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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 19/2011 
Caràcter: Ordinària 
Data: 27 d’octubre de 2011 
Horari: de 10’30 a 19’40 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) 
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: Sebastia Crespi Mir 
Tresorer: Juan Canyelles Vich 
Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver 
Secretària del ple: Nieves Téllez García 
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Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 
1. SOBRE LA TAULA.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de dia 30 de 
juny i 28 de juliol de 2011.  

 
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 21 de setembre de 
2011. 
 
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de preguntes amb resposta 
escrita del Ple de 29 de setembre de 2011. 
 
F.O.D. 1-  Declaració institucional  amb motiu de la jubilació de l’Interventor Sr. 
Sebastià Crepí. 
 
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre 
d’inscripcions del dia 20 de setembre al 20 d’octubre de 2011. 
 
5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 19106 de 14 
d’octubre 2011 de nomenament de president i vicepresident de la Comissió no 
Permanent relativa al futur del Lluís Sitjar. 
 
6. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del canvi de membres representants de 
l’Ajuntament de Palma en el Consorci d’Aigües de la Badia de Palma.  
 
7. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  19808 de 24 
d’octubre 2011 de nomenament de presidenta i vicepresidenta de la Comissió no 
Permanent per a la convivència de Son Gotleu.  
 
8. Proposta d’aprovació d’acord d’adhesió als compromisos establerts a la “Carta de 
compromiso con la calidad en la Administración Pública”.   
 
9. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute, per import de 1.333’80€. 
 
10. Proposta d’aprovació  de reconeixement de deute per import de 1.201’44€ 
 
11. Donar-se per assabentat de l’informe d’Intervenció pel qual s’avalua el compliment 
anual del Pla de Sanejament 2009-2015 en aplicació del RD 5/2009.  
 
19. Proposta d’aprovació per a la modificació dels torns de prestacions del servei 
d’auto-taxi en temporada baixa. 
 
23. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al recurs d’inconstitucionalitat pel 
reconeixement del dret per parelles del mateix sexe (757/2011) 
 
25. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la gestió dels Casals de 
Barri per a les entitats veïnals (770/2011). 
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29. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM  relativa a subvencions a Amipas i 
programa èxit (780/2011). 
 
49. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  als retalls de les 
ajudes a les AMIPAS (1093/2011). 
 
34. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a Son Busquets (754/2011). 
 
36. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a salvar els molins de Sa 
Garriguera i en Gelós del Jonquet (768/2011). 
 
37. Proposició del Grup Municipal  PSM-IV-ExM relativa a  la superació del nivell 
permès de contaminació de l’aire (772/2011).  
 
39. Proposició del Grups Municipals  Socialista i PSM-IV-ExM relativa a l’edifici de 
Gesa de la Façana Marítima (781/2011) 
 
12. Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació ordenances municipals 
d’imposts i esmenes presentades. 
 
13. Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació ordenances municipals de 
taxes i esmenes presentades. 
 
14. Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació ordenances municipals de 
preus públics i esmenes presentades. 
 
15. Proposta d’aprovació tarifes EMAYA. 
 
F.O.D.2- Moció del Grup Municipal PSIB-PSOE  relativa a per unes noves tarifes de 

l’aigua 
 
16. Proposta d’aprovació d’informar favorablement les tarifes d’EMAYA corresponents 
a aigua potable. 
 
17. Proposta d’aprovació de ratificació de mesures de racionalització i reducció de la 
despesa en matèria de personal. 
 
18. Proposta d’aprovació de les tarifes urbanes a aplicar al servei de transport que presta 
l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A. des de l’1 de  
gener de 2012 i successius. 
 
20. Proposta d’aprovació de modificar la ubicació del Mercat Temporal de Son Gibert a 
l’espai públic situat entre els carrers Selva i Ses Salines (Rafal Nou). 
 
21. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la convocatòria de la Comissió 
de Seguiment de la Platja de Palma (750/2011). 
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22. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a posar en marxa l’ordenança de 
convivència ciutadana i civisme (756/2011). 
 
24. Proposició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-ExM  relativa a la reprovació 
del regidor delegat de Mobilitat (760/2011). 
 
26. Proposició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-ExM  relativa a programa 
d’educadors familiars (776/2011). 
 
27. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM  relativa a sales d’assaig a la UIB 
(777/2011). 
 
28. Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM  relativa al Call Jueu de Palma, 
turisme i cultura  (778/2011).  
 
30. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al foment de l’ocupació 
(784/2011) 
 
31. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’ICIO del modificat de 
l’Hospital de Son Espases (752/2011). 
 
32. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’estalvi de 2.000.000€ anuals a 
l’EMT (755/2011). 
 
33. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’ordenança d’antenes de 
telefonia mòbil (753/2011). 
 
35. Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la Fira de Nadal (759/2011). 
 
38. Proposició del Grup Municipal  PSM-IV-ExM relativa a punt d’informació en 
benestar animal (773/2011). 
 
40. SOBRE LA TAULA.- Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals 
Socialista i PSM-IV-ExM, del regidor DE L’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació per 
tal de donar resposta i explicar quines seran les principals  línees d’actuació que regiran 
l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació (313/2011) (1091/2011). 
 
41. Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-
ExM, del batle de Palma com a màxim responsable de les àrees municipals, perquè 
expliqui les diferents actuacions que s’han realitzat a la barriada de Son Gotleu, arrel 
dels incidents del passat mes d’agost, i el pla d’actuació que té previst desenvolupar 
l’Ajuntament (717/2011). 
 
42. Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-
ExM,del regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, perquè doni resposta i expliqui 
quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge 
i en particular totes les relacionades amb la transformació de la façana marítima de 
Palma (1092/2011)  
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48. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  al SAPS de la 
Façana Marítima (1090/2011). 
 
43. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a la unitat de 
seguretat integral (758/2011). 
 
44. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  als Casals de 
Joves (1086/2011). 
 
45. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a Sa Gerreria 
(1087/2011). 
 
46. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a resultats de les 
negociacions amb Abaqua (1088/2011). 
 
47. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a liquidació del 
deute a proveïdors (1089/2011). 
 
50. Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  al tancament de la 
piscina exterior de Son Hugo (1094/2011). 

 
1. SOBRE LA TAULA.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de dia 

30 de juny i 28 de juliol de 2011.  
 
Es sotmeten  a la consideració dels regidors les actes de les sessions ordinàries de 
dia 30 de juny i 28 de juliol, les quals es consideren  conformes i queden aprovades. 

 
2.  Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 21 de setembre 

de 2011. 
 
Es sotmet  a la consideració dels regidors l’acta de la quals es considera  conforme 
i queda aprovada. 
 
3.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de preguntes amb 

resposta escrita del Ple de 29 de setembre de 2011. 
 
Es proposa: 
 
Complint el que disposa l’article 38 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Plma, la Secretaria Geeral del Ple ha realitzat el seguiment de les preguntes amb 
resposta escrita que va presentar el Grup Municipal PSIB-PSOE en el Ple de dia 29 de 
setembre de 2011, es quals se sotmeten a la consideració de l’Ajuntament Ple el donar 
compte de l’esmentat seguiment: 
 
Únic.- Donar compte del resultat del seguiment de les preguntes amb resposta 
escrita que va presentar el Grup Municipal PSIB-PSOE en el Ple de dia 29 de 
setembre de 2011. 
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El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat. 
 
Es passa a votació la inclusió de la urgència, la qual és aprovada per unanimitat 
F.O.D. 1-  Declaració institucional  amb motiu de la jubilació de l’Interventor Sr. 

Sebastià Crepí. 
 
Es proposa: 
 
L’Interventor D. Sebastià Crespí Mir, porta més de 29 anys al servei d’aquesta institució 
i ha marcat una etapa en la seva història i en la història de la ciutat. Avui assisteix  al 
seu darrer plenari com a Interventor abans d’iniciar una merescuda i profitosa jubilació, 
per aquest motiu els regidors i regidores de l’Ajuntament de Palma, a l’empar el que 
disposa l’article 93 del Reglament Orgànic del Ple, eleven la següent proposta de 
Declaració Institucional: 
 
L’Ajuntament de Palma, agraeix la dedicació i entrega demostrada en l’exercici de 
les seves funcions per D. SEBASTIÀ CRESPÍ MIR i li desitjam molts d’anys i tota 
la sort del món en aquesta nova etapa de la seva vida. Molts d’anys i moltes 
gràcies. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el 

llibre d’inscripcions del dia 20 de setembre al 20 d’octubre de 2011. 
 
Es proposa: 
 
Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre de 
resolucions del dia 20 de setembre al 20 d’cotubre de 2011. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat 
 
5.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia  núm. 19106 de 14 

d’octubre 2011 de nomenament de president i vicepresident 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 va aprovar per unanimitat la creació 
d’una Comissió No Permanent per analitzar les diferents postures 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 municipals, i el Ple de dia 29 de setembre de 2011 quedà assabentat de la 
designació dels membres integrants d’aquesta comissió. 
 
Aquesta Comissió No Permanent celebrada el dia 11 d’octubre de 2011 va proposar per 
unanimitat a la batlia el nomenament com a president al Sr. Jesús Valls Flores, regidor 
de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge i com a vicepresidenta a la Sra. Yolanda Garví 
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Blázquez regidora del Grup Municipal PSIB-PSOE. Complimentat el requisit i d’acord 
amb les atribuciones que em confereixen els apartats  4.ñ de l’art. 124 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 110.1 del Reglament 
Orgànic del Ple, vinc a dictar el següent 
 
DECRET 
 
1. Nomenar president de la Comissió No Permanent relativa al futur del Lluís 
Sitjar al Sr. Jesús Valls Flores, regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge i 
vicepresidenta a la Sra. Yolanda Garví Blázquez regidora del Grup Municipal 
PSIB-PSOE, segons la proposta unànime efectuada per l’esmentada comissió en 
data 11 d’octubre de 2011. 
 
2.- El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la firma, sense perjudici de 
la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb 
l’art. 44 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial Decret de 28 de novembre de 1986. 
 
3.- Es donarà compte del present Decret al Ple, a la primera sessió ordinària que es 
dugui a  terme, d’acord amb l’art. 44.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
4.- Comunicar el present decret al Sr. Jesús Valls Flores i a la Sra. Yolanda Garví 
Blázquez. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat 
 
6.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del canvi de membres representants de 

l’Ajuntament de Palma en el Consorci d’Aigües de la Badia de Palma.  
 
