallorca Fiml 
Comissions  de part de l’Ajuntament de Palma, tant de cultura com de treball i 
m’agradaria que ja, després d’aquesta reunió s’acordassin les bases del que hauria de ser 
aquest fons econòmic”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
En un context econòmic general de dificultat Palma ha de ser una ciutat emprenedora, 
amb iniciatives que puguin veritablement ser una alternativa a aquesta crisi econòmica. 
En els darrers temps assistim molt positivament a la proliferació de rodatges 
cinematogràfics o de sèries televisives que utilitzen Palma com a espai urbà i Mallorca 
com a espai natural, en gran part gràcies a la tasca de la Mallorca Film Comission, 
amb el suport de la Palma Film Office. Som davant d’una nova indústria amb una dosi 
important de cultura, que fa una gran promoció internacional de la ciutat i que té un 
impacte ambiental nul. 
 
Segons la Mallorca Film Comission hi ha una sèrie de dades i qüestions a tenir en 
compte per a consolidar Palma com a destinació cinematogràfica de referència: 
 

- Dins l’aspecte de promoció cultural i turística s’ha de valorar que les ciutats 
reben un benefici netament  exponencial. És a dir, que per cada euro invertit es 
retornen cent euros de benefici. En el procés d’estabilització que ja s’inicia, per 
cada euro invertit per l’Administració es poden tenir un mínim de deu euros de 
benefici. En aquesta etapa de destinació cinematogràfica estable, les 



 

productores demanen incentius per a facilitar la tria del rodatge i Palma 
necessàriament ha d’entrar en aquesta dinàmica d’incentivar productores 
per a atreure rodatges. 

 
-  Moltes productores han afirmat que falta mà d’obra especialitzada per a la 

producció de rodatges. Guixaires, vidriers i fusters són algunes de les 
professions demanades i en aquests moments, per la seva relació amb la 
construcció, aquesta demanda és una oportunitat per a molts treballadors a l’atur, 
una oportunitat per a especialitzar aquests col·lectius en la producció audiovisual 
i reconvertir un sector actualment molt castigat per la crisi.  

 
Per això, el Grup Municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta les següents 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
1. Crear un fons econòmic destinat als rodatges de pel·lícules o sèries que puguin 
incentivar fins amb un 10% les productores que triïn Palma com a destinació 
cinematogràfica. Aquest incentiu es concedirà d’acord amb tres criteris: la qualitat del 
projecte, la desestacionalització i la repercussió econòmica sobre les empreses 
audiovisuals de Palma. 
 
2. Que l’IMFOF creï una línia formativolaboral que permeti especialitzar professionals 
de la construcció en les tasques pròpies d’un rodatge. 
 
S’APROVA per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. Estudiar la possibilitat de crear un fons econòmic destinat als rodatges de 
pel·lícules, series, telefims i documentals que puguin incentivar les productores que 
triïn Palma com a destinació cinematogràfica i també estalviar-les els costos de 
policia, EMAYA i mobilitat. Aquest incentiu es concedirà d’acord amb tres 
criteris: la qualitat del projecte, la desestacionalització i la repercusió econòmica 
sobre les empreses audiovisuals de Palma. 
2. Que l’IMFOF a través de la seva Agencia Municipal de Col·locació faciliti a les 
productores totes aquelles persones que necessitin per als rodatges, atenent les 
necessitats de tramitació de l’oferta de feina, de recerca i de selecció de 
candidatures.” 
 
62.  Pregunta oral que presenta el Grup  Municipal PSM-IV-ExM relativa a les 

competències de l’Àrea de Cultura i Esports (703/2011). 
 
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:  
 
Davant la retirada per part de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears 
de les subvencions a esdeveniments culturals de primer ordre que tenien lloc a la nostra 
ciutat, com la temporada de Ballet o la temporada d’Òpera, i ha posat en perill real la 
continuïtat d’uns actes culturals que, a més d’enriquir l’oferta cultural dels ciutadans de 
Palma, representaven un atractiu important per poder atreure visitants els 365 dies de 
l’any, ajudant a la dinamització turística i econòmica de la nostra ciutat.  



 

I davant el fet què, al contrari que el batle de Manacor quan s’aprovaren les retirades de 
subvencions a la Fira de Teatre de Manacor, no es coneix cap oposició, ni tan sols cap 
opinió o comentari, del batle Isern o del tinent batle de Turisme Sr. Gijón, sobre un fet 
greu que pot perjudicar Palma com a destinació turística els mesos d’hivern, demanam: 
 
S’ha fet alguna gestió, reunió, mediació, etc. des de l’Ajuntament de Palma per 
mantenir les subvencions de la Conselleria de Turisme i garantir així la continuïtat 
de les temporades de Ballet i d’Òpera, que fa anys tenen lloc a la nostra ciutat? 
 
Què en pensa l’equip de Govern municipal de la retirada de subvencions de la 
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears i la consegüent posada en 
perill de les temporades de ballet i d’òpera? Té alguna opinió, crítica, oposició a tal 
mesura?  
 
Formula la pregunta  el Sr. Verger: 
 
“Si la pregunta era més adreçada i així consta en el text al Sr. Gijón però bé, qualsevol 
membre de l’equip de govern me pot contestar. Es en relació a l’anunci de la supressió 
de les ajudes a la temporada de ballet i d’òpera per part de la Conselleria  de Turisme 
del govern de les Illes, clar, sobre això, sobre aquest tema que afecta a Palma de manera 
important, perquè òbviament els esdeveniments que tenien lloc a Palma i que 
significaven a part de millorar l’oferta cultural de la ciutat, també significaven ser un 
focus d’atracció a nivell inclús internacional i per afavorir la  desestionalització eren 
events de primera magnitud, bono, davant aquest fet que es posi en perill tant una com 
l’altre, no coneixem cap proposició, cap comentari de l’Ajuntament de Palma quan 
realment la ciutat resulta molt durament afectada, així com el batle de Manacor, quan es 
fa posar en perill la fira de teatre de Manacor, el batle de Manacor tot d’una va sortir i 
va defensar que allò havia de continuar per la importància que tenia l’esdeveniment per 
la ciutat, la veritat es que de l’Ajuntament de Palma no coneixem ni tan sols, l’opinió al 
respecte i pensam que era positiu dur aquesta pregunta per conèixer-la, i evidentment 
esperant que hi hagi una  oposició  i que això es faci sempre a la Conselleria  de 
Turisme i que evidentment s’adreci la situació i que no perdem esdeveniments tan 
importants com la temporada de ballet, la temporada d’òpera que tenen lloc a la nostra 
ciutat”. 
 
Contesta el Sr. Gilet: 
 
“Lógicamente si que hemos mantenido diferentes reuniones tanto con las instituciones 
como con los promotores, de la temporada de ballet, si bien son decisiones que 
corresponden a otras instituciones, con respecto a la ópera, a la temporada de la ópera se 
ha manifestado por parte del Consell que no se pierde la temporada, simplemente que se 
pospone y que cambia un poco la filosofía al  respecto, va a tener unas fechas continuas 
a partir de la temporada que viene. Con respecto a la temporada de ballet, sabemos que 
lo que ha decidido a que la Conselleria de Turismo, no, otorgue la subvención son 
criterios técnicos en base a los propios criterios que su gobierno estableció a la hora de 
la concesión de la posible y potencial subvención. Si bien todo esto, parte de una 
situación, lógicamente de redefinición que surge de una situación de contexto 
económico y de crisis gravísima al respecto, por tanto nosotros entendemos que a quien 
hay que criticar realmente es a la herencia que estas instituciones han recibido a la 



 

gravosisima herencia  que han recibido, si bien estoy seguro que con esfuerzo, con 
tesón, encontraremos alternativas al respecto, alternativas que se adapten a los nuevos 
tiempos y también me congratulo especialmente de que ustedes ahora en la oposición 
apuesten también por el turismo cultural”. 
 
Contestada 
 
42.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la comissió per al 

seguiment de l’execució pressupostària (372/2011).  
 
Intervé el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bé, realment aquesta proposició ve a col·lació amb la petició que ja 
li varem fer al plenari extraordinari d’accés al SICALWIN, al programa de 
comptabilitat, accés que de manera sorpresiva en el mateix moment es va dir que sí, que 
tendriem accés a modo consulta, evidentment nosaltres no volem tocar absolutament 
res, però si que volíem consultar i la sorpresa va ser que quan varem anar a entrar al 
programa de comptabilitat, només teniem l’accés a la consulta de les despeses, no 
teníem ni al d’ingressos, ni les operacions pressupostàries, ni no pressupostàries, ni 
recursos d’altres ens públics, ni la tresoreria, ni la compte general, ni a tercers. Sí, vostè 
té, a lo millor n’hi ha algun que motivadament, a lo millor no hem de tenir un accés 
directe, escolti, si es motiva, però no se perquè, però jo diria  que el Sr. Martínez a 
l’anterior legislatura tenia aquesta consulta, el que li puc assegurar es que ingressos 
tenia accés, això no tengui cap dubte, i a les operacions no pressupostàries i a les 
modificacions de crèdit també, és interessant tenir accés a les modificacions, perquè 
com varem canviar no se quin comptes fa el senyor regidor d’hisenda perquè, però va 
ser una modificació que varem fer nosaltres a les normes d’execució pressupostària que 
en una sèrie de casos, que eren la majoria, bastava amb una firma del tinent de batle 
d’hisenda, va ser una mesura àmpliament criticada per l’actual tinent de batle, la qual 
cosa no és garantia de que ara  ho torni a canviar, també ho vull dir i si m’apura, jo li 
recomanaria que no ho canviés, però que al manco ens doni la informació o tenir accés a 
la informació de les modificacions, a nosaltres ens bastaria aquesta, perquè és molt més 
ràpid aquella, és molt més eficaç fer-ho d’aquesta manera que no com  ho teniem abans. 
Per tant  això era una que jo confiava retirar-la perquè ja tenim accés, però quan he vist 
que només hi havia de despeses he dit, només de despeses farem un poc ..... si me 
permeten  l’expressió. I l’altre era instar a l’equip de govern  aquí sí, a complir amb una 
promesa electoral que era la creació de la comissió. Aquí li he posat seguiment de 
l’execució pressupostària, no se si és de control pressupostari, el nom, la veritat és que 
és el de menys, però si que hi havia un compromís de crear una comissió, era presidida 
per l’oposició, a mi me pareix bona idea que estigui presidida per l’oposició però en fi, i 
crec que ara és el moment d’originar aquest debat perquè evidentment ara començarem 
a parlar de pressupost i si ja hem tengut tres o quatre reunions per parlar de pressuposts 
anirà molt més granat el tema a les comissions de comptes per explicar tot el pressupost, 
per tant entenem que podria ser interessant la creació d’aquesta comissió i evidentment 
una altra vegada més tornam a demanar l’accés al SICALWIN amb totes les consultes 
que permeti el programa de comptabilitat. Si ha estat un error, el que li he dit abans, els 
errors es disculpen tots, si ha estat voluntàriament me pareix absurd. Gràcies Sr. Batle”. 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 



 

 
“Gracies. Sr. Alcover, vostès volen demanar qualque cosa més del que tenia, ja li dic jo, 
lo no pressupostari no ho teníem, tresoreria que és lo important no ho teníem, perquè el 
tema dels ingressos vostè sap que la recaptació la fa la Comunitat Autònoma, hi ha 
processos diferents entre la comptabilització i  l’ ingrés real, per tant no era un bon 
instrument, però bé, farem el que feien vostès, vostè ho demani per escrit que era el que 
me deia a jo, tot això que ha dit, ho demani per escrit, que era el que ens deia a 
nosaltres, però ho demani i ja mirarem el perfil, però ja li dic jo, que a la tresoreria, no 
vaig tenir en cap moment accés, Sr. Alcover i vostès posaven moltes pegues quan 
demanaven temes damunt confirmings i tot això. Mirin, d’ençà a les eleccions a Palma  
hi ha una sensació de que tothom és del PP, en serio, es una cosa que comentàvem 
abans, el que no esperava es que vostè també fos del PP perquè fer una proposta del 
programa electoral del  Partit Popular, als cent dies, de dir, vostè hi estava d’acord? Idò 
en campanya electoral podia haver dit, abans de saber el resultat electoral, podia haver 
dit, ens sembla molt bona idea la proposta que ha fet el Sr. Isern i si guanyam nosaltres 
també la farem, no la vaig sentir, ni a vostès ni al Sr. Verger, però nosaltres tenim la 
clara voluntat política i estam donant exemples també al plenari de complir el programa 
electoral, no fa falta que vostès duguin propostes aquí al plenari, es vera que com deien 
vostès fa quatre anys, tenien tota la legislatura per complir teòricament les seves  
promeses, n’hi va haver una que va ser molt curiosa, recorda el codi ètic, el varen dur el 
darrer plenari, això varen dur una proposta de codi ètic. Miri, se que a comissió varen 
votar en contra, només que hi ha el punt 1, votarem a favor, però ja les hi dic en general, 
si duen propostes del programa electoral del partit popular hi han de ser els regidors per 
defensar-lo, no n’hem de menester més, sap? La passada legislatura en necessitàvem un  
que volgués defensar el programa electoral del partit Popular, però actualment no hem 
de menester més gent per complir el programa electoral. El nom, miri, això és una 
proposta  lo de sa comissió, és una proposta per tenir un instrument de control, de 
transparència, de com es vulgui dir, millor del que es tenia la passada legislatura, fa deu 
anys que s’emplea  el mateix instrument de control en aquest ajuntament i crec que s’ha 
de millorar el SICALWIN no és un element de control, quan ja ha passat tot, quan un 
vol realment l’accés important  es quan es demana un paper, que es tengui, li he de 
recordar  que jo vaig demanar informes d’intervenció abans de les eleccions i vostès i jo 
sabia que ja estaven fetes les fotocopies per jo i vostès  me varen dir  que havia 
d’esperar per dilluns, justament, el dilluns després de les eleccions per tant, miri, 
autoritat per aquest tema, sobre tot vostè Sr. Alcover, després d’això que va fer, crec 
que en te poca però hi ha un interès, crec que és un tema molt innovador, aquesta 
proposta és una proposta innovadora, és com  la moratòria als aturats, no hi ha cap altres 
Ajuntament que l’hagi fet i aquesta també és una proposta innovadora i ens agrada molt 
que el Partit Socialista la trobi bona, perquè fins i tot dur una proposta, això li he de dir 
que de cara al futur, de cara al futur, d’aquí a quatre anys si vostès guanyassin les 
eleccions  òbviament l’hauran de mantenir perquè avui quan fan la proposta, no clar, no 
és el mateix fer una  pregunta de quan tenen pensat...? No, no, hi ha una proposta firmat 
per una tal Aina Calvo Sastre i un tal Andreu Alcover Ordinas que els pareix tan bona la 
idea del partit Popular, que la volen defensar amb les sigles del PSOE i estic molt 
content, estic contentíssim, aquesta idea es pot imaginar de qui és el pare, idò estic molt 
content, ens posarem d’acord, mirarem de reunir-nos, perquè és un tema que s’ha de 
parlar amb calma a veure com es pot fer, perquè és un tema innovador però crec que és 
important, ja vaig dir que me va ajudar un poc la Sra. Sánchez a crear un poc aquesta 