Es proposa: 
 
Mitjançant acord Plenari de data 28 de juliol passat es van anomenar els següents 
membres com a representants de l’Ajuntament de Palma en el Consorci d’aïgues de la 
Badia de Palma: 
El regidor de l’àrea de medi ambient Andreu Garau Garau 
El vicepresident d’Emaya Bernando Roig Cabrer 
El director tècnic d’Emaya Llorenç Mestre Ribot 
El directo financer d’Emaya Cristofol Sastre Barceló 
 
Atès que s’ha proposat el canvi de dos representants es precisa la modificació de 
l’indicat acord plenari agraïnt els serveis prestats als membres que es canvien i 
anomenant els següents membres per formar part del Consorci d’Aigües de la Badia de 
Palma: 
El regidor de l’àrea de medi ambient, President d’Emaya Andreu Garau Garau 
El director tècnic d’Emaya Llorenç Mestre Ribot 
El cap de servei de responsabilitat corporativa Antoni Bennassar Pol 
El director d’operacions Alonso Gallardo Moragues. 
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El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat. 
 
7.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de Batlia núm.  19808 de 24 

d’octubre 2011 de nomenament de presidenta i vicepresidenta de la Comissió 
no Permanent per a la convivència de Son Gotleu.  

 
Es proposa: 
 
El Ple de l’Ajuntament de dia 29 de setembre de 2011 va aprovar per unanimitat la 
creació d’una Comissió no Permanent per a la convivència de Son Gotleu amb motiu 
dels recents successos ocorreguts a l’esmentada barriada i també quedà assabentada de 
la designació dels membres integrants d’aquesta comissió. 
 
Aquesta Comissió no Permanent celebrada el dia 13 d’octubre de 2011 va proposar per 
unanimitat a la batlia el nomenament com a presidenta a la Sra. Sandra Fernández 
Herranz, regidora de l’Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació, i com a 
vicepresidenta a la Sra. M. Isabel González Carrasco regidora del Grup Municipal 
PSIB-PSOE. Complimentat el requisit i d’acord amb les atribucions que em confereixen 
els apartats 4.ñ de l’art. 124 de la Llei 7/19856, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 110.1 del Reglament orgànic del Ple, vinc a dictar el següent 
 
DECRET 
 
1.- Nomenar presidenta de la Comissió no Permanent per a la convivència de Sont 
Gotleu a la Sra. Sandra Fernández Herranz, regidora de l’Àrea de Benestar Social, 
Immigració i Participació i vicepresidenta a la Sra. M. Isabel González Carrasco 
regidora del Grup Municipal PSIB-PSOE, segons la proposta unànime efectuada 
per l’esementada comissió en data 13 d’octubre de 2011. 
 
2.- El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la firma, sense perjudici de 
la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb 
l’art. 44 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial Decret de 28 de novembre de 1986. 
 
3.- Es donarà compte del present Decret al Ple, a la primera sessió ordinària que es 
dugui a terme, d’acord amb l’art. 44.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
4.- Comunicar el present decret a la Sra. Sandra Fernández Herrans i a la Sra. M. 
Isabel González Carrasco. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat 
 
8.  Proposta d’aprovació d’acord d’adhesió als compromisos establerts a la 

“Carta de compromiso con la calidad en la Administración Pública”.   
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
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Atès que a iniciativa de la Red Interadministrativa de Calidad, òrgan liderat per la 
Agencia de Evaluación de la Calidad, i a la qual s’hi troba representada l’Administració 
General de l’Estat, les Comunitats Autònomes, i l’Administració Local, a través de la 
FEMP, s’ha treballat en la redacció de la Carta de Compromiso con la Calidad en la 
Administración Pública, que s’adjunta. Amb aquesta Carta es vol promoure 
l’establiment d’un enfocament comú i l’adopció de compromisos per al 
desenvolupament de la qualitat en la gestió pública per part de totes les administracions 
espanyoles. 
 
Atès que durant l’any 2009, a proposta de la Comissió Executiva de la Comisión de 
Modernización y Calidad de la FEMP va acordar aprovar la seva adhesió pel que fa als 
objectius establerts a la Carta i assumir la seva difusió. 
 
Atès que el passat 30 de novembre de 2010 l’esmentada Comissió Executiva va acordar 
proposar al conjunt d’ajuntaments la seva adhesió als compromisos de la Carta, 
suggerint com a instrument per dur-la a terme el Ple municipal, i així ho va traslladar a 
l’Ajuntament de Palma, mitjançant carta de 21 de gener de 2011. 
 
Atès que des de la Red Internacional de Calidad s’ha previst que a totes les institucions 
adherides a la Carta se’ls facilitarà una eina d’autoevaluació que permetrà conèixer als 
interessats aquells aspectes de l’administració que es trobin en sintonia amb ella, i per 
altra part, quins aspectes són susceptibles de millora. 
 
D’acord amb això, la TAG Cap de Departament que subscriu, d’acord amb l’establert al 
Decret de Batlia núm. 11.917 de 13 de juny de 2011 d’Organització dels Serveis 
Administratius de l’Ajuntament de Palma, proposa   a l’Excm. Ajuntament Ple 
l’adopció del següent 
 
ACORD 

 
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Palma als compromisos establerts a la Carta 
de Compromiso con la Calidad en la Administración Pública, elaborada per la Red 
Interadministrativa de Calidad, òrgan liderat per l’Agencia de Evaluación de la 
Calidad i en la qual es troben representades l’Administració General de l’Estat, les 
Comunitats Autònomes, i l’Administració Local, a través de la FEMP. 