 

idea i  estic molt content que el partit Socialista vagi assumint poc a poc el programa 
electoral del Partit Popular. Moltes gràcies”. 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“Sí, anem a veure, jo es que el Sr. Martínez és tremendo, anem a veure, evidentment 
vostè es compromet  a això, al programa electoral es comprometen vostès i nosaltres ho 
recordam i ho reclamam perquè es varen compromete vostès no se quina cosa rara 
veuen vostès amb això, ah no! Només nosaltres que som els 17, sinó vostès són el PP, 
entre perfectament dins el joc democràtic, vostès fan una proposta es comprometen en 
campanya i nosaltres les hi recordam, escoltin, vostès s’havien compromès a això, quina 
raresa hi ha  amb aquesta proposició que fa el Grup Socialista, es que nosaltres 
evidentment clar, ho recordam i ho seguirem recordant fins que no compleixin la seva 
promesa electoral, lògicament com no pot ser d’una altra manera, es que també ha estat 
parlant dos minuts d’això, fent bromes sobre això que no tenia cap sentit i després 
efectivament en quan al tema del SICALWIN que en el final l’arribarem a fer famós al 
tema amb la seva caparrudesa, demanam després, després de demanar-ho, fa mes i mig 
per escrit, varem retornar reiterar la petició, va haver la proposta que varem discutir en 
comissió, al final el Sr. Batle es va assabentar del tema en el darrer plenari i aquell dia 
es va dir, que quan s’havia dit que no, al final aquell dia va ser que sí, però clar, ens hem 
trobat amb la sorpresa de que ho hem demanat per la regidora Fernández i per jo mateix 
com a portaveu i resulta que vostè diu que  només m’autoritzen a jo. Jo no se quin 
problema hi ha, no se quin problema hi ha en que tots els regidors dels grups si així ho 
desitgen  tenguin accés a aquesta eina, no se quin problema hi ha i a més a més que 
hauria de ser amb les mateixes condicions  que tenia accés vostè i evidentment això, no 
se quina explicació pot tenir que la Sra. Fernández no tengui accés al SICALWIN 
evidentment és  més pràctic, és més eficaç que tenguem accés tot dos i així ho desitjam 
igual que vostè tenia accés, però quin problema hi ha amb això? Sa veritat vostè, amb 
aquest tema de SICALWIN no se que li passa però dur, no se si és que acumula 
rencunies o acumula algun tipus de trauma, però sa veritat es que estam arribant a uns 
nivells de discussió que són absurds, per favor ens donin accés al SICALWIN als dos 
que ho hem demanat i a més a més amb les mateixes condicions que hi tenia accés 
vostè. Moltes gràcies”. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle. No només el Sr. Felip que de vegades ens fa.... serà la quarta vegada 
que ho demanam per escrit, el vol donar o no el vol donar? És així de senzill, no és molt 
complicada, sí, no, Barrio Sesamo s’enrecorda d’això? Sí o no. Me farà demanar una 
quarta vegada per escrit accés al SICALWIN per favor, si no ho vol donar ho digui, ja 
anirem als diaris, intentarem una estratègia per no se què. Me critica que faci propostes 
que les ha fetes vostès. Es que no ens fiam de vostès. I avui s’ha demostrar perquè 
vostès varen prometre a tots els aturats la moratòria de tots els tributs municipals i ara 
diuen, no, nosaltres varen dir “sobrevenidos” justament hi va haver 20 i pico de 
periodistes que no es varen donar compte, però ho varen dir, i ara resulta que he 
vaticinat que són devers 60 aturats que fraccionaran qualque impost municipal, no passi 
pena que es mes de gener, febrer, li demanaré quans de l’IBI s’han beneficiat, sí, això 
per escrit, només faltaria, demanam això de la comissió perquè encara dirà que al 
programa electoral hi faltava l’accent i com no existeix aquesta paraula, ara entenem 



 

que.... escolti, hi ha voluntat de fer-la? Anem a parlar-ne si me pareix bona idea, no me 
pareix mala idea, en campanya no hi havia debat, no hi havia debat, perquè no ho varen 
poder debatre a això, a mi me va parèixer bona idea, però no me digui que després 
estarem obligats a mantenir-la, perquè en teoria pel  mateix argument nosaltres hauríem 
de tenir SICALWIN des de fa cent dies, pel mateix argument  o no? Aquest és 
matemàtic aquest argument, és irrefutable, perdoni, és irrefutable, que si nosaltres no 
podrem no eliminar la comissió després si guanyam, perquè ara ens elimina l’accés a 
SICALWIN, Sr. Martinez, si vol votar a favor me pareix bé, qüestió del nom qüestió de 
competència, qüestió de presidència arribarem a acords, qüestió de SICALWIN digui si 
ho vol donar o no el vol donar, perquè si m’ha de fer un altre paper, si m’ha de fer fer 
un altre paper i després només me posi ingressos i en tenc de fer un altre per les 
modificacions, i un altre per la tresoreria i un altre per no se què, escolti, acordam, faci 
el definitiu si vol, però no n’hi tornaré fer pus, perquè aquí de “cachondeo” molt bé, 
però fins ara gràcies.” 
 
Diu el Sr. Martínez: 
 
“Gracies Sr. Balte. Sr. Alcover, era el que vostès ens feien, sobre tot vostè me feia a jo, 
m’ho feia demanar tot per escrit, sap quan de pics li vaig demanar el pressupost, la 
elaboració del pressupost en excel? Li vaig demanar 20.000 pics, sap quan ho vaig rebre 
en excel?  Zero, zero, zero... zero, com la coca-cola no light, zero, no me doni lliçons, 
ara vostè s’ha d’aptar a l’oposició, hi ha un reglament, i quan es fa per escrit, ha de 
seguir el reglament que vostè envia un paper a un funcionari, no vol dir que me l’estigui 
enviant a jo, vostè li envia a un funcionari, i el funcionari diu, escolta, jo rebo el paper i 
dic escolta això no compleix el reglament, el que vostès ens feien, el que vostès ens 
feien. El tema de  la transparència, miri, jo anava al Consell d’Administracions, 
demanava l’estat d’execució dels pressuposts, perquè no estava al SICALWIN, me 
deien que era impossible, a l’EMT, a l’SMAP, EMOP a la funerària, l’únic lloc que 
quan hi havia un consell d’administració donàvem la informació eren els d’Unió 
Mallorquina, miri vostè, era l’únic, miri, miri, quan vaig haver de dir, li digui a la Sra. 
Sánchez, li dirà, li vaig dir al gerent que jo sabia que era pitjar una tecla, demanar l’estat 
d’execució de les despeses – ingressos, i ens donàvem estat d’execució d’ingressos 
passat. Mercapalma ens donaven l’informació quan ja s’havia tancat l’exercici, és a dir, 
de l’any 2010 ens haguessin donat la informació després de juny de 2011 i la varen 
aprovar, era la Sra. Calvo al Consell d’administració de Mercapalma, no ens donin 
lliçons, no tenen  autoritat per aquest tema, vostè demani, hi ha un reglament i ho 
demana, després contestarem o deixarem de contestar. Srs. del PSM o Iniciativa miri, 
que vostès siguin mil partits no ha de ser culpa nostra, hi ha un número limitat de gent 
que pot tenir accés i ja està, i el seu grup municipal ja el té i punt, el podem demanar 
20.000 pics, però nosaltres en teníem un, erem 14 regidors i en teníem un, vostès són 
tres i en tenen un, fa el percentatge, en tenen més vostès, de tres en tenen un, nosaltres 
de 14 en teníem un, vostès parlen del tema de la promesa del tema del programa 
electoral, no és el mateix fer una proposta amb l’anagrama d’un partit polític, perquè si 
vostès ho fan es que estan d’acord, i clar en el futur ho podrem demanar, perquè sinó 
simplement es podria fer una pregunta, no les veig a vostès fent una proposta de dir, 
tenen pensat obrir el carrer Blanquerna? A que no ho faran? Igual que tenen pensats 
vostès, ara ja no ho podem dir, però fa dos mesos, el PSM insta a l’equip de govern a  
eliminar el carril bici d’Avingudes, no la farien, simplement el que estam dient, es que 
avui vostès han fet un pas més, nosaltres anàvem a complir amb el nostre programa 



 

electoral, però si vostès avui voten a favor d’això, això és un acord de ple no és un acord 
d’un equip de govern i han de saber quan presentin una proposta, no se exactament quin 
sentit tenien vostès de presentar aquesta proposta, però si s’aprova per unanimitat serà 
un acord de ple, ja se que vostè me dirà, me dirà Sr. Alcover que si hem incomplit més 
de 110 acords de ple, hem podem incomplir un altre, es vera m’ho poden dir si és això. 
Moltes gràcies”. 
 
Demana la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Estic d’acord, però si avui ho aprovam, l’accés al programa SICALWIN...” 
 
Es proposa:  
 
Durant la passada campanya electoral el Partit Popular entre els molts compromisos 
futurs que va llençar i que havia dur a terme si arribava al govern de l’Ajuntament, hi 
havia el de la creació d’una comissió per a la vigilància de l’execució pressupostària que 
havia d’estar presidida per l’oposició. 
 
És cert que des que es varen fer amb el govern no han tornat a parlar de la constitució 
d’aquesta comissió i, atès la coneguda afició per certs membres de l’equip de govern 
actual de canviar radicalment el discurs des que es troben en el govern, l’oposició veu 
amb preocupació la demora en tractar aquest assumpte, i més quan és el moment de 
preparar els pressuposts de la corporació per a l’any 2012. 
 
Aquest temor de l’oposició ve agreujat per un fet que els primer mes encara varem 
considerar normal, el segon ja ens varem començar a preocupar i que, passats els 100 
dies de cortesia, constitueix el més gran atac contra la transparència de l’Ajuntament de 
Palma de les darreres legislatures. 
 
En efecte, ens referim a l’accés que des de fa anys ha tengut tots els grups de l’oposició 
al programa de comptabilitat, el sicalwin. A hores d’ara, encara és l’hora que el regidor 
d’Hisenda hagi autoritzat l’accés a l’oposició a aquest programa, quelcom fonamental 
per l’oposició per fer un seguiment acurat de l’acció de govern, tot i que el propi regidor 
l’utilitzàs sovint, en la passada legislatura, per fer demagògia i per treure titulars 
cridaners que poc tenien a veure amb la realitat.  
 
Davant aquest presumible atac a la transparència de l’Ajuntament, l’oposició no pot ni 
vol quedar-se creuada de braços i vol reclamar el que entén que ja és un dret. Quina por 
té el regidor d’Hisenda a que l’oposició tengui accés al programa de comptabilitat? Té 
la intenció d’amagar res? Si té el temor que l’actual oposició actuï de la mateixa manera 
que ell mateix ho va fer a l’anterior legislatura, que no es preocupi, que l’actual oposició 
és seriosa i responsable. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 



 

1.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a crear la Comissió per al 
seguiment de l’execució pressupostària, presidida per un membre de l’oposició. 
 
S’APROVA per unanimitat el punt 1. El punt 2 es va retirar a la Comissió. 
 
61.  Pregunta oral que presenta el Grup  Municipal PSM-IV-ExM relativa als 

tràmits per donar compliment a l’acord de Ple de 28 de juliol 2011 en relació 
a Sa Gerreria i la ruta martiana (702/2011). 

 
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:  
 
Com es trobem els tràmits necessaris per donar compliment a l’acord plenari de 28 
juliol de 2011 relatiu a Sa Gerreria i la ruta martiana i que fan referència a: 
 
1. Realitzar estudis pertinents al respecte dels renous previs a la declaració de 
ZAC. 
2. Convocatòria de la Comissió de Seguiment de l’Ordenança d’Usos Cívics. 
3. Ampliació de la dotació de mitjans per l’efectiu compliment de les ordenances. 
4. La creació d’una zona gastronòmica diürna. 
 
Formula la pregunta la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gràcies Sr. Batle, de totes maneres com és molt concreta la don per formulada i espero 
la resposta”. 
 
Contesta el Sr. Reus: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Sra. Fernández per contestar a la pregunta que varem aprovar amb el 
partit Socialista, Iniciativa Verda, Entesa per Mallorca com el Partit Popular sap que hi 
ha quatre punts,  referent al primer puc s’han iniciat tots els tràmits que es detallen a 
l’ordenança municipal de protecció de medi ambient, vibració i renou. Tot el 
procediment queda detallat  a l’article 34 i s’està complint, referent al punt dos, 
convocar la comissió de seguiment per l’ordenança d’ús cívic d’espais públics, com ja 
sabrà està convocada, varem tenir la primera reunió i la propera serà d’aquí a tres 
mesos, mantenint la periodicitat que es va pactar durant la legislatura anterior. Referent 
al punt núm. 3, dotació de mitjans per complir les ordenances, vostè com veïna de la 
zona haurà pogut comprovar  que hi ha una patrulla verda, abans no n’hi havia cap, ara 
hi ha dues persones de patrulla verda allà instal·lades per a poder comprovar el bon 
funcionament de la zona a més a més que hem augmentat un 25% la policia nocturna. 
Després per acabar en el quart punt  damunt la creació de zona gastronòmica diürna, 
varem posar a la proposta que formava part del pla de dinamització i revitalització de 
Palma un pla que encara està per aprovar i també estam reunint-nos amb els 
restauradors de Sa Gerreria perquè ells ens aportin les seves propostes  perquè creguin 
convenients  per poder dur una activitat bona durant el dia i en general saps que la zona 
està millorant, els veïns estan contents, l’ocupació de la via pública ha disminuït, s’han 
posat bastants actes als locals que incomplien, de moment tot està funcionant i no es 
preocupi, no es tardarà tant de temps com diuen els diaris en declarar zona ZAC, l’any 
95 me pareix que es varen iniciar els tràmits per determinar si la Llonja havia de ser 



 

zona ZAC i varem tardar un any i mig, nosaltres  no tenim intenció de que s’estorbin 
tant, ho tendrem abans  possible. Moltes gràcies”. 
 
Diu la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gràcies Sr. Batle. La veritat es  que esperava un poc més de detall damunt el punt 1, 
que és tota la tramitació aquesta que me remet a  l’article 34, clar, això ja ho sabia jo, 
però és l’estat precisament del tràmit necessari per la declaració de ZAC. Gràcies”. 
 
Parla el Sr. Reus: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Li comentaré, s’ha iniciat tot el procediment, s’han determinat els 
punts de mesuratge, s’han determinat els punts representatitus dels renous de fons, la 
duració de les mesures de cada punt, la determinació del punt del renou, la identificació 
de la zona a la que es realitza el mesuratge, s’ha fet la inspecció per a determinar els 
valor del mesuratge,  determinació dels valors de  renous de fons, inspecció per 
determinar els valors i per tant amb tot això s’han posat punts exteriors cada 25 metres, 
punts interiors també cada 25 metres i  zones anàlogues característiques es determina 
dels valors de renous de fons els mateixos llocs i hora que es desenvolupa i dia 20 ha 
estat la darrera actuació que també tornen a fer mesuratges cada 25 metres exteriors i 
cada 25 metres interiors, de moment estam complint tot el procediment, en el moment 
que tenguem tots els mesuratges finalitzats no hi haurà inconvenient perquè es faran 
públics i s’iniciarà tot el tema d’al·legacions”. 
 
Contestada 
 
56.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a la creació 

de llocs de feina a Palma (675/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
La creació de llocs de feina a Palma era un dels eixos principals del programa electoral 
del Partit Popular per a les eleccions del mes de maig de 2011, tal com figura en el 
redactat d’aquest programa: 
 
“ Hoy la principal preocupación de los palmesanos es el desempleo y 
solucionar esta dramática situación será el objetivo principal de nuestro  
partido” 
 
Igualment, en el discurs de presa de possessió, dia 11 de juny de 2011, el Sr. Batle 
també va incloure referències a aquesta qüestió: 
 
“Pero si hablamos de retos, les aseguro que el más importante y el que centrará una 
parte fundamental de nuestras acciones y decisiones de gobierno será la lucha contra 
el paro... Trabajaremos desde el primer minuto para facilitar la creación de puestos 
de trabajo” 
 



 

Entenem, per tant, que l’equip de govern disposava d’iniciatives, mesures i accions, més 
enllà de les ja existents amb anterioritat, per crear de forma immediata llocs de feina a 
Palma. 
 
Per això, quines NOVES 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 tengut aquestes accions? 
 
Formula la pregunta el Sr. Mateos: 
 
“Don sa pregunta per reproduïda”. 
 
Contesta la Sra. Crespí: 
 
“ Gràcies Sr. Batle. Gràcies Sr. Mateos. Tot l’equip, todo el equipo de  gobierno sabe 
que la prioridad es trabajar, para disminuir la lista de personas en situación de 
desempleo y reactivar la economía y en ello estamos desde el primer día. Nuestra 
prioridad es crear las condiciones necesarias para crear ocupación en Palma, por ello 
estamos poniendo las bases para generar una situación de confianza en los inversores 
desde cada una de las áreas en temas de turismo, comercio, garantizando la seguridad 
jurídica. Durante estas últimas semanas hemos visto como aumenta la actividad en la 
gerencia de urbanismo, donde cada vez entran más solicitudes de licencias de obra de 
nueva construcción así como permisos de apertura de empresas. Estamos trabajando 
para desbloquear proyectos y con ello inversiones, con esto se generaran puestos de 
trabajo aunque no se podrán ver en un par de semanas. Hemos retomado el contacto con 
el comercio y sus patronales, les escuchamos, y desde todas las áreas intentamos cubrir 
sus demandas y necesidades, saben que los consideramos pilar fundamental para la 
recuperación de la economía y queremos facilitarles las condiciones necesarias para que 
sean ellos los que puedan generar puestos de trabajo. Sabemos que somos una ciudad 
donde la principal fuente de ingresos viene generada por el turismo por ello hemos dado 
a la cultura una proyección al terreno turístico que ya ha explicado extensamente mi 
compañero y teniente de alcalde, el Sr. Gilet, estableciendo un programa 365, con un 
calendario de promoción de la ciudad a  nivel turístico, etc. Hemos desbloqueado las 
obras del Palacio de Congresos, estamos agilizando tramitaciones, trabajamos en nuevas 
ordenanzas como la de terrazas muy demandadas por el sector de la restauración y que 
en un par de meses verá la luz. Esto también puede generar puestos de trabajo estamos 
hablando con la iniciativa privada, queremos estimular sus actuaciones, pero hasta que 
no cambie el gobierno central, para tener credibilidad en los mercados internacionales 
seguirán las restricciones crediticias a los autónomos  y a las pequeñas empresas, 
verdaderas generadoras de empleo. Nosotros apostamos por ellas y por eso hemos 
pedido un préstamo de 17 millones de euros para inyectarle liquidez a nuestros 
proveedores. Saben que también dependen puestos de trabajo de recibir esos ingresos 
por estas empresas. El Ayuntamiento por sí mismo, repito, y ya lo he dicho en 
anteriores plenos y en anteriores intervenciones no crea empleo, no somos una agencia 
de colocación  ni pretendemos serlo, es la iniciativa privada la que genera empleo. 
Medidas concretas las que he dicho, más todas las que llevamos en el programa 
electoral. Tenemos tiempo para poner marcha, todas las medidas que llevamos  y no se 
preocupen que lo haremos. Gracias”. 
 



 

Diu el Sr. Mateos: 
 
“Sí. Moltes gràcies. Li agraeixo l’explicació, tot i què medidas concretas, crec que ha 
apuntat Palma 365, m’ha explicat que intenten generar confiança, reprendre contacte 
amb associacions comercials, desblocatge de les obres del Palau de Congressos, 
mesures concretes per crear ocupació a Palma. Estic d’acord que l’Ajuntament no és un 
agència de col·locació, amb això crec que estaríem tots d’acord, el que passa es que el 
que ha fet aquestes setmanes, ha estat descrear llocs de feina, ha estat destruir ocupació 
que hi havia dins diferents programes. Li volia fer la reflexió amb aquest sentit de que 
m’ha sorprès que dins aquesta llista de coses concretes que jo li demanava no me consta 
que hagi citat cap gestió amb el Govern, amb el SOIB perquè es paguin aquells deutes 
que hi ha per poder mantenir els diferents programes que ara han deixat d’estar en 
funcionament o han  anunciat que deixaran  d’estar en funcionament. És   fàcil a no ser 
que hi hagi unes consignes  de que no interessa, m’agradaria que hagués demanat al 
govern , quan ens pagarà o quines gestions faran perquè ens paguin. Això me fa 
recordar aquell exemple d’en Gila que suposo que tots coneixeren les actuacions den 
Gila “escolti és el govern? Sí. Escolti jo li telefonava perquè me pagui el que me deu el 
SOIB, la Llei de capitalitat i els diferents deutes. Ah! Que no pot? Idò quina llàstima, 
justament  ja el tornaré telefonar”. No basta amb això, m’agradarien que  fossin una 
mica més executius, tot això que ha explicat no tenc idea de si crearà o no crearà 
ocupació, el que sí que se, es que a dia d’avui han destruït ocupació. Gràcies”. 
 
Té la paraula la Sra. Crespí: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Nosaltres si que tenim idea i sabem que és generar ocupació. Ens 
donin temps, duim cent dies, vosaltres vareu tenir 5.500 dies, i en acabar els quatre anys 
podrem parlar de resultats. Parla de mesures concretes, jo m’he deixat una molt 
principal i es que, ustedes ahora mismo no gobiernan  estamos nosotros, vamos hacer 
las cosas de manera diferente. He hablado con el SOIB, hemos hablado nuestro equipo 
de gobierno con el SOIB la situación económica es grave ya ha denunciado medidas, los 
primeros en cobrar se consideran que son los autónomos, las empresas, quien está y 
afuera y ha arriesgado su capital, tiene patrimonio arriesgado, está ofreciendo  lugares 
de trabajo que ahora mismo no puede pagar a sus empleados, estos son los prioritarios y 
los prioritarios no serán los ayuntamientos, los ayuntamientos tenemos que estar con 
nuestras competencias y ahora mismo nuestra competencia dentro de este ayuntamiento 
no es materia de ocupación y formación. Otros años, hace ocho, cuando se creó el SOIB 
lo podíamos  hacer, ahora no lo podemos asumir, son programas que hemos ido 
acumulando, el IMFOF se creó con nueve empleados más una escuela taller, ahora 
mismo son 134 más 372, 540 contratos de trabajo que es inviable, la deuda del SOIB no 
se les puede recriminar que no nos la paguen, porque consideramos que primero hay 
que pagar otras entidades sociales que tienen también puestos de trabajo arriesgado, 
lamentamos profundamente que 29 trabajadores se vayan a  la calle, no dejaremos de 
ofrecer el servicio de orientación laboral,  hay otras entidades que ofrecen servicios de 
orientación laboral, tanto reforzada como en riesgo de exclusión que los mantendrán de 
momento, hasta diciembre, ni desde servicios sociales ni desde las oficinas del IMFOF. 
Mantenemos los servicios y es muy triste la situación económica y no le quiero repetir, 
pero estos tres millones dos cientos mil euros  que dejaron firmados a 18 de mayo que 
yo me encontré sobre la mesa y no estaba el dinero y sabían que no estaba porque había 
una deuda de 1700 del mismo programa del año anterior, ese dinero nos ha faltado y nos 



 

ha  faltado mucho mas dinero y no tenemos un 1.100.000 euros para pagar 29 
trabajadores, no, no me mire el Sr. Martínez porque yo ya he hablado mucho con el Sr. 
Martínez, téngalo por seguro, si tuviera un millón cien mil euros para esto y para 
muchos otros programas los pondríamos, un servicio social es necesario y sabemos las 
personas que hay detrás de estos servicios. Muchas gracias”.  
 
Contestada 
 
59. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a la 

situació en que es troba la tramitació del projecte d’accessibilitat universal a 
la zona del moll de pagès de l’illa de Cabrera (678/2011). 

 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal Socialista presenta la següent pregunta oral: 
 
1. En quina situació es troba la tramitació del projecte d’accessibilitat universal a 
la zona del moll de pagès de l’illa de Cabrera? 

 
2. Quan té previst l’equip de govern iniciar les obres? 
 
Formula la pregunta la Sra. Sánchez: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Aquesta pregunta fa referència  a un projecte d’accessibilitat 
pràcticament enllestit el que és el projecte la passada legislatura, vaig rebre ahir dia 27 
de setembre, varem rebre una resposta de sol·licitud d’informació relativa al projecte 
d’accessibilitat universal a l’illa de Cabrera i la cap de departament de sanitat  i medi 
ambient contesta que s’està, de moment, s’està estudiant la viabilitat d’aquest projecte 
per la qual cosa encara no es pot informar perquè no s’ha reunit la comissió. El que li 
volia comentar Sr. Garau es que nosaltres a la junta de govern, estant en funcions, ens 
varen indicar per part de la secretaria que realment com no era un tema urgent aquesta 
obra, que teníem temps fins dia 31 de desembre que era millor que ho aprovés el nou 
equip de govern, o sigui, que ja tot el projecte està enllestit i no me quadra aquesta 
contestació, perquè realment creiem què  les decisions que va prendre un altre govern 
que són per interès general dels ciutadans i ciutadanes  que tenen aquests drets per poder 
accedir a l’illa i també perquè pot ser un valor afegit a l’illa de Cabrera i també perquè 
pot ser un valor afegit pel turisme i també es contemplava que hagués qualque barca 
adaptada, realment pensam que és un bon projecte i sobre tot si no es fa aquest projecte 
que està aprovat es perdran 200.000 euros de fons que arriben del Ministeri de Medi 
Ambient, o sigui que m’agradaria si me pogués concretar un poquet més. Moltes 
gràcies”. 
 
Contesta el Sr. Garau: 
 
“Sí, gràcies. Miri és molt senzill, per anar ràpid, efectivament això que li vaig contestar 
per escrit, és així, estam pendents de que es convoqui la comissió de .... bé, ja ho sap 
vostè, molt bé. Quin problema hi ha amb això vull dir, està reunit amb la Tratxa són els 
que haurien de fer l’execució hi havia dos problemes que estam intentant subsanar per 
un tema pressupostari perquè es passava de pressupost, perquè s’havien fet unes altres 
accions que vostès ja havien fet, després hi havia una manca de pressupost, estam 



 

intentant adaptar les actuacions al pressupost disponible i estàvem pendents d’un 
informe de la  comissió balear de medi ambient. Llavors esperam que tot això es pugui 
subsanar en breu i tot d’una que estigui tot bé per poder començar, començaran les 
obres. Això és el que li puc dir, en qualsevol cas si no arribàssim a  31 de desembre 
desconec els terminis amb els quals podré obtenir l’aprovació, demanariem  
l’aplaçament, la pròrroga, això molt bé”. 
 
Diu la Sra. Sánchez: 
 
“Sr. Garau, donar-li les gràcies per la contestació me tranquil·litza i li donarem un vot 
de confiança, de que tenen sensibilitat perquè es faci aquest projecte que és bo, com ja li 
he dit, i sobre tot que pugui generar llocs de feina, o sigui, estam parlant d’un projecte 
de 200.000 euros i no estam per perdre aquests doblers sinó per tot el contrari, generar 
unes infraestructures, unes millores que seran positives pels ciutadans i ciutadanes i pel 
turisme i perquè també generaran llocs de feina, o sigui que li donam un vot de 
confiança  i m’agradaria que informalment m’informés perquè no la tornes que tornar a 
dur al plenari. Moltes gràcies”. 
 
Contestada 
 
50.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a abocadors il·legals 

(377/2011). 
 
Parla la Sra. Fernádez: 
 
“Bé, la proposició que presentam avui evidentment el que recull és una problemàtica 
més que evident perquè les imatges de la iniciativa parlen per si mateixa, que hem de 
posar tots els mitjans per intentar solventar aquesta situació. No és un problema estètic, 
va molt més enllà és un problema medioambiental que a més a més té unes 
conseqüències terribles, perquè són abocaments incontrolats i molts de pics amb 
materials molt perjudicials per tots, per la terra, pels aqüífers, per tots, per tant nosaltres 
hem fet una proposició amb la qual volem que hi hagi un compromís de posar fi a això. 
Sabem que la situació és complicada, evidentment no és una herència de la legislatura 
passada, és una herència de fa molts d’anys i a més a més tots sabem que quan 
impedeixes l’abocament a un lloc sorgeix a una altra banda, per tant aquí tenim un 
problema que també hem d’assolir que també hem d’intentar posar mesures per 
dissuadir a la gent i conscienciar que a més de que és un delicte, però també això ens fa 
mal a tots o sigui, això és un perjudici absolutament per tots, per tant, havíem arribat 
pràcticament a un acord i per tant, bé, la intervenció del Sr. Garau ...” 
 