 
El decàleg de compromisos per a la implantació de la qualitat en les 
administracions públiques que consta a l’esmentada carta és el següent: 
1. Determinar estructuras o mecanismos de apoyo necesarios para implantar la 
Calidad en las Administraciones. 
2. Adoptar fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa para 
garantizar la ejecución efectiva de las Políticas de Modernización y Calidad. 
3. Fomentar el intercambio de experiencias y la gestión del conocimiento. 
4. Apostar por la innovación en la gestión mediante la dotación de infraestructuras y 
la incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas al ciudadano. 
5. Aplicar el análisis y evaluación permanente de las normas, programas, planes y 
políticas públicas. 
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6. Promover fórmulas de reconocimiento a organizaciones y personas, incluyendo los 
incentivos ligados a la evaluación del desempeño. 
7. Rendir cuentas a la sociedad. 
8. Elaborar y difundir Cartas de Servicios. 
9. Integrar la calidad en los programas de gobierno. 
10. Establecer los mecanismos adecuados para el seguimiento y revisión de la carta. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
9. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute, per import de 1.333’80€. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Dins l’any 2011 s’han rebut les factures FC-2605982 i FC-2605980 amb data 
30.06.2010 de l’empresa ILLES UNIFORMS SL, i les factures 80003088 i 80003089 
amb data 07.08.2008 de l’empresa LA FILADORA SA. Un pic realitzades les 
oportunes comprovacions al Departament de comptabilitat  correspon efectuar el 
pertinent reconeixement de deute ja que es poden carregar a l’exercici pressupostari 
actual. Per això, la cap de secció que subscriu, d’acord amb l’establert per l’art. 176.2b) 
i 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i al Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- Reconèixer el deute existent amb l’empresa ILLES UNIFORMS SL, amb CIF 
B-57172082, de les factures FC-2605982 i FC-2605980 amb data 07.08.2008, per un 
import de 782,66 euros, en concepte d’abonament de vestuari divers subministrat a 
les brigades i al centre sanitari Son Reus, quantitat que es carregarà de la següent 
manera: 
- A la partida 06.16500.22104 la quantitat 607,99 € 
- A la oartida 06.31300.22104 la quantitat 174,67 € 
 
2n. Reconèixer el deute existent amb l’empresa LA FILADORA SA, amb CIF A-
07002009, de les factures 80003088 i 80003089 amb data 07.08.2008, per un import 
de 551,14 € en concepte d’abonament de vestuari i divers subministrament a les 
brigades i al personal de Cases Consistorials, quantitat que es carregarà de la 
següent manera: 
- A la partida 06.16500.22104 la quantitat 426,09 € 
- A la partida 06.92000.22104 la quantitat 125,05 € 
 
S’aprova per unanimitat 
 
10.  Proposta d’aprovació  de reconeixement de deute per import de 1.201’44€ 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
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 Durant l’any 2010 van quedar sense tramitar una sèrie de factures d’aquest institut 
abans del tancament definitiu de l’exercici. Per aquest motiu, l’Àrea Econòmi-Financera 
les ha unificades per dur-les a aprovació de l’òrgan competent i per imputar la despesa a 
la partida adient de l’exercici 2011. 
 
Per això, d’acord amb el que establexien l’article 23.e del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 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 de règim local; arts. 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els arts. 
178 i 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 2011; els arts. 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de 
l’Ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 2004; els arts. 172 i 173.5 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, qui subscriui, 
prevei dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Economia i Rercursos 
Humans, proposa a la Sra. Presidenta elevar al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1er. Reconèixer el deute per un total de 1.201,44 euros a les empreses que es 
relaciones a continuació i amb càrrec a les partides següents: 
 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
PARTIDA: 00.24000.221.00.00 Import 68,11€ 
CONTRACTISTA: Endesa Energia XXI S.L.U. 
CIF: B82846825 
IMPORT: 68,11 (seixanta-vuit amb onze cèntims) 
CONCEPTE: Consum elèctric c/ Bosc 18 (28/09/10 -01/12/10) 
 
PARTIDA: 00.24000.221.00.00 Import – 1,73€ (abonament) 
CONTRACTISTA: Endesa Energia XXI S.L.U. 
CIF: B82846825 
IMPORT:  -1,73 (menys un euro amb setanta-tres cèntims) 
CONCEPTE: Consum elèctric c/ Bosc 18 (28/09/10 -01/12/10) 
 
PARTIDA: 00.24000.221.01.00 Import – 207,81 € 
CONTRACTISTA: Emaya, Empresa Municipal d’Aigüens i Clavegueram S.A. 
CIF: A07000029 
IMPORT:  207,81 (dos-cents set amb vuitanta-un cèntims). 
CONCEPTE: Servei d’aigua, clavegueram i R.S.U. (21/05/10 – 20/07/10) 
 
PARTIDA: 00.24000.226.08.00 Import 250,26€ 
CONTRACTISTA: Cía. Mediterránea de Vigilancia (MEVI SA) 
CIF: A07673304 
IMPORT: 250,26 (dos-cents cinquanta amb vint-i-sis cèntims). 
CONCEPTE: Quota connexió servei de vigilància. 
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ÀREA DE FORMACIÓ 
PARTIDA: 00.24100.229.02.00 Import 259,39 € 
CONTRACTISTA: Futur Clima Serma, S.L.U. (Futur & Cl ima) 
CIF: B57248445 
IMPORT:  259,39 (dos-cents cinquanta nou amb trenta-nou cèntims). 
CONCEPTE: Rrevisió aparell aire acondicionat 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
PARTIDA: 40.43300.229.01.00 Import  417,60 € 
CONTRACTISTA: Mandarina Diseño Gráfico y Web S.L. 
CIF: B57414591 
IMPORT:  417,90 (quatre-cents disset amb noranta cèntims). 
CONCEPTE: Hosting www.sagerreria.es 
 
2on. Abonar aquests imports amb càrrec a les partides que s’indiquen del vigent 
pressupost de despeses. 
 
3er. Implementar les mesures administratives procedimentals i comptables adients 
per a l’execució de la present resolució. 
 
4t. Donar compte al Consell Recotr de l’adopció d’aquest acord a la primera 
reunió ordinària que celebri. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
11.  Donar-se per assabentat de l’informe d’Intervenció pel qual s’avalua el 

compliment anual del Pla de Sanejament 2009-2015 en aplicació del RD 
5/2009.  

 
Es proposa: 
 
Vist el RDL 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les 
Entitats Locals de deutes pendents de pagaments amb empreses i autònoms, convalidat 
per Resolució de 21 de maig, del Congrés dels Diputats. 
 
Vist que, de conformitat amb l’establert a l’article 1 del RDL5/2009, de 24 d’abril, 
aquesta entitat va liquidar el seu pressupost de 2008, amb romanent de tresoreria negatiu 
i tenia obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar al pressupost de 2008 i, per 
tant tenia la possibilitat de finançar el seu import amb endeutament bancari. 
 
Vist que de conformitat amb l’establert a l’article 3.1. del RDL 5/2009, de 24 d’abril, 
per finançar el seu import d’endeutament bancari era necessari un Pla de Sanejament 
que va ser aprovat 29 de juny de 2009. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de 17 d’octubre de 2011 sobre el compliment anual del Pla 
de Sanejament que s’adjunta, es proposa  el següent 
 
A C O R D 
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PRIMER.- Assabentar-se de l’informe d’Intervenció pel qual s’avalua el 
compliment anual del Pla de Sanejament que s’ajunta, als efectes previstos a 
l’article 9.3 del RDL 5/2009, de 24 d’abril. 
 
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es comuniqui l’esmentat 
informe al Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT 
 
19.   Proposta d’aprovació per a la modificació dels torns de prestacions del servei 

d’auto-taxi en temporada baixa. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Vistas las solicitudes de reforma o variación del régimen de turnos de autotaxi en 
temporada baja formuladas en fecha 23.8.2011 por la Agrupación Empresarial de Auto-
Taxi y Auto-Turismo de Baleares, en fecha 5.9.2011 por la Asociación Sindical de 
Autónomos del Taxi de Mallorca y en fecha 12.9.2011 por la Asociación Mallorquina 
de Trabajadores Autónomos del Taxi. Solicitudes cuya síntesis, respectivamente, es la 
siguiente: la referida Agrupación Empresarial viene a instar que se cambie la actual 
regulación por cuatro días de trabajo y uno libre con un mes de vacaciones repartidos en 
dos quincenas o en tres periodos de diez días cada uno o bien que, de no alcanzarse 
consenso alguno, se adopte la regulación que estuvo vigente hasta el año 2009. Por su 
parte la Asociación Sindical ASATM insta que sea establecidos turnos de 12 horas para 
todos los vehículos con un día de libranza de cada diez, con consiguiente desaparición 
del denominado sistema de vacaciones, así como un serie de propuestas reductoras de 
las posibilidades de conducción de los vehículos autotaxis, incluyendo contingentación 
y mayores limitaciones en las posibilidades de adscripción extraordinaria de 
conductores excediendo del principio de conductor único contemplado en la disposición 
adicional segunda del Reglamento municipal regulador del servicio de autotaxi. 
Finalmente, la entidad AMTAT-Pimem, bajo la óptica de la tendencia a la reducción de 
la demanda en las últimas temporadas y con el objetivo expreso de rentabilizar el 
servicio, insta disminución de la actual jornada de 14 horas, propugnando una jornada 
de 13 horas, con adopción únicamente de la modalidad de turnos horarios del tipo A y 
desaparición de los turnos B de carácter vacacional, con mantenimiento de las variantes 
AT, AM, A1 y A2 y jornada de mañana entre las 1-14 horas y las 13-02 horas, así como 
libranzas adicionales en la proporción de un día de cada diez jornadas. 
 Visto que, ante tal variedad de propuestas, en fecha 23.9.2011 el regidor del Área 
delegada de Movilidad efectuó convocatoria para la realización de encuesta de carácter 
consultivo, en la jornada del pasado 4 de Octubre, dirigida a los titulares de licencia de 
autotaxi, a fin de conocer las preferencias de los taxistas en los referente a los turnos de 
temporada baja, entre otros aspectos. Planteándose las siguientes opciones duales, con la 
resultante numérica relativa y porcentual que así mismo se indica: 
- Establecer únicamente turnos de doce horas diarias de duración con posibilidad de un 
solapamiento horario, además de un día de libranza en cada secuencia de diez días, 
distribuido según el dígito de las unidades de cada número de licencia. 607 – 62,77% 
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- La  regulación en temporada baja aprobada el 29.7.2004, que rigió hasta el año 2009, 
con turnos A de carácter horario (jornadas de 5 a 15 o de 13 a 23 horas; con periodo 
nocturno, de 23 a 05 horas, de libre prestación), con la opción alternativa de  turnos B 
consistentes en dos periodos quincenales de vacaciones y libranza en la proporción de 
cuatro días de trabajo seguido de uno de descanso, equivalentes a 6 días de libranza 
mensual. 338 – 34,95% 
- Nulo / Blanco: 22 – 2,28% 
 Deduciéndose del resultado de dicha encuesta (con una participación de 967 
encuestados y un índice de participación del 78,05 %) que los taxistas aceptan adecuar 
la oferta de servicios a la contracción de la demanda propia de un régimen estacional 
especialmente  afectado por el actual contexto de crisis económica. De lo que se extrae 
el criterio de que  procede una modificación del sistema de turnos de temporada baja 
establecido mediante Acuerdo plenario de 28.9.2009 (publicado en el BOIB de fecha 
22.10.2009), mediante el que esencialmente fue fijada una jornada diaria  de catorce 
horas para los turnos del tipo A en coexistencia con los denominados turnos B 
(vacacionales) sin límite horario diario y con determinados periodos de libranza en 
proporción equivalente al trabajo que podían desarrollar los turnos del tipo A. Con la 
resultante, atendiendo a las preferencias expresadas en la referida encuesta y con las 
posteriores aportaciones expresadas en la Comisión de Seguimiento en cuanto a los 
detalles de la jornada,  de configurar los turnos de taxi de temporada baja conforme a los 
siguientes criterios: Establecer una jornada de doce horas de duración más media hora 
de solapamiento entre jornadas contiguas, en las modalidades de ‘mañana’ (desde la 
1.45 a las 14.15 horas) y ‘tarde’ (de 13.45  a las  2.15 horas), además de un día de 
libranza en cada secuencia de diez días, distribuido según el número de cada licencia. 
Con eliminación de la modalidad de turnos B, acabando así con la dualidad entre las 
modalidades A y B. 
 Variándose finalmente el cuadro de  de turnos incluido en el punto 1.a de la 
posterior parte dispositiva, al haberse detectado que  la distribución de licencias por 
números pares o impares interfiere indebidamente con las previsiones sobre libranza del 
posterior punto 1.b, ya que al estar  ante una secuencia temporal  que alterna periodos de 
tres días que responden a su vez a números pares e impares, la combinación de ambas 
previsiones determina que la libranza, en la proporción del 10 % de las jornadas, se 
acumule en el contingente par o impar que prestara servicio durante el correspondiente 
tramo de jornada, en vez de estar distribuido en ambos tramos, como resulta lógico y 
deseable. Por ello, se ha procedido a sustituir el criterio de distribución par-impar en el 
punto 1.a por la agrupación de las licencias por mitades, resultando dos grupos de 623 
licencias, al estar compuesta la flota de autotaxis por 1246 licencias. 
 Por lo que,  vistas las facultades de los arts. 52 y 91 y concordantes del vigente 
Reglamento municipal de los Transportes públicos de viajeros, y  habiendo sido tratado 
el asunto, como resulta preceptivo,  en la Comisión de seguimiento del sector del taxi, 
órgano de participación en materia de transporte, en fecha 10 de Octubre de 2011,  se  
eleva al Pleno de la Corporación la presente propuesta de resolución para la adopción, 
en su caso,  del siguiente  
 