Té la paraula el Sr. Garau: 
 
“Només dir que efectivament estam completament d’acord amb el que proposava el 
PSM-IV-ExM, simplement afegíem un punt que prioritzaríem les actuacions en funció 
de les disponibilitats pressupostàries, aquesta el greu problema, però també dir-lis que, 
vull dir, des del primer moment ens varem posar a fer feina, el problema, diguéssim 
medi ambient a través d’EMAYA si que es preocupa de fer la retirada de deixalles, però 
que evidentment és un  problema que va més enllà i transcendeix a la pròpia regidoria 
de medi ambient, llavors estam actuant coordinadament amb policia, com amb 



 

infraestructures, amb el sentit del que proposava la seva, en el seu escrit, que 
dificultàssim els abocament i que ademés perseguissim això. Evidentment des 
d’EMAYA el que si que farem serà tot el disseny d’una cartelleria que a més a més 
especifiqui clarament les penes màximes a les que es pot inòrrer en el cas de fer aquests 
abocaments. La informaré personalment de l’evolució d’això. Gràcies”. 
 
Demana la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Es que vull que el Sr. Garau m’escolti. Vull dir que realment és trist, també vaig tenir 
que afrontar a aquesta problemàtica de que l’Ajuntament de Palma hagi de ser 
responsable de les actuacions incíviques dels ciutadans, però nosaltres que erem 
plenament conscients d’aquesta situació, que ja la varem patir l’anterior legislatura, dir-
li que creiem que és molt important, que pot ser una mesura que pot alleugerar aquesta 
situació, és la construcció de les deixalleries a Palma, es a dir, nosaltres ens afrontam a 
una qüestió que m’agradaria que també urbanisme escoltés que és que no tenim solars 
municipals que tenguin aquest ús per aquests solars, per aquesta pràctica, aleshores pot 
ser, crec que tenim una mancança que nosaltres a la revisió del pla general IMAGINA 
PALMA varem proposar la creació, el canvi d’ús dels solars municipals que estiguéssin 
a polígons, perquè això afavoriria que la gent no deixés aquesta resta d’obra, que a lo 
millor hi ha pobles com Santa Maria que poden deixar 3 m3, 4 m3 de petites obres que 
es fan a casa, això és una de les propostes i també el que qualque solar municipal pugui 
ser utilitzat per altres associacions, és un estudi que es va aprovar en el mes de juliol, 
que també hem de cercar alternatives perquè realment el cost que té per l’Ajuntament de 
Palma som conscients de que és molt elevat, xerràvem de 250.000 euros, que costa fer 
net aquest solar i hem de cercar alternatives però jo les hi demanaria a part de que hi ha 
un acord plenari a instàncies del seu partit polític, de la creació d’aquestes deixalleries a 
la ciutat. Moltes gràcies”.  
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El abocadors incontrolats a més de ser un focus de contaminació per l’aigua, la terra i 
l’aire, són un risc per a la salut pública. Per tant, és una clara vulneració de l’article 1 de 
l’ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans que té per objecte: “La 
protecció, a l’àmbit dels mitjans i els instruments proposats per aquesta ordenança, de la 
salut i la higiene públiques, del medi ambient i l’entorn urbanístic”. 
 
Sense cap dubte aquesta és una pràctica incívica e irresponsable, a més d’il·legal, per 
part d’aquelles persones que aboquen residus provinents de la construcció, alguns d’ells 
tòxics i perillosos, i altres tipus d’objectes: electrodomèstics, pots de pintura, rodes de 
goma, mobles, fustes, canonades de PVC, bateries, vidres, etcètera.  
  
D’altra banda, els propietaris dels solars també tenen l’obligació d’impedir que s’aboqui 
un objecte més, dificultant l’accés als llocs d’abocament. 
 
Al marge d’exigir la responsabilitat que pertoca als propietaris dels terrenys, el govern 
municipal ha de posar tots els mitjans suficients per impedir que es perpetuí en el temps 
aquestes il·legalitats i no donar la sensació, a tots els ciutadans, que aquesta pràctica està 
consentida. 
 



 

Aquest fet, a més d’incomplir la normativa vigent quant a residus de construcció i 
demolició, suposa la vulneració de nombroses normatives, entre els quals cal destacar la 
Llei de disciplina Urbanística, la Llei del Sòl Rústic, La Llei de Residus, el pla de 
Residus, etcètera. També el Codi Penal considera delictes i els castiga convenientment 
aquells abocaments, i emissions, que poden perjudicar greument l'equilibri del sistemes 
naturals o la salut de les persones. 
 
A continuació relacionem els abocadors dels què tenim constància fins a la data d’avui: 
 
- Son Sardina: devora l’escola i camí de Son Llompart (s’adjunta foto) 
- Can Pastilla: c/Octavi August (s’adjunta foto) 
- Camí Vell de Llucmajor (s’adjunta foto) 
- Secar de la Real: torrent de Sa riera (Diari UH 07/09/11) 
- S’Indioteria: Torrent de Coa Negra (Diari UH 06/09/11) 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Que es prenguin les mesures immediates per dificultar l’accés de vehicles als 
llocs d’abocament  
 
2. Que es prenguin les mesures pertinents perquè els propietaris d’aquests terrenys 
compleixin amb les seves obligacions.  
 
3. Que es procedeixi de manera immediata a la neteja de tots els abocaments. 
 
4. Es priortizaran les actuacions en funció de les disposicions  pressupostaries. 
 
S’APROVA per unanimitat, afegint un punt 4. “Es priortizaran les actuacions en 
funció de les disposicions  pressupostaries” 
 
43.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als alts càrrecs de 

l’Ajuntament de Palma (374/2011). 
 
Té la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Bé, aquesta és una proposta com deia el Sr. Martínez a l’anterior 
legislatura, és una proposta maria perquè aquesta en principi, és molt senzilla, s’ha de 
dir que sí forçat, perquè aquest era un compromís de l’equip, es la tercera que ho faig 
avui Sr. Martínez, era u n compromís de l’actual equip de govern, el compromís, era el 
25% vostès varen dir que retallaven el 50%, no arribem, però no entrarem en 
discussions, no son 50% dels que hi havia inicialment, però no hi ha res a dir, però dels 
que hi havia a lo darrer, no arriba al 50, no passa res, s’ha retallat i se li reconeix, no 
voldria entrar amb aquesta discussions, però hi ha hagut qualque dada, aquests mesos, 
que ens ha fet dubtar una mica i ens ha fet preocupar, entre altres coses per exemple el 
fet de que dia 6 d’agost es publiqués el nomenament d’una assessor del districte  no es 
que passi res, hi havia la plaça  i es pot nomenar, no hi havia cap problema, però després  
es varen acomiadar equip de tres, després varen ser quatre treballadors de l’IMTUR, a 
nosaltres  ens va preocupar de que això no fos per després cobrir les places de l’IMTUR 
amb altres treballadors, això ens hagués preocupat perquè consideravem competents les 



 

persones que s’han havia anat, però ja quan el Sr. Bauzà, segon notícies de mitjans de 
comunicació que evidentment ja no hi era a una reunió del Partit Popular davant el 
descontent que varem manifestar part d’afiliats de que havia col·locat a poca gent el Sr. 
President segons deia aquesta noticia que va dir que tranquils que queden molts de llocs 
per cobrir, varem dir, ai que això ser un degotís i aquí a final d’any per ventura n’hi 
haurà deu o dotze més, aquí el que hem de fer és acabar el que s’ha començat, s’han 
nomenat els càrrecs que heu trobat convenients, ara vaig a fer la reflexió, s’han nomenat 
els càrrec que s’han trobat convenient per part de l’equip de govern, la qual cosa no hi 
ha res a dir, només faltaria i n’hi ha un parell que segueixen vacants. No dubto que no hi 
hagi la intenció  ocupar-los a aquests, però si hi ha la intenció de no ocupar la conclusió 
lògica és la desdotació d’aquetes places, perquè com en tenen 17 la poden dotar 
l’endemà no es que passi res, però també és cert que de cara al pressupost si estan 
dotades i segueixen dotades, el Sr. Martínez ho sabrà perfectament, no ho se, però crec 
que ho sabrà evidentment s’hauran de dotar i el que es doti al Capítol I a altres partides i 
com en el pressupost de l’any qui ve segurament es barallaran per un euro les diferents 
àrees segurament anirà bé, que es desdotin, per tant instàvem a la desdotació d’alts 
càrrecs que han quedat vacants i no han estat nomenats si ha la voluntat de fer-ho és una 
proposició maria, aquesta s’ha de dir, passam a la següent, no hi ha molt per discutir. 
Gràcies”. 
 
Intervé la Sra. San Gil: 
 
“Efectivamente es una proposición maria, suelo decirle que como bien sabe somos un 
gobierno de austeridad, lo hemos demostrado con los hechos, hemos reducido en un 56 
solo le doy datos, el primer semestre en el Ayuntamiento de Palma se pagaron 893.648 
euros y en el segundo semestre nos vamos a gastar 423.454, es claro que las arcas 
públicas van a tener un ahorro de medio millón de euros, pero bueno no vamos a entrar 
en esto. Nuestra idea es que cuando vayamos a negociar la plantilla con los 
presupuestos de 2012 pues veremos de desdotar las plazas que no vamos a  ocupar, 
teniendo en cuenta que como ustedes hicieron, nombrando cargos según, por goteo, 
según las necesidades lo requerían  nosotros pues como ha dicho el Sr. Alcalde hemos 
hecho un nombramiento en bloque, cuando llegamos y quizás no lo sabemos, pero 
quizás haya que nombrar alguno pero dentro de, vamos a cumplir estrictamente nuestra 
promesa electoral, habíamos dicho que reduciríamos un 25 y hemos reducido un 56”. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“A mi ses dades no me quadren, perdó...” 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“Sí, no, molt breument perquè evidentment hauríem  d’anar abreujant, la veritat es que 
és bo sabreu, que a lo millor, encara augmentaran als càrrecs, perquè no és el que han 
vengut sostenint, és d’opinió pública, s’havia retallat i que havia estat el gran retall, es 
bo saber que aquet retall a lo millor s’aniran encara ocupant diverses places de càrrec, 
perquè jo havia entès un altre compromís, una altra idea, s’ha intentat ajudar a la 
ciutadania  per part de l’equip de govern, però bé, evidentment estam a temps de que 
efectivament es desdotin la majoria d’aquests alts càrrecs, sinó tot, crec que és  el 
compromís i el que s’ha intentat allà  és l’opinió pública.” 



 

 
Parla la Sra. San Gil: 
 
“Se van a desdotar, ahora negociaremos los presupuestos y en la plantilla no van a 
aparecer, se van a desdotar, efectivamente. Gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Simplement volia dir, a mi els números no me quadren respecte del primer semestre, 
entenc que d’enguany, evidentment no entraré perquè si és així, és així i s’ha acabat 
però el número de persones o d’alts càrrecs crec que no és el 56% que es va reduir, si és 
així fantàstic, la proposició era desdotar els que queden  vacants no que es reduís més o 
menys, també ho he de dir i ho he dit públicament, no entenc segons quines 
desdotacions, no entenc per exemple que la funerària hagi de menester un gerent i no 
l’hagi de menester EMAYA, però escolti és una preocupació personal i els responsables 
són vostès, per tant aquí no hi volia entrar, simplement era assegurar que el proper 
pressupost ja no apareixeran. Gràcies”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Després de les eleccions municipals del passat 22 de maig i després de la constitució del 
nou equip de govern a l’Ajuntament de Palma es varen nomenar un seguit d’alts càrrecs, 
en un número inferior al que hi havia a l’antic equip de govern de la corporació, tot i 
que aquesta reducció està molt lluny d’arribar al 50% que sostè l’actual equip de 
govern. 
 
Tot i això, des d’aleshores, hem assistit a alguns fets que ens produeixen certa 
preocupació. En concret, dia 6 d’agost, es va publicar en el BOIB el nomenament com a 
assessor de districte del senyor Antonio Ensenyat Font, incrementant la nòmina dels alts 
càrrecs de l’Ajuntament de Palma i disminuint el percentatge de reducció d’aquests 
respecte a la legislatura anterior.  
 
Dia 8 de setembre ens despertarem amb la noticia que s’havien acomiadat a 3 
treballadors de l’IMTUR, en el que consideram com una decisió política atès que 
l’Institut es converteix ara en un element clau per promocionar la ciutat i ajudar a sortir 
de la crisi. Així ho creim i així ens ho feia saber l’oposició a la legislatura anterior. 
Aquest fet ens fa sospitar que seran substituïts per treballadors més en línea ideològica 
dels nous temps. 
 
Per altra banda, conegut per la premsa el gran i greu malestar de les bases del Partit 
Popular respecte als seus governants, hem assistit també a les declaracions del President 
de la Comunitat en les que afirma sense cap rubor que: “tranquils, que encara queden 
molts de llocs per cobrir” frase que implica preocupació per una banda –poden venir 
molts de nomenaments fruit de pressions polítiques- i sorpresa, atès que, en 100 dies, no 
han estat capaços de nomenar tots els càrrecs necessaris per regir les principals 
institucions de la Comunitat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 



 

 
PROPOSICIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda desdotar dels pressuposts les places corresponents a 
alts càrrecs que encara no han estat nomenats i insta a l’equip de govern a no 
nomenar més alts càrrecs a l’Ajuntament mentre duri l’actual situació de crisi. 
 
REBUTJADA amb 13 vots en contra (PP) i 8 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
En aquests moments abandonen la sessió el Sr. Garau (PP), el Sr. Sansó (PP), la 
Sra. Crespí (PP), la Sra. Fernández (PSM-IV-ExM), la Sra. Garví (PSOE), i el Sr. 
Hila (PSOE). 
 
46.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa als usos del solar de Son 

Dureta (366/2011). 
 