ACUERDO: 
 
1. Modificar  el contenido del Acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 28 de 
Septiembre de 2009, publicado en BOIB nº 155 de fecha 22.10.2009, relativo al 



 

- 15 - 

régimen de turnos de prestación del servicio de taxi en temporada baja, afectando 
al periodo comprendido cada año entre el 1º de Noviembre y el siguiente 30 de 
Abril, quedando regulados dichos turnos conforme a las siguientes 
determinaciones:  
a. Los vehículos adscritos a las licencias municipales de auto-taxi, prestarán 
servicio alternarnándolo durante los años pares e impares, referido al inicio de la 
temporada baja, trabajando entre la 1.45 y las 14.15 horas o bien entre las 13.45 y 
las 2.15 horas del día siguiente, conforme a la siguiente distribución por mitades de 
las licencias municipales, sin perjuicio de las libranzas posteriormente 
contempladas o de las licencias que corresponden a taxis adaptados para usuarios 
con discapacidad,  durante los meses que se indican :  
       Años pares     Años impares 

b.  Los vehículos adscritos a las licencias de auto-taxi librarán durante las jornadas 
a continuación expresadas, a razón de un día de cada diez y, en consecuencia, no  
prestarán servicio  durante los siguientes días de cada mes: 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 1 tendrán libranza los días 1, 
11 y 21.  
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 2 tendrán libranza los días 2, 
12 y 22. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 3 tendrán libranza los días 3, 
13 y 23. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 4 tendrán libranza los días 4, 
14 y 24. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 5 tendrán libranza los días 5, 
15 y 25. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 6 tendrán libranza los días 6, 
16 y 26. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 7 tendrán libranza los días 7, 
17 y 27. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 8 tendrán libranza los días 8, 
18 y 28. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 9 tendrán libranza los días 9, 
19 y 29. 
- Los vehículos con número de  licencia finalizado en 0 tendrán libranza los días 10, 
20 y 30.  
 
2. Las presentes previsiones en materia de turnos serán de aplicación sin necesidad 
de distintivo. No obstante, mediante decreto de la Alcaldía podrán establecerse 
distintivos siguiendo la nomenclatura A1, A2, AM y AT  tradicionalmente 
contemplada en las resoluciones municipales sobre turnos de temporada baja. La 
Alcaldía así mismo podrá efectuar modificaciones de detalle para adecuarse a 
nuevas necesidades. 
 

   De 1.45 a 14.15 De 13.45 a 2.15 De 1.45 a 14.15 De 13.45 a 2.15 
Noviembre Licencias 1-623 Licencias 624-1246 Licencias 624-1246 Licencias 1-623 
Diciembre Licencias 624-1246 Licencias 1-623 Licencias 1-623 Licencias 624-1246 
Enero Licencias 1-623 Licencias 624-1246 Licencias 624-1246 Licencias 1-623 
Febrero Licencias 624-1246 Licencias 1-623 Licencias 1-623 Licencias 624-1246 
Marzo Licencias 1-623 Licencias 624-1246 Licencias 624-1246 Licencias 1-623 
Abril Licencias 624-1246 Licencias 1-623 Licencias 1-623 Licencias 624-1246 
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3. Establecidos por la Alcaldía los referidos distintivos,  durante el mes anterior al 
del inicio de la temporada baja se admitirán a trámite solicitudes individuales de 
cambio de turno que serán resueltas motivadamente, preservando el equilibrio de 
turnos derivado de la presente resolución y pudiendo ser configurados y otorgados 
turnos del tipo AM (‘mañana’) y AT (‘tarde’) en sustitución de turnos de carácter 
alterno.  Excepcionalmente, durante cualquier momento de la temporada baja, se 
admitirán a trámite solicitudes de cambio de turno, cuando ello proceda por 
razones sobrevenidas, en casos tales como cambios en la titularidad de las licencias  
u otros casos basados en circunstancias personales o profesionales debidamente 
justificadas por los interesados, que también será resueltas motivadamente. Las 
decisiones sobre cambios de turnos serán públicas y las peticiones inicialmente no 
atendidas serán incluidas en una lista de espera gestionada por la Sección de 
Transportes, cuyo contenido también estará sometido a publicidad. 
 
4. En aplicación del artículo 52 del Reglamento municipal  regulador del servicio, 
las anteriores determinaciones se entenderán sin perjuicio del peculiar régimen 
aplicable a las jornadas de los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero y 
domingo de Pascua de Resurrección, periodos en los que podrá prestarse servicio 
durante las veinticuatro horas, sin perjuicio de las excepciones que la Alcaldía 
pueda establecer.  
 
5. Así mismo, los servicios interurbanos previamente concertados acogidos al 
denominado régimen de reciprocidad, hacia el puerto y aeropuerto, y los servicios 
también previamente concertados que tengan origen en el puerto y  el aeropuerto, 
con destino a cualquier otro municipio, quedan excluidos del  presente régimen de 
turnos. 
 
6. Los turnos de los autotaxis con adaptación para usuarios con discapacidad se 
regirán por sus propias determinaciones, según acuerde el órgano municipal 
competente. Excluyéndose de los efectos de la presente resolución las licencias 
incluidas en el registro de taxis adaptados, por disponer dichos vehículos de sus 
propias libranzas especiales. 
 
7. Dar traslado de la presente resolución a las entidades representativas de los 
intereses profesionales del sector del taxi. Entrando inmediatamente en vigor de 
conformidad con el artículo 57.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de su publicación en  el BOIB. Serà revisable abans de 31.12.2011. 
 
S’aprova per 23 vots a favor (PP i PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM), amb una 
esmena d’addició que digui: 
“Serà revisable abans de 31.12.2011.” 
 
23.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al recurs 

d’inconstitucionalitat pel reconeixement del dret per parelles del mateix sexe 
(757/2011). 

 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
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La Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la qual es va modificar el Codi Civil reconeixent el 
dret a contraure matrimoni a les parelles del mateix sexe, constitueix un dels grans 
avenços en igualtat del col·lectiu de lesbianes, gais i bisexuals i ha servit d'exemple i 
inspiració per a l'ampliació de les llibertats en molts altres països. Amb l'aprovació 
d'aquesta Llei es va produir un històric avanç en l'equiparació legal d'un col·lectiu que 
ha estat oblidat i discriminat al llarg del temps. L'aprovació del dret al matrimoni per a 
parelles compostes per persones del mateix sexe ha suposat un avanç democràtic que 
amplia la protecció legal a aquesta realitat familiar, tant a les parelles com als seus fills i 
filles, i suposa, després de dècades d'invisibilitat i marginació, un reconeixement de la 
seva dignitat en una societat avançada, plural i diversa. Aquest fet ha de produir 
satisfacció no només en el col·lectiu afectat, també en el conjunt de la ciutadania en la 
mesura que suposa una ampliació de drets i llibertats.  
 
La igualtat d'un col·lectiu ha de ser completa o, per contra, no ho és. Per aquesta raó és 
vital respectar la llibertat de gais, lesbianes i bisexuals per triar, en cas de voler 
consolidar la seva unió des del punt de vista legal, entre un enllaç en matrimoni o per 
una unió de parella de fet, només així la unió de aquestes persones es produirà en 
igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.  
 
El 30 de setembre de 2005 el Partit Popular va interposar un recurs d'inconstitucionalitat 
que qüestiona el reconeixement del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, 
oposant-se d'aquesta manera a aquesta igualtat de facto en l'accés al matrimoni i les 
conseqüències legals que això suposa per les persones gais, lesbianes i bisexuals.  
 
La presentació d'aquest recurs ha suposat una amenaça des d'aleshores per a totes 
aquelles persones que aspiren a viure en igualtat i, especialment, per a milers de famílies 
compostes per gais, lesbianes i bisexuals, amb els seus respectius fills i filles, que fa sis 
anys pendents de una sentència que resolgui definitivament un recurs que només 
persegueix anular l'extensió de drets i llibertats, que no perjudica a ningú i sí implica 
dignitat i felicitat per a moltes famílies.  
 