Té la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Sí, gràcies Sr. Batle. Dir que el Sr. Valls, ens ha presentat una transaccional, a la 
proposició de Son Dureta, dir-li que estam d’acord amb aquests termes, malgrat trobam 
que l’Ajuntament de Palma, hauria d’exigir, creiem que 7’2 milions d’euros pagats pel 
solar de Son Espases és una bona raó per exigir poder consensuar amb el govern els 
usos de l’hospital de Son Dureta, després amb carinyo li faré arribar una proposició 
d’un ex-company seu Sr. Carlos Veramendi, perquè varem tenir a la comissió una 
discussió de si nosaltres podem exigir si o no al govern, vol dir que sí que són 
proposicions polítiques i li mostraré a qui li he donat, li faré entrega del que parlavam 
de que era un llenguatge polític, no un llenguatge jurídic. Aleshores dir-li que com 
pensam  que el que volem es que guanyi la ciutat de Palma i els ciutadans de Palma i 
trobam que tots hem de cedir un poquet, vostès han cedit, nosaltres creiem que hem de 
cedir una mica també, que aquesta proposició es dugui a terme, es demani el consens al 
govern pels usos de l’hospital de Son Dureta i que també es pugui donar explicació i 
també totes les forces polítiques i les associacions implicades, també, i federacions de 
veïnats, puguin donar la seva opinió i també li vaig a dir una cosa no de les darreres 
informacions que tenim de la situació que pateixen les diverses associacions que 
compleixen una labor on no poden arribar les administracions, associacions de malalts, 
molts de malalts que estan en rehabilitació que tenen que tancar perquè no poden pagar 
el lloguer, on presten aquest servei, que per ventura si hauríem de prendre una decisió 
de urgència, perquè aquestes associacions, puguin anar a les antigues instal·lacions de 
l’hospital de Son Dureta que també poden comptar  amb el suport d’aquest grup polític 
pel que  hagin de menester, es a dir, ens hem d’adaptar a la situació extrema i 
d’urgència que tenim i que podem comptar amb nosaltres pel que trobin necessari i 
donar-li les gràcies i si les hi pareix podem votar amb el vot del Partit Socialista a favor. 
Gràcies”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Davant les notícies aparegudes a la premsa local, en referència al Pla de Sanejament 
presentat pel nou Govern de les Illes Balears als representants sindicals, on es parla de 



 

la possibilitat de la venda del solar i edificis de l’antic solar de Son Dureta, per a fer 
front al deute de la Comunitat Autònoma. 
 
Davant el preocupant  silenci del senyor Isern i del seu equip de govern cal recordar que 
des de l’any 2003 la voluntat demostrada pel PP a l’Ajuntament de Palma,era la de 
negociar amb la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliació del bosc de 
Bellver. A l’any 2006 aquest mateix partit va més enllà i es mostra partidari de la 
construcció de una residència per a gent gran, i/o d’equipaments sociosanitaris. Al 
programa electoral dels populars al 2007 també es contemplava la possibilitat de la 
construcció d’un centre de salut al mateix solar. 
 
La posició dels socialistes ha estat clara. A l’anterior legislatura la Conselleria de Salut 
va realitzar un Pla Director, per a reconvertir les instal·lacions en un centre 
sociosanitari, a més a més es va desenvolupar una reunió a finals de l’any 2010 entre els 
responsables del Govern i de l’Ajuntament de Palma, per a consensuar els futurs usos de 
l’espai de l’antic hospital de referència. 
 
A més a més, cal recordar que hi ha un acord parlamentari de les Illes Balears on 
s’acorda per unanimitat de totes les forces polítiques a principi de l’any 2011, declarar 
el solar de Son Dureta per a equipaments sociosanitaris. 
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a exigir al 
Govern de les Illes Balears, consensuar els usos de l’antic solar de l’Hospital de Son 
Dureta amb l’Ajuntament de Palma. 
 
2.-El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a crear una 
comissió a on estiguin representades totes les forces polítiques amb representació a 
Cort, per a tractar tot el que faci referència als usos del solar de Son Dureta, propostes i 
projectes tant del govern, com per part de les diferents àrees municipals, i de les 
associacions de veïns, comerciants i d’àmbit sociosanitari. 
 
S’APROVA per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a sol·licitar al Govern de les Illes 
Balears que per a l’ús de l’antic solar de l’Hospital de Son Dureta compti amb el 
consens de l’Ajuntament de Palma. 
2. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a que dins l’àmbit Consell de 
Gerència d’Urbanisme, a on estan representades totes les forces polítiques amb 
representació a Cort, així com les Federacions d’Associacions de Veïns i Col·legis 
Professionals puguin tractar tot el referent als usos del solar de Son Dureta, sent 
aquest el marc on es presentin les propostes i projectes per a aquest àmbit, donant 
audiència quan es tracti aquest tema al col·lectiu sociosanitari”. 
 
47.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la demolició de l’antic 

estadi Lluís Sitjar (367/2011). 
 
Té la paraula la Sra. Calvo: 
 



 

“Moltes gràcies Sr.  Batle. Vull fer una protesta formal que m’agradaria adreçar al Sr. 
Martínez i al Sr. Alcover, i crec que a més a més m’acompanyarà la Sra. Ferriol, per 
ventura estic equivocada, però això de que hi hagi proposicions, que perquè no tenguin 
una consideració ferma, tenguin nom de dona, pens que ho hem d’eliminar, miri, i a lo 
millor el llenguatge popular, però perquè no es deien d’una altra manera, no estic 
d’acord que n’hi hagin d’haver i que hagin de ser maries, dit això i seguint amb la 
proposició que tenim, nosaltres hem fet una  proposició davant el procés que teniem 
encetat  i que varem deixar encetat de l’altre legislatura de demolició del Lluís Sitjar 
que és una actuació molt necessària a la ciutat de Palma, ha estat una tramitació molt 
complicada i entenem que a més a més era urgent que l’Ajuntament esgotés a anés 
esgotant totes les vies d’actuació que té a les seves mans, vull agrair la predisposició de 
l’equip de govern amb una transacció amb la qual ens hem posat d’acord en el primer 
punt, el substituiríem per la proposta en dos punts diferents amb la qual cosa 
garantiríem que s’executirien les mesures cautelars i amb la segona que continuaríem 
amb l’expedient de runa tenim com a data límit, aquest 18 de gener i nosaltres retiraríem 
el segon punt de la proposició perquè traslladaríem el debat del que ha de succeir 
després en el solar del Lluís Sitjar a la comissió no permanent que nosaltres varem 
suggerir que l’equip de govern va acceptar i que aquest plenari va acordar, qüestió que 
també aprofitam per agrair i perquè entenem que la decisió que poguem prendre de 
futur, respecta de que passarà a aquesta zona, serà una decisió que segurament tendrem 
més claredat per veure-la amb millor encert un cop hagi desaparegut l’estadi que no 
amb les circumstàncies que tenim ara on difícilment podem convencer a ningú que 
acabarà  passant perquè fa molts d’anys que esperam, així que agraïm la disposició i 
queda aprovada entenc jo per unanimitat”. 
 
Diu el Sr. Verger: 
 
“Sí, molt breument.  Es un tema que és bastant evident, per l’horitzó que volem per 
aquest, dins l’estadi Lluís Sitjar hi ha un obstacle que és la existència del vell estadi  
Lluís Sitjar i està clar que quan abans pugui afrontar  la demolició d’aquest estadi, i 
aquest espai s’obri i tota una sèrie de mancances de la barriada, podran tenir un horitzó 
més proper, d’equipaments socioculturals, pistes esportives i sobre tot d’unir amb la 
Falca Verda, per tant, està clar que és un tema essencial per la ciutat i que donam suport 
a la proposició i a la transaccional també”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El passat mes de juliol el Ple de l’Ajuntament de Palma va acordar per unanimitat, a 
proposta del Grup Municipal Socialista, la creació d’una comissió no permanent per 
analitzar les diferents propostes de futur en relació al solar que a l’actualitat ocupa 
l’antic estadi Lluís Sitjar. 
 
L’estat d’abandonament de les instal·lacions i el gran impacte que genera en un espai 
fonamental de la nostra ciutat, ens obliga a complir amb les obligacions presents per a 
poder garantir el millor dels futurs. 
 
Atès que en data 9 de novembre de 2010, es va incoar expedient contradictori de ruïna 
de l’antic estadi Lluís Sitjar, que es va concedir als seus propietaris termini perquè 
poguessin al·legar en defensa dels seus drets, que es varen presentar tota una sèrie 



 

d’al·legacions, en contestació a les quals es va emetre informe tècnic i jurídic en data 4 
d’abril de 2011. 
 
Atès el dictamen pericial emès pels tècnics municipals, declarant l’immoble, donades 
les patologies detectades, en ESTAT RUÏNÓS i, sobretot, atès l’informe tècnic de data 
4 d’abril de 2011 que diu textualment: 
 
“A la vista de todas estas circunstancias , y vista la gravedad de la situación y el 
peligro que pudiera causar a personas y bienes...” 
 
Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup 
Municipal Socialista presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 

 
1.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern, a la vista de l’incompliment per 
part de la propietat de les seves obligacions d’esbucar l’antic estadi i, degut a la 
perillositat i urgència que es desprèn dels informes tècnics, procedeixi a ordenar de 
manera immediata, l’execució subsidiària de les obres a costa dels propietaris de 
l’estadi. 
 
2.- Abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur dels terrenys que actualment ocupa 
l’antic estadi Lluís Sitjar, es procedeixi a la demolició de l’estadi ruïnós. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. L’Ajuntament insta l’equip de govern a prendre les mesures cautelars de  
manera subsidiaria, per evitar perills de caràcter públic i actuar e protecció i 
garantia de les persones i bens que es detallen a l’acord del consell de gerència 
d’urbanisme de data 7 d’abrl de 2011 referent al Lluís Sitjar. 
2. L’Ajuntament insta a l’equip de Govern a continuar l’expedient administratiu 
de ruïna econòmica de l’espai Lluís Sitjar, que contempla l’obligació principal per 
part de la propietat de l’immoble, d’esbucar l’estadi abans del 18/01/2012, en base 
a l’informe de ruïna econòmica que consta a dit expedient.” 
 
52.  SOBRE LA TAULA.- 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). 

 
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.  
 
Té la paraula el Sr. Verger: 



 

 
“Sí, procuraré ser molt breu. Realment aquesta compareixença és important, perquè 
lògicament  s’han creat tota una sèrie d’alarmes, que crec que són ben entendibles 
perquè ahir mateix el govern va anunciar l’acomiadament de fins a 800 contractats 
laborals per part de l’administració del govern balear i a nivell de tractament del tema 
de personal, per part del nou equip de govern a nivell d’Ajuntament de Palma, sa veritat 
es que no es coneixen encara les intencions de l’equip de govern en quant a política de 
persona, pareix ser que també en quan a negociació o relació amb els sindicats hi ha una 
certa, no s’acaba d’explicitar quines són aquestes intencions, evidentment hi ha un 
panorama de retalls que  també sobre vola aquesta qüestió i crec que seria especialment 
adequat que avui la Sra. San Gil, pogués clarificar una mica aquesta situació i pogués en 
certa manera aturar tota una alarma que hi ha entre tot el funcionariat de la casa de 
l’Ajuntament de Palma, perquè ara mateix els interins estan molt nerviosos, és un fet, 
les notícies són una mica alarmants, s’està jugant una mica l’alarmisme amb aquestes 
declaracions  i  per tant avui seria especialment adequat que la Sra. San Gil, clarifiqués 
una mica la situació dels interins, situació dels contractats laborals i una mica també en 
línees generals concretes sobre política de personal. Moltes gràcies”. 
 
Intervé el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Bé, jo, si me permet la broma, com avui estava especialment fi el Sr. 
Martínez m’ha demanat de no comparèixer avui i jo... i és la segona vegada i ho he fet 
amb molt de gust, perquè avui com ha dit, estic col·laborador, tant col·laborar que estic 
que fins i tot ha dit intervencions a les meves solucions, aquella mítica solució, no es 
cregui. Per comparèixer la  Sra. San Gil, havia preparat evidentment, havia pensat que 
parlaria de recursos humans, de funció pública, creiem que hi ha un parell de temes de 
candent actualitat que estaria bé com ha dit el company el Sr. Verger que quedassin 
aclarits sobre tot els que fan referència al interins que deuen estar preocupat i els 
alliberats sindicals, quina política fan comptes seguir la mateixa política del govern o no 
o si ho han parlat o no, o si no és el moment de parlar-ho encara, ho digui clarament, 
puc entendre que això no sigui una cosa d’anunciar aquí, simplement és saber com està 
la situació, però també voldria parlar d’aquestes qüestions, sinó que també una mica de 
les altres àrees que dur. En concret de contractació com què jo ho conec bé, i conec com 
funciona, ni li  deman, se que funcionarà bé, no tenc cap dubte, però sí que per exemple 
de govern interior m’interessaria saber quin política vol fer amb temes de terrasses de 
bar o es tema de la publicitat que hi  pugui haver si ho volen treure a concurs, quan, 
com, totes aquestes coses crec que seria interessant i respecte evidentment a la funerària 
que és la empresa pública que vostè presideix, si que li demanaria un parell de preguntes 
concretes, també. Nosaltres, vull recordar, nosaltres varem canviar el curs de la 
funerària, era una empresa que estava pràcticament quebrada i la varem deixar en 
beneficis, vull suposar, no tenc perquè suposar que això hagi de canviar, vull suposar 
que ho faran el millor possible i que continuarà, crec que és possible continuar amb els 
beneficis i el que voldria saber es si pensa continuar amb el pla de sanejament que 
varem iniciar l’anterior legislatura, si pensa externalitzar qualque servei, no voldria 
parlar de la privatització de la funerària perquè crec que seria un error i coincidim que 
seria un error, però m’agradaria saber la política de personal amb la funerària, sap que 
també ha estat o va ser un tema conflictiu, hi va haver acomiadaments, hi va haver en fi, 
bastants de problemes en determinats personal i també m’agradaria saber que pensa fer 
amb Bon Sosec, que sap que és, no vull dir que sigui un problema, però és una qüestió 



 

delicada que està allà i que cada govern que entra té una idea  i de vegades diferent   i 
voldríem saber quina és la seva opinió. I finalment demanar-li si seguiran les polítiques 
de les licitacions que es varen iniciar a l’anterior legislatura a la funerària, allà on es va 
licitar la neteja, la seguretat, etc., si té intenció d’anar per aquest camí i continuam la 
feina feta o variar qualque cosa i quina és aquesta cosa que ha de variar, si es que ha de 
variar. Gràcies”. 
 
Compareix la Sra. San Gil: 
 
“Gràcies.  En primer lugar cuatro  son los principios  que van a guiar mi gestión en esta 
legilatura: ADMINISTRAR con austeridad y responsabilidad, en función de nuestras 
disponibilidades presupuestarias. PRIORIZAR para atender las necesidades más 
urgentes que demanda la ciudad dado que nuestro presupuesto es muy limitado. SER 
ÁGILES Y RESOLUTIVOS para no ser un obstáculo a las demás áreas y 
departamentos municipales. ESCUCHAR a los funcionarios, sindicatos y a los 
ciudadanos que quieran exponernos sus necesidades y preocupaciones. Líneas  
estratégicas de las diferentes áreas: Función Pública: Adaptación a la normativa CAIB: 
estamos implantando la aplicación de criterios de la CAIB en materia de personal en 
consonancia con el desarrollo del EBEP. La Ley de Función pública de las Illes Balears 
no es de aplicación. Modernización informática del área de recursos humanos mediante 
la implantación del Registro de personal, lo cual va dotar de gran agilidad y 
transparencia al sistema y va a facilitar la gestión que realiza el departamento. 
redimensionar la plantilla: Readaptar la plantilla a las restricciones presupuestarias y a 
las necesidades reales de cada área, de modo que no haya departamentos con exceso de 
personal y otros con sobrecarga de trabajo. Proseguir con el diálogo sindical, y con el 
calendario de reuniones mensuales para consolidar los canales de negociación e 
interlocución. Hemos retomado las comisiones técnicas de negociación de policía y de 
bomberos – que habían sido bloqueadas -  para dar más agilidad a la negociación. 
Promover la formación on line, en colaboración con la EBAP, de modo que los 
empleados públicos puedan conciliar su vida familiar con su promoción profesional, y 
puedan realizar cursos desde su casa. Calidad i atención al ciudadano: Poner en marcha 
un ambicioso plan de simplificación de trámites administrativos con el fin de hacer que 
la administración sea más accesible y ágil al ciudadano y menos gravosa. 1 º vamos a 
identificar qué trámites se pueden depurar y en una segunda fase vamos a modificar 
nuestros procedimientos internos. Vamos a impulsar la administración electrónica de tal 
modo que los ciudadanos no tengan que desplazarse a las dependencias municipales. En 
este ámbito vamos a implantar el tablón de edictos municipal a través de nuestra web y 
desmantelar el que tenemos en las dependencias de esta casa. En materia de calidad, 
vamos a trabajar para consolidar las 8 cartas de servicios que tenemos certificadas con 
AENOR y ampliarlas a nuevos servicios. Gobierno interior. Nuestro reto es aprobar la 
ordenanza de ocupación de la vía pública para con el fin de hacer una ordenanza 
moderna y muy clara, adaptada a las necesidades actuales y que permita la dinamización 
de la ciudad en un equilibrio perfecto entre vecinos y restauradores. En materia de 
contratación, vamos a implantar acuerdos marco en materia de servicios y suministros 
que permitan bajas tarifas y que sean accesibles a todos los organismos y empresas 
municipales. Los más destacables son en materia de correos y en materia energética”.  
 
Parla el Sr. Verger: 
 



 

“Anem a veure.  Clar del que necessariament ara més preocupa als funcionaris 
d’aquesta casa la Sra. San Gil, clar no ha concretat res, es pot arribar a entendre que no 
hagi, crec que hagués estat una bona oportunitat, tenint en compte el context que ha 
creat el govern  fent l’anunci que va fer ahir, tenint en compte la tensió que ella mateixa 
reconeixia que hi ha a la casa, els nirvis de tots els interins de l’Ajuntament, no hagués 
estat malament que s’hagués concretat una mica més perquè el pitjor que hi ha amb això 
és l’incertesa  no saber el què i anar cada dia a fer feina sense saber si seguirás el se’n 
demà  o al cap d’una setmana o si no hi haurà pagues de Nadal o si no hi haurà, o hi 
haurà rebaixes de sou, bé, evidentment aquesta incertesa sobre tot el de quedar sense 
feina convendria que quan abans es pogués aclarir, perquè puc assumir i entendre que 
avui no sigui, però sa veritat amb es context creat pels seus companys del govern de les 
Illes, sa veritat es que això necessàriament ho hauran d’afrontar ja lo abans possible, 
perquè el pitjor que hi ha amb aquestes qüestions es no saber que passarà, l’únic que li 
deman avui, ja que no és possible avui clarificar res i per tant és una mica decepcionant 
que com a mínim sí aviat, els funcionaris d’aquesta casa sobre tot els interins, també 
funcionaris en general,  tenguin una resposta de que implicarà aquest pla d’estabilitat, 
aquest programa de retalls que s’hauràn d’abordar, està bé que sigui departament per 
departament i que s’analitzi la situació departament per departament  en funció de les 
càrregues de feina que es faci una feina permonoritzada, que no s’apliqui una destralada 
sent indiscriminada  sinó que realment es vagi allà on es faci   cirurgia fina, en 
definitiva, però  ara si que la qüestió del temps és important, és una necessitat 
imperiosa, saber quan abans, cap on va l’ajuntament en política de personal i en política 
de retalls en aquest sentit, per tant, simplement això. Gràcies”. 
 
Té la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies.  Bé, puc entendre que no vulguin  entrar dins el debat d’alliberats i interins, 
crec que està bé que primer o tracti amb els sindicats i si això vol dir que s’està 
negociant amb els sindicats crec que és una bona notícia, no vull saber-ho abans que els 
sindicats, només faltaria, abans no li he demanat una cosa que ara se m’ha acudit, que li 
deman ara si me pot contestar i ho sap, quin comptes fa amb el pacte de funcionaris, els 
funcionaris tenen un pacte de vegades algú diu conveni col·lectiu, però no és conveni, 
són funcionaris no són laborals però l’aplicaran amb tota la seva extensió, el coneix, 
l’ha profunditzat, té qualque pega, en fi,  la seva opinió bàsicament. Volia saber quina 
opinió té d’un debat que se tenia a l’anterior legislatura hi havia gent a favor i gent en 
contra de les terrasses al Born, quina opinió té i bé dir-li simplement que sí no hem 
pogut ....el deute d’enguany perquè votaren en contra de la modificació el gener i 
renunciam a la llei de capitalitat el Sr. Martínez no els engana estam molt malament, 
amb aquestes dues premisses i evidentment el personal d’aquí vull pensar tant de bo 
m’equivoqui però les notícies no seran gaire positives. Moltes gràcies”. 
 
Parla la Sra. San Gil: 
 
“Gràcies Sr. Batle. En contestación al Sr. Verger ya se que hay tensión, lo sabemos por 
la prensa que se ha generado mucha tensión, la actuación que ha tenido la Comunidad 
Autónoma, insisto, nosotros no somos la Comunidad Autónoma, somos una 
administración especial, somos una administración diferente con nuestras cosas buenas 
y malas y nosotros vamos a realizar un plan de ajuste, un plan de crisis, adaptado a 
nuestra administración, no tenemos porque adoptar las mismas medidas que ha tomado 



 

la comunidad autónoma, vamos a tomar las medidas según la situación en la que 
estamos nosotros y ya le digo que la semana que viene a más tardar, vamos a informar 
del plan, no vamos a dejar a la gente pasando pena, porque oigan cosas en la prensa, no 
habrá ningún problema. En cuanto al pacto de condiciones ya sabe que es el pacto de 
condiciones que rigen los funcionarios, es el pacto firmado que tenemos hasta el año 
que viene y es el pacto que tenemos que garantizar es el pacto que garantiza las 
condiciones de los funcionarios que está basado en la ley de función  pública de las Illes 
Balears, o sea que es el pacto que tenemos que respectar. Ya cuando llegue el momento 
de renegociarlo ya se hablará, pero esto  llevará su tiempo y esto es un tema de mesa 
general de negociación que iremos viendo sobre la marcha. En cuanto a las terrazas del 
Borne, lo primero que he dicho y lo repito es que nosotros queremos una ordenanza 
nueva, queremos poner las cosas en claro, no queremos actuar por excepciones vamos a 
establecer una ordenanza que va a regularlo todo, todas las posibilidades y las 
excepciones para poder dar respuesta a todos y cada uno de los expedientes que no 
podamos entrar en arbitrariedad sino que queden las cosas bien claras, para poder saber 
si se puede dar ocupación o no se puede dar ocupación. Ustedes abrieron el melón 
cuando autorizaron la ocupación de la Rambla, mediante un decreto que no quisieron 
firmar los técnicos porque estaba en  contra de lo que decía la ordenanza o más bien  de 
lo que decía el Derecho constituinario del Ayuntamiento, porque realmente se estaban 
aplicando unos criterios como de costumbres y nosotros no queremos entrar en lo 
mismo, nosotros queremos dar ocupación al Borne, porque consideramos que el Borne 
tiene espacio para poder dar ocupación  seria un lugar que va a dinamizar pero lo 
queremos hacer siempre y cuando veamos que la ordenanza nos lo va a permitir vamos 
a negociar primero con los residentes, con los restauradores, con los vecinos, queremos 
saber el criterio de todo el mundo y si vemos que realmente no hay consenso no lo 
haremos, pero siempre será dentro  del marco de la ordenanza, en la ordenanza va a 
quedar bien claro si se puede dar ocupación al Borne o no se puede dar, porque ahora 
mismo, las medidas que tenemos, la normativa  que tenemos es prácticamente  
inexistente, no queremos aplicarlo como hicieron ustedes con la Rambla, entonces de 
momento nos vamos a centrar en la redacción de la ordenanza y en función de la 
redacción que le demos, veremos si le vamos a dar la ocupación o no al Borne.” 
 
Compareix 
 
54.  SOBRE LA TAULA.- 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). 

 
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 d’octubre. 



 

 
55.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a saber si 

s’han concertat  crèdits (674/2011). 
 
En el passat plenari del mes de juliol es va aprovar definitivament la Modificació de 
Crèdit que havia de permetre l’endeutament per tal de liquidar les quantitats 
corresponents a les amortitzacions de l’Ajuntament de Palma i els seus consorcis per a 
l’any 2011. A hores d’ara, no tenim coneixement que s’hagin dut a terme les 
esmentades operacions de crèdit. 
 
Per això, i d’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de 
l’Ajuntament de Palma, el Grup Municipal del PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
1. Ha concertat ja l’equip de govern els crèdits per tal de finançar les quantitats 
corresponents a les amortitzacions de l’any 2011 dels crèdits que té concertats 
l’Ajuntament de Palma i els consorcis en els quals participa, 
 
En cas de resposta negativa, 

 
1. Quin ha estat el motiu pel qual encara no els ha concertat? 
 
Formula la pregunta el Sr. Alcover: 
 
“Queda reproduïda”. 
 
Contesta el Sr. Martínez: 
 
“En concertat un crèdit amb l’ICO de 100 milions d’euros. Gràcies”. 
 
Diu el Sr. Alcover: 
 
“Bueno, aquesta no me l’esperava, haurem de contestar. Aquí el que jo demanava era si 
havia concertat ja l’equip de govern els crèdits per tal de finançar les corresponents  a 
les amortitzacions, el crèdit ICO, era per pagar al proveïdors que hi havia una llista de 
proveïdors, no era per pagar les amortitzacions, per tant si és aquest haurem d’estudiar a 
veure que passa i perquè ha estat així, però  m’ha sorprès la pregunta, no se si ara 
matisarà, perdò, la resposta m’ha sorprès, però no se si ara  matisarà res o no, però en fi, 
aquells i així com consta a la comissió de comptes i com del plenari era per pagar el 
llistat de proveïdors que es va adjuntar. Gràcies”. 
 
Parla el Sr. Martínez: 
 
“Ja, en el plenari varem dir que l’empleavem  per quadrar d’aquella manera aquesta 
operació que hem estat parlant li vull dir que el tema dels 14 milions, quan es va 
plantejar el gener, el febrer, es  març, l’abril fins que no va sortir això de l’ICO la 
normativa no estava d’acord amb la interpretació  però miri,varem anar a Madrid per 
saber a l’Ajuntament de Madrid com s’interpretava. La FEMP va fer, la FEMP va fer en 
els pressuposts de 2012 una esmena perquè es pogués refinançar i el resultat va ser que 
no, el Partit Socialista d’allà, el diputat del PSOE més crec que era el PNV és igual, el 



 

tema es que es va votar que no i per tant el tema del refinançament no es pot fer, a la 
darrera assemblea de la FEMP, d’aquest dissabte està aprovat aquesta resolució per 
unanimitat i nosaltres esperam perquè seria un balon d’oxigen poder fer el 
refinançament pel 2012 perquè sinó la veritat es que la situació pressupostària és un poc 
complicada. Moltes gràcies”. 
 
Contestada  
 
57.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa a les 

iniciatives relacionades amb la joventut a Palma (676/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Des de la presa de possessió de l’actual equip de govern s’han anunciat o executat 
algunes decisions que limiten de forma important les activitats desenvolupades pel 
col·lectiu jove de Palma. Alguns d’aquests exemples són:  
 
-Anunci que no es duran a terme les obres de condicionament de 20 locals d’assaig per 
als músics de Palma al campus de la UIB, acció que donava solució a un problema 
històric del col·lectiu jove i musical de la ciutat, mancat de locals on poder reunir-se i 
assajar. 
 
-Tancament de dos casals de joves als districtes de Nord i Ponent, deixant sense la 
possibilitat de dur a terme les seves activitats a diferents associacions i grups de joves. 
 
-Paralització del Servei de Dinamització Sociocultural, Comunitari i Educatiu (Dinamo) 
a partir del proper mes d’octubre, afectant a un número significativament important 
d’entitats associatives, voluntaris, grups juvenils i centres de serveis socials 
 
Per això volem saber si l’equip de Govern de Cort té algun problema amb la 
joventut de Palma i, en cas contrari, quines accions es pensen posar en pràctica per 
donar resposta a les necessitats del col·lectiu juvenil i en quins terminis? 
 
Contestada 
 
58. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa al 

tancament del parc de bombers de Son Castelló (677/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal Socialista presenta la següent pregunta oral: 
 
A la seva compareixença del mes de juny vostè es va comprometre a no tancar cap parc 
de bombers. No han passat ni cent dies i ja ha incomplert la seva paraula el batle Mateo 
Isern. 
 
Sota quin criteri a pres la decisió de tancar el parc de bombers de Son Castelló? 
 
Té la paraula el Sr. Donaire: 



 

 
“La doy por reproducida”. 
 
Contesta el Sr. Navarro: 
 
“Gràcies Sr. Balte.  Bé, aquí vostès ens demanen el perquè hem tancat el parc de 
bombers de Son Castelló, es va tancar principalment per un tema de problemes amb les 
infraestructures, el manteniment ja era massa car, les instal·lacions no s’empleaven  
perquè s’havia substituït el que era el parc de bombers central, havia passat a ser el de 
Son Malferit i les funcions d’aquest parc realment..... tocava, de totes formes li record 
que el dia que varem tancar Son Castelló varem obrir S’Arenal, per tant, tenim els 
mateixos parcs oberts a Palma. El que si li puc dir de totes formes s’està renegociant 
amb ASIMA amb l’associació d’empresaris, la reubicació o reforma del que eren les 
instal·lacions del Parc de Bombers allà per la qual cosa el que s’estudia  que hi torni 
haver un altre parc, això sí, més petit, ja no seria el central, a la zona del polígon. El que 
si feim és garantir el servei d’emergència de Palma amb les instal·lacions que en aquests 
moments tenim obertes. Gràcies”. 
 
Parla el Sr. Donaire: 
 
“Gràcies. Mire me preocupa Sr. Navarro, que básicamente los criterios son económicos 
aquí en su comparecencia nos dijo que no se iban a cerrar parques de bomberos y vamos 
a cerrar dos y medio, porque me parece que en octubre vamos a cerrar otro en Playa de 
Palma y no se  si el de Sa Teulera, lo vamos a dejar también a medio rendimiento. Por 
lo tanto que sea un criterio principalmente económico y no se seguridad y que no haya 
informes técnicos, me preocupa, porque no podemos decir que no nos va a afectar el 
tiempo de respuesta, usted sabe que, si usted me dice que con un parque de bomberos 
vamos a tener el mismo tiempo de respuesta que con cuatro parques de bomberos y eso  
hay un, se avala con informes técnicos me comprometo a ir con usted a hablar con los 
vecinos de la calle Milán, Berlín, Lisboa, allí al lado del torrente dels Jueus, decirle que 
no se preocupe pero usted sabe que no va a ser así, que hay  tiempo de respuesta y en 
cuestiones de seguridad un minuto es un minuto, no vamos a dar la misma respuesta, 
estoy convencido y me preocupa que no tengamos además que se cierre sine die  Son 
Castelló, cuando es uno de los espacios donde más carga de fuego hay, usted sabe que 
hay más problemas  es precisamente  por eso  se creó en Son Castelló, y que en los 
últimos incendios que  hubo hacer dos o tres años, precisamente fue, gracias a que 
estaban allí, el parque de bomberos de Son Castelló que no les tuvo que avisar nadie a 
los bomberos, fueron ellos los  que observaron el incendio y por eso de pudo reducir los 
daños, por lo tanto, más allá del espacio  donde se van a tener que introducir los 
vehículos, tenemos, dos, tres, cuatro parques, vamos a tener que introducir los vehículos 
en un sitio que usted sabe que no van a caber los vehículos, que van a quedar fuera, más 
allá del derecho de que vayamos a abandonar, entiendo que si abandonamos  el edificio, 
tendrá que tener un tipo de vigilancia y no lo vamos a dejar, va haber una serie de gastos 
corrientes que vamos a tener que seguir manteniendo, no se muy bien como lo van hacer 
o realmente si el equilibrio aquello de que lo que nos ahorramos en el edificio, lo vamos 
a perder después en otro tipo de cosas, a lo mejor va a ser un problema social si dejamos 
el edificio. Por lo tanto, creo que hay que optimizar evidentemente los recursos hay que 
optimizar el nuevo parque de bomberos de Son Malferit, esto está clarísimo, hay que 
hablar con otras administraciones, bomberos de Mallorca, con el 112 y ya le digo si 



 

alguien viene a comprárselo yo le apoyaré para que lo venda, también, si decide vender 
el nuevo parque de bomberos, porque lo que queda claro, es que cuando hablamos de 
herencia ahí si que hemos recibido una herencia, usted y antes yo y usted no es culpable 
y yo tampoco, y por lo que veo el culpable ahora no está aquí, so se si porque el Sr. 
Gijón ya no cobra del Ayuntamiento ha decidido no estar, porque el es el culpable de la 
herencia que tiene bomberos, que es ese parque de bomberos que ha costado 120 
millones de euros que vamos a estar pagando durante 30 millones y que usted ni yo, a lo 
mejor con mala suerte, vamos a ver pagado, por lo tanto en cuestiones de seguridad 
cuando hablamos con criterio solamente económicos, creo que ahí si que estamos y 
permítame el juego de palabras jugando con el fuego y espero sinceramente que no 
tengamos que arrepentirnos o lamentarnos de haber cerrado el parque de bomberos. 
Muchas gracias”. 
 
Parla el Sr. Navarro: 
 
“Gràcies Sr. Baltes. Bé, todos sabemos que el tiempo de respuesta ideal sería tener un 
parque de bomberos en cada barrio, esto es inviable económicamente y a nivel práctico, 
tenemos que ajustarnos en un balance de seguridad y respuesta económica, posibilidad 
de los costes. El parque en este momento, el parque del Polígono está cerrado y los 
vehículos están en el nuevo parque, todo está en el parque nuevo, allí simplemente hay 
material residual, hay un servicio de  vigilancia, los bomberos pasan por allí cada día 
para ver que puede haber y demás, de todas formas insisto, este parque cuando las 
negociaciones que tenemos con ASIMA queden aclaradas, seguramente se volverá 
abrir. Lo que me está diciendo de que como lo explica usted a los vecinos del Arenal, 
que no van a tener un servicio de bomberos cerca de allí, que lo van a tener a tres o 
cuatro minutos de Palma se lo pedirá usted como les explicó durante tres años a los 
vecinos del Arenal que el parque de los bomberos del Arenal estaba cerrado y que el 
servicio se hacía desde son Malferit, simplemente es así. Hay que ser realista, el dinero 
que tenemos es lo que tenemos y no nos queda más remedio que fer números, com es 
diu en mallorquín, y s lo que estamos haciendo, eso sí, siempre con la premisa de que la 
seguridad en Palma no se verá mermda”. 
 
Contestada 
 
60.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista relativa al 

programa Palma segle XXI (679/2011). 
 
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: 
 

Quines són les previsions de l’equip de govern municipal respecte al Programa 
Palma Segle XXI? 
 
Formula la pregunta la Sra. González: 
 
“La pregunta 60 se da reproducida por sus propios términos”. 
 
Contesta la Sra. Fernández Herranz: 



 

 
“Muchas gracias. La verdad es que este es un programa que desde el equipo de gobierno 
valoramos muy positivamente porque además es un programa que atiende a personas 
con discapacidad intelectual y enfermos de salud mental que muchas veces son los 
grande olvidados en el tema de la discapacidad y la dependencia y es un compromiso 
nuestro que además lo llevamos en el programa electoral que esto no sea así y la labor 
de este programa es intentar insertar laboralmente a todas estas personas además  es un 
programa que tiene un éxito de casi un 50% de inserciones muy por encima de otros 
programas de orientación e inserción laboral pero que además tiene un índice de 
reversión del 94% es decir que de cada 100 euros, que cuesta el programa se devuelven 
a lo que seria hacienda 94 euros, es decir, es un programa que por el coste que tiene los 
beneficios es muy positivo en ese sentido nosotros queremos mantenerlo es un 
programa que financiamos conjuntamente el Ayuntamiento de palma con un 55’66%  y 
un 44’35% el SOIB con las variaciones que se han hecho desde el SOIB.  Las tres 
asociaciones que lo gestionan que son Amadib, Giraso, y Coordinadora han mantenido 
reuniones ellas con el SOIB a parte  de las conversaciones nuestras, están por lo que les 
han explicado, ellos quieren presentarse a la convocatoria, por lo que nosotros 
mantendremos el programa en la misma cuantía como lo estábamos haciendo y nos 
presentaremos conjuntamente a la convocatoria del SOIB así que en este sentido no hay 
variación”. 
 
Contestada 
 
Prèvia votació de la urgència i aprovada per majoria absoluta, es proposa: 
 
F.O.D.1 .- Correció d’errors i dades per adaptar la sol·licitud de crèdit ICO 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“ Sí, l’endeutament, si el finaçar l’amortització depèn d’aquesta autorització, d’aquesta 
urgència, d’aquesta votació a favor d’aquesta modificació i si es votava en contra no hi 
anava, això és exactament el que va passar en el plenari del mes de gener, això és 
exactament el que va passar en el plenari del mes de gener, això és la diferència, i jo 
vull tornar a reclamar l’accés al SICALWING”. 
 
Es proposa: 
 
Vista la necesidad de adaptar la solicitud del crédito, al que hace referencia el articulo 9 
del RD-Ley 8/2011, a los criterios, forma y requisitos establecidos por el Instituto de 
Crédito Oficial, así como las relaciones identificativas y detalladas de las certificaciones 
y documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago, aprobada en sesión 
extraordinaria y urgente del Pleno celebrado el día 21 de septiembre de 2011, el Regidor 
de Economía, Hacienda e Innovación, eleva al Pleno de este Ayuntamiento, la siguiente 
propuesta de  
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. Corregir los errores y modificar los datos de las relaciones 
identificativas y detalladas de las certificaciones y documentos acreditativos de las 



 

obligaciones pendientes de pago del punto tercero del acuerdo adoptado en sesión 
extraordinaria y urgente del Pleno celebrado el día 21 de setiembre de 2011, en los 
términos siguientes: 
 
Anexo 1: BBVA 
 
- Sustitución de los siguientes CIF/NIF – NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON 
SOCIAL, anterior por el actual por motivos de actualización de la base de datos 
con motivo del cambio producido en determinadas Cajas de ahorros por fusiones y 
agrupaciones de estas. 
 
CIF anterior  NOMBRE Y 

APELLIDOS O 
RAZON SOCIAL 

anterior 

CIF actual  NOMBRE Y 
APELLIDOS O RAZÓN 

SOCIAL actual 

G07013154 CAJA DE BALEARES 
SA NOSTRA 

A86104189 GRUPO BMN, S.A. 

G28029007 CAJA MADRID A14010342 BANKIA, S.A. 
G58899998 CAJA DE AHORROS 

Y PENSIONES DE 
BARCELONA 

A08663619 CAIXA BANK, S.A. 

 
- Se ha retirado del listado, el siguiente proveedor / factura, al ser rechazado por la 
verificación de datos de ICO, motivo, primera letra del CIF “V”. 

CIF/NIF 
(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

NOMBRE Y APELLIDOS 
O RAZÓN SOCIAL 

(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

REFERENCIA 
FACTURA  

IMPORTE 
FACTURA (IVA / 
IGIC INCLUIDO)  

V57492951 
ASSOCIACIO LLIRI 
BLANC 1/11 175,00 

  Suman… 175,00 
 
Resulta en este caso afectado el importe total final, en un disminución de 175’00 
Euros, resultando un importe total final del Anexo I – BBVA de 5.760’274,40 €. 
 
Anexo 2 La Caixa 
 
Se han detectado facturas no agrupadas por el total importe, que se ha procedido a 
agrupar, no resultando modificado el total importe por listado. Ha resultado 
afectado el siguiente proveedor:  
 
Estado anterior, 

CIF/NIF 
(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

NOMBRE Y APELLIDOS 
O RAZÓN SOCIAL 

(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

REFERENCIA 
FACTURA  

IMPORTE 
FACTURA 
(IVA / IGIC 
INCLUIDO)  

B82846825 
ENDESA ENERGIA XXI, 
SL H1101N00250838 119,83 



 

B82846825 
ENDESA ENERGIA XXI, 
SL H1101N00250838 123,76 

  Suman.. 243,59 
 
Estado actual,  

CIF/NIF 
(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

NOMBRE Y APELLIDOS 
O RAZÓN SOCIAL 

(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

REFERENCIA 
FACTURA  

IMPORTE 
FACTURA 
(IVA / IGIC 
INCLUIDO)  

B82846825 
ENDESA ENERGIA XXI, 
SL H1101N00250838 243,59 

  Suman.. 243,59 
 
Anexo 3: Banco Santander 
 
Se han detectado facturas no agrupadas por el total importe, que se ha procedido a 
agrupar, no resultando modificado el total importe por listado. Han resultado 
afectados los siguientes proveedores: 
 
430200977Y – VICENTE ROMERO CORTES 
Estado anterior, 

CIF/NIF 
(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

NOMBRE Y APELLIDOS 
O RAZÓN SOCIAL 

(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

REFERENCIA 
FACTURA  

IMPORTE 
FACTURA 
(IVA / IGIC 
INCLUIDO)  

43020977Y 
VICENTE ROMERO 
CORTES 1 394,00 

43020977Y 
VICENTE ROMERO 
CORTES 1 7,02 

  Suman.. 401,02 
 
Estado actual,  

CIF/NIF 
(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

NOMBRE Y APELLIDOS 
O RAZÓN SOCIAL 

(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

REFERENCIA 
FACTURA  

IMPORTE 
FACTURA (IVA 

/ IGIC 
INCLUIDO) 

43020977Y 
VICENTE ROMERO 
CORTES 1 401,02 

  Suman.. 401,02 
 
J57199564 - TALLER D’INSTRUMENTS 2003 SC 
 
Estado anterior, 

CIF/NIF 
(AUTÓNOMO/EMP

RESA) 

NOMBRE Y APELLIDOS O 
RAZÓN SOCIAL 

(AUTÓNOMO/EMPRESA) 

REFERE
NCIA 

FACTUR
A  

IMPORTE 
FACTURA 
(IVA / IGIC 
INCLUIDO)  



 

J57199564 
TALLER D'INSTRUMENTS 
2003 SC 02-2011 0,50 

J57199564 
TALLER D'INSTRUMENTS 
2003 SC 02-2011 1.268,00 

  Suman.. 1.268,50 
 
Estado actual,  

CIF/NIF 
(AUTÓNOMO/EMPRESA)  

NOMBRE Y APELLIDOS O 
RAZÓN SOCIAL 

(AUTÓNOMO/EMPRESA) 

REFERENCIA 
FACTURA  

IMPORTE 
FACTURA 
(IVA / IGIC 
INCLUIDO)  

J57199564 
TALLER D'INSTRUMENTS 
2003 SC 02-2011 1.268,50 

  Suman.. 1.268,50 
 
 
SEGUNDO. Remitir toda la documentación necesaria al Instituto de Crédito 
Oficial a los efectos oportunos. 
 
TERCERO. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para hacer efectivos esos acuerdos. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Abans d’aixecar la sessió, miri, avui crec que és un dia important. Quería  
comunicarles que hoy es el último día de nuestra queridísima Cap de Serveis de 
Secretaria Dª  Maria Angeles Muntaner es el último pleno que ella va a estar presente 
porque se jubila y yo creo que es muy importante que el Ayuntamiento tenga la 
deferencia, la administración pública tenga la deferencia, de carreras tan dilatadas y tan 
reconocidas como la de la Sra. Muntaner pues sean reconocidas por el Ayuntamiento y 
yo creo que podríamos hacer una declaración  de gratitud  y de enhorabuena, de verdad, 
para que una persona como usted haya estado tantos años cuando no lo parezca, tantos 
años  al servicio de la administración, que si les parece vamos hacerle llegar ese acuerdo 
del pleno, agradeciéndole de todo corazón sus muchísimos, muchísimos años de 
servicio y su dedicación absoluta y desinteresada para el bien de la ciudad y me consta 
que con todos los ayuntamientos que ha habido otras corporaciones  fuera quien fuera, 
que estuviera presidiéndola, por lo  tanto muchísimas, muchísimas gracias”.  
 
PRECS I PREGUNTES.- 
 
PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA  
 
- (397/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNI CIPAL I TURISME  
 
- (398/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUN ICIPAL I TURISME  
 



 

- (399/2011)PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUN ICIPAL I TURISME  
 
- (400/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICI PAL I TURISME  
 
- (401/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICI PAL I TURISME  
 
- (402/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME  
 
- (403/11) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE COORDINACI Ó MUNICIPAL I 
TURISME  
 
- (404/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SEGURET AT CIUTADANA  
 
- (405/2011)PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTA DANA  
 
- (406/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTA DANA  
 
- (407/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADAN A 
 
- (408/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
- (409/11) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’SMAP  
 
- (410/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
- (411/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  
 
- (412/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILIT AT  
 



 

- (413/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILI TAT  
 
- (414/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAME NTS DE PALMA, S.A.  
 
- (415/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILI TAT  
 
- (416/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMT  
 
- (417/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT   
 
- (418/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT  
 
- (419/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE PA LMA, S.A.  
 
- (420/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORT S DE PALMA, S.A.  
 
- (421/2011)PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE M OBILITAT  
 
- (422/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUT ADANA  
 
- (423/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA MUNICIPAL D’OBRE S I PROJECTES, S.A.  
 
- (424/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT  
 
- (425/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL D’OBRES I PROJECTES , S.A.  
 
- (426/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE MOBILIT AT  
 
- (427/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL D’OBRES I PR OJECTES, S.A.  



 

 
- (428/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FO RMACIÓ  
 
- (429/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONVENIS 
SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ DE PAL MA  
 
- (430/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS 
AVANTPROJECTES, PROJECTES BÀSICS I PROJECTES D’EXECUCIÓ ENCARREGATS 
PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ DE PALMA  
 
- (431/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS PER L’INSTITUT MUNICIPA L DE FORMACIÓ  
 
- (432/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE F ORMACIÓ  
 
- (433/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A EMAYA  
 
- (434/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
FORMACIÓ  
 
- (435/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MUNICIPAL E MAYA.  

 
- (436/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE F ORMACIÓ  
 
- (437/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.   
 
- (438/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE F ORMACIÓ  
 
- (439/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA EMPRESA MUNICIPAL EMAY A  
 
- (440/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE  COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE l’EMPRESA MUNICIPAL 
EMAYA.  
 
- (441/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORM ACIÓ  



 

 
- (442/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
 
 
- (443/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA   
 
- (444/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ   
 
- (445/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
- (446/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A l’IMTUR  
 
- (447/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’IMTUR.  
 
- (448/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’IMTUR  
 
- (449/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ IMTUR  
 
- (450/2011)  PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, RELATIVA ALS 
ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’IMTUR.  
 
- (451/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’IMTUR.  
 
- (452/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE l’IMTUR .  
 
- (453/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’IMTUR.  
 
- (454/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’IMTUR.  
 
- (455/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES DE L’EMPRESA DE FUNERÀRIA MUN ICIPAL, S.A.  
 



 

- (456/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNIC IPAL, S.A.  
 
- (457/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L‘EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A .  
 
- (458/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICI PAL, S.A.  
 
- (459/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S . A.  
 
- (460/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPA L, S. A.  
 
- (461/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICI PAL, S. A.  
 
- (462/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EFM, S. A.  
 
- (463/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA FUNERÀRIA M UNICIPAL, S.A.  
 
- (464/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMOP, S. A.  
 
- (465/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMOP, S. A.  
 
- (466/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMOP, S. A.  
 
- (467/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMOP, S. A.  
 
- (468/2011)PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’H ABITATGE.  
 
- (469/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMOP, S. A.  
 
- (470/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABIT ATGE .  



 

 
- (471/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’ EMOP, S. A.  
 
- (472/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’H ABITATGE .  
 
- (473/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE .  
 
- (474/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMOP, S.A.  
 
- (475/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L‘EMOP, S.A.  
 
- (476/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL D E L’HABITATGE.  
 
- (477/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
 
- (478/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’A PARCAMENTS DE 
PALMA, S.A.  
 
- (479/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’H ABITATGE.  
 
- (480/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
 
- (481/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA SOCIETAT MUNICIPAL  D’APARCAMENTS 
DE PALMA, S.A.  
 
- (482/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES P EL PATRONAT MUNICIPAL DE l’H ABITATGE .  
 
- (483/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCO LETES D’INFANTS.  
 
- (484/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  



 

 
- (485/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’A PARCAMENTS DE 
PALMA, S.A .  
 
- (486/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETE S D’INFANTS.  
 
- (487/2011)PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENT S DE PALMA, S.A.  
 
- (488/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCO LETES D’INFANTS.  
 
- (489/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’AP ARCAMENTS DE 
PALMA, S.A.  
 
- (490/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’SMAP.  
 
- (491/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMT.  
 
- (492/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ES COLETES D’INFANTS.  
 
- (493/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ EMT.  
 
- (494/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMT.  
 
- (495/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMT.  
 
- (496/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  
 
- (497/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMT.  
 
- (498/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’EMT.  
 



 

- (499/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT. 
 
- (500/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMT.  
 
- (501/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’E SCOLETES 
D’INFANTS.  
 
- (502/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL D ’ESCOLETES 
D’INFANTS.  
 
- (503/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCO LETES D’INFANTS.  
- (504/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’E SCOLETES 
D’INFANTS.  
 
- (505/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D‘ INFANTS.  
 
- (506/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
- (507/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
- (508/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
- (509/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
- (510/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
- (511/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE MEDI AMBIE NT. 
 
- (512/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL,  IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  



 

- (513/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL , IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  
- (514/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL , IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  
- (515/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, I MMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  
- (516/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIG RACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  
- (517/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE BENESTAR S OCIAL, IMMIGRACIÓ I 
PARTICIPACIÓ. 
  
- (518/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ , FAMÍLIA, 
IGUALTAT I MAJORS. 
  
- (519/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’IN FORMÀTICA. 
  
- (520/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA.  
 
- (521/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
 
- (522/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE IN FORMÀTICA.  
 
- (523/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTI CA.  
 
- (524/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INF ORMÀTICA.  
- (525/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’IN FORMÀTICA.  
 



 

- (526/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA .  
 
- (527/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFOR MÀTICA.  
 
- (528/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ES PORTS.  
 
- (529/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.   
 
- (530/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
- (531/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
 
- (532/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
 
- (533/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’ESPORTS.  
 
- (534/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.   
 
- (535/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ES PORTS.  
 
- (536/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER .  
 
- (537/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
 
- (538/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
 
- (539/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPOR TS.  
 



 

- (540/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WE YLER.  
 
- (541/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESP ORTS.  
 
- (542/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER .  
 
- (543/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESP ORTS.  
 
- (544/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI PER A LA CONSTRU CCIÓ DEL VELÒDROM 
DE PALMA. 
 
- (545/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS DEL CONSORCI PER A LA CONSTR UCCIÓ DEL 
VELÒDROM DE PALMA. 
 
- (546/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA. 
 
- (547/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI PER A LA CONS TRUCCIÓ DEL 
VELÒDROM DE PALMA. 
 
- (548/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCI Ó DEL VELÒDROM DE 
PALMA. 
  
- (549/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ LLEGAT 
WEYLER.  
 
- (550/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 
PALMA. 
 
- (551/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL  VELÒDROM DE 
PALMA. 
  
- (552/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  



 

 
- (553/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI PER A LA CONS TRUCCIÓ DEL 
VELÒDROM DE PALMA. 
 
- (554/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI PER A LA C ONSTRUCCIÓ DEL 
VELÒDROM DE PALMA. 
  
- (555/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI MUSEU D’AR T MODERN I 
CONTEMPORANI . 
 
- (556/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART M ODERN I 
CONTEMPORANI. 
  
- (557/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI MUSEU D’ART MODE RN I 
CONTEMPORANI. 
  
- (558/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI. 
  
- (559/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS DEL CONSORCI MUSEU D’ART MOD ERN I 
CONTEMPORANI. 
  
- (560/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  
 
- (561/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CON TEMPORANI. 
  
- (562/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN M IRÓ.  
 
- (563/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART M ODERN I 
CONTEMPORANI. 
  
- (564/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI MUSEU D’ART 
MODERN I CONTEMPORANI. 
  



 

- (565/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  
 
- (566/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CO NTEMPORAN. 
  
- (567/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 
 
- (568/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.  
 
- (569/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN 
MIRÓ.  
 
- (570/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.  
 
- (571/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PILAR I J OAN MIRÓ.  
 
- (572/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.  
 
- (573/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.   
 
- (574/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 
  
- (575/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.  
 
- (576/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN M IRÓ.  
 
- (577/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIR Ó.  
- (578/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS 
DE PALMA.  
 



 

- (579/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS  EXPOSITIUS DE PALMA.  
 
- (580/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS 
DE PALMA.  
 
- (581/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ CASALS 
D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  
 
- (582/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ ARTS I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA.  
 
- (583/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS  I ESPAIS EXPOSITIUS 
DE PALMA.  
 
- (584/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I  ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
 
- (585/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.  
 
- (586/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I E SPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
 
- (587/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.  
 
- (588/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAI S EXPOSITIUS DE 
PALMA.  
- (589/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.   
 
- (590/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’EMPRESA CARN ILLA, S.A.  
- (591/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
  



 

- (592/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MERCAPALMA,  S.A. 
  
- (593/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
- (594/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- (595/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- 596/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- (597/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- (598/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- (599/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- (600/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- (601/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
 
- (602/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ ES BALUAR D.  
 
- (603/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEAR S PER LA MÚSICA.  
 
- (604/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PUBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
- (605/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
- (606/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEAR S PER LA MÚSICA.  



 

 
- (607/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEA RS PER LA MÚSICA.  
 
- (608/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA B ALEARS PER LA 
MÚSICA. 
  
- (609/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA 
BALEARS PER LA MÚSICA.  
 
- (610/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEA RS PER LA MÚSICA. 
  
- (611/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA  MÚSICA. 
  
- (612/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR.  
 
- (613/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PR OTECCIÓ  AL 
CONSUMIDOR.  
 
- (614/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACI Ó, FAMÍLIA, 
IGUALTAT I MAJORS. 
 
- (615/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACI Ó, FAMÍLIA, 
IGUALTAT I MAJORS. 
  
- (616/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCI Ó AL CONSUMIDOR. 
  
- (617/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A . 
  
- (618/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA MERCAPALMA, 
S.A.  
 
- (619/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A .  



 

 
- (620/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.   
 
- (621/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROT ECCIÓ AL 
CONSUMIDOR.  
 
- (622/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
- (623/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
 
- (624/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PR OTECCIÓ AL 
CONSUMIDOR.  
 
- (625/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE P ROTECCIÓ AL 
CONSUMIDOR.  
 
- (626/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL 
CONSUMIDOR.  
 
- (627/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR.  
 
- (628/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE P ROTECCIÓ AL 
CONSUMIDOR.  
 
- (629/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CON SUM. 
  
- (630/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I  CONSUM. 
  
- (631/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITA T I CONSUM. 
  
- (632/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITA T I CONSUM. 
  



 

- (633/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE S ANITAT I CONSUM. 
  
- (634/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT  I CONSUM. 
  
- (635/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS. 
  
- (636/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS . 
 
- (637/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  
  
- (638/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPOR TS. 
  
- (639/2011 PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPOR TS). 
 
- (640/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORT S. 
  
- (641/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE C OMERÇ, TREBALL I 
JOVENTUT. 
  
- (642/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBA LL I JOVENTUT. 
  
- (643/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, T REBALL I JOVENTUT. 
  
- (644/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ , TREBALL I 
JOVENTUT. 
  
- (645/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ , TREBALL I 
JOVENTUT. 
  
- (646/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ,  TREBALL I 
JOVENTUT. 



 

  
- (647/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’URBANISME I  HABITATGE. 
  
- (648/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
  
- (649/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITAT GE. 
  
- (650/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABI TATGE. 
  
- (651/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABI TATGE. 
 
- (652/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’URBANISME I HABIT ATGE. 
  
- (653/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I 
MAJORS. 
  
- (654/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍ LIA, IGUALTAT I 
MAJORS. 
  
- (655/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA D’ED UCACIÓ, FAMÍLIA, 
IGUALTAT I MAJORS. 
  
- (656/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA  I INNOVACIÓ. 
  
- (657/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISEND A I INNOVACIÓ. 
  
- (658/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISEND A I INNOVACIÓ. 
  
- (659/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I  INNOVACIÓ. 
 
- (660/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INN OVACIÓ. 



 

  
- (661/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’ECONOMIA, H ISENDA I INNOVACIÓ. 
  
- (662/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I  GOVERN INTERIOR. 
  
- (663/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
  
- (664/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR . 
 
- (665/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I G OVERN INTERIOR. 
  
- (666/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVER N INTERIOR. 
  
- (667/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚB LICA I GOVERN 
INTERIOR. 
  
- (668/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
- (669/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES  I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
- (670/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES  I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
- (671/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
TERRITORIAL. 
  
- (672/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COOR DINACIÓ 
TERRITORIAL. 
 
- (673/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ASSIGNACIÓ 
DE VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’INFRAESTRUC TURES I 
COORDINACIÓ TERRITORIAL. 



 

  
- (680/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS AL CONSORCI RIBA.  
 
- (682/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI RIBA. 
  
- (683/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI RIBA.  
 
- (684/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL CONSORCI RIBA.  
 
- (686/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  
 
- (687/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL CONSORCI RIBA.  
 
- (688/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI RIBA.  
 
- (689/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  
 
- (690/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI RIBA.  
 
- (691/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS AL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PAL MA. 
  
- (692/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
- (693/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS DEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
- (694/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL PALAU DE CONGRESSOS , S.A.  
 
- (695/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI URBANÍSTIC 
PLATJA DE PALMA. 
  



 

- (697/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A. 
  
- (699/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
- (700/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
 
- (701/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A. 
  
- (704/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES NOVES 
INCORPORACIONS A L’IMFOF. 
  
- (705/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA A LES ENQUESTES 
EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI URBANÍSTIC PLATJ A DE PALMA. 
  
- (706/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A LES ALTES I 
BAIXES DE TREBALLADORS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLAT JA DE PALMA. 
  
- (707/2011) PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETE MBRE DE 2011, RELATIVA 
ALS ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC  PLATJA DE PALMA. 
 
- (708/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA A L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE COMPTES I INGRESSOS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE 
PALMA. 
 
- (709/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS INFORMES 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PL ATJA DE PALMA. 
  
- (710/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS ESTUDIS 
EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PL ATJA DE PALMA. 
  
- (711/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 RE LATIVA ALS DICTÀMENS 
EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA D E PALMA. 
  
- (712/2011) PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, R ELATIVA ALS CONTRACTES 
MENORS SIGNATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PA LMA. 
 
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 
 
 