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. Dirigir des d'aquest Ajuntament al president nacional del Partit Popular (carrer 
Gènova, 13 - Madrid 28.004), Don Mariano Rajoy Brey, instant-lo a retirar el 
recurs d'inconstitucionalitat que qüestiona el dret al matrimoni entre persones del 
mateix sexe presentat davant el Tribunal Constitucional.  
 
2. Donar trasllat d'aquesta moció a l'associació Ben Amics situada al carrer 
Conqueridor, n º 2 - principalment Palma 07001 i a la Federació Estatal de 
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals situada al carrer Infantas,40-1ºdreta,-
28004 Madrid.  
 
Es rebutja per 17 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Jesús Valls Flores del Grup 
Municipal Popular. 
 
25.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a la gestió dels Casals 

de Barri per a les entitats veïnals (770/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
La regidora de Benestar Social, Immigració i Participació, Sandra Fernández, sobre els 
32 Casals de barri que té la ciutat, ha fet pública la seva intenció de: 
 
- Tancar definitivament els 6 casals de barri que estaven en règim de lloguer: 

� Viver 
� Son Oliva 
� Sant Jordi 
� Son Serra-La Vileta 
� Son Matet 
� Es Forti  
 

- Cedir la gestió al Servei de Benestar Social de 10 casals assegurant l’ús de l’espai a 
aquelles entitats que ho demanin i aquest Casals són: 

� El Terreno 
� Establiments 
� Son Cladera 
� Son Sardina 
� Polígon de Llevant 
� Puig de Sant Pere 
� Son Perera 
� Son Real 
� Can Alonso 
� Son Roca 
� Sa Garriga 
� Son Gotleu 
� La Soledat (Can Ribas) 
 

- I treure a concurs la gestió d’uns altres per tal de ser gestionats per empreses, amb la 
condició que el 25% d’activitats han d’estar consensuades amb les entitats de la zona i 
han de presentar un projecte comunitari. Els casal són: 

� S’Escorxador 
� Es Jonquet 
� Coll d’en Rabassa 
� Son Ferriol 
� Es Rafal 
� Santa Catalina 
� Sa Calatrava 
� Joan Alcover 
� Sant Agustí 



 

- 19 - 

� Son Cotoner 
� S’Hostalot 

 
Estam davant unes decisions motivades per la crisi econòmica però també està servint 
com excusa per impulsar un model de participació ciutadana que exclou el paper de les 
associacions veïnals de la gestió directa dels casals de barri. Durant el 2011 es va donar 
l’oportunitat a les entitats veïnals del barris per poder gestionar el seu casal de barri i 12 
associacions varen acceptar el repte i durant aquest any varen gestionar el següents 
casals: 

� Coll d’en Rabassa 
� El Molinar 
� Secar de la Real 
� Puig de Sant Pere 
� Rafal Vell 
� Son Ferriol 
� Son Gotleu 
� Can Alonso  
� Polígon de Llevant 
� Sant Jordi 
� Joan Alcover 
� S’Hostalot 

 
Cal recordar la importància d’aquest equipaments. Els Casals de barri neixen als anys 
80 com demanda ciutadana per dotar als barris de serveis socioculturals i per fomentar 
el teixit associatiu i participatiu. Han de ser espais polivalents perquè no responen a un 
model comú si no que han de ser fruit de l’entorn en el que es troben. La programació i 
els serveis que ofereixen dependrà de les necessitats i particularitats de la comunitat. 
Són llocs que s’han de convertir en referents pel barris. I ho seran si estan integrats i 
responen a les necessitats i demandes del barri. 
 
Sense cap dubte apartar a les Associacions de Veïns de la gestió dels casals dels seus 
barris és un menyspreu a la feina feta fins ara i suposa negar el recolzament que des de 
l’Ajuntament de Palma com institució ha de donar al teixit associatiu. 
 
La regidora Sandra Fernández no creu en les associacions de veïns com entitats 
col·laboradores per millorar  la vida en els barris. Entitats, per altra banda, que treballen 
per la a comunitat de manera voluntària i gratuïta. Aquest canvi de model de gestió dels 
Casals de subvencions a concurs, ho demostra. Donant a entendre que les associacions 
de veïns no tenen capacitat de gestió i menysprea el treball que fins ara s’ha estat 
realitzant.   
 
Per tot això, des de PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament 
de Palma l’adopció de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 



 

- 20 - 

1. L’Ajuntament, conscient de la importància dels Casals de barri, treballarà per 
dotar als barris, on ara es tancarà aquesta infraestructura, d’un Casal de barri 
estable i adequat el més aviat possible.   
  
2. L’Ajuntament conscient de la importància que pel foment del teixit associatiu i 
la participació suposa el donar la opció a les entitats veïnals perquè duguin la 
gestió dels Casals de barri, mantindrà el model de gestió del Casals de Barri per 
subvenció, donant així opció a totes aquelles entitats que ho vulguin perquè puguin 
optar a la gestió del Casal del seu barri. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
29.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM  relativa a subvencions a 

Amipas i programa èxit (780/2011). 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
És de justícia reconèixer la tasca voluntària i pedagògica que realitzen en el seu dia a dia 
les Associacions de Mares i Pares, AMIPAS, de Palma. L'educació no formal del 
infants, la formació per mares i pares i la facilitació de la conciliació de la vida laboral i 
familiar són alguns dels objectius que treballen de forma incansable aquestes 
associacions. 
 
La Regidoria d'Educació, Igualtat i Família ha de facilitar, ajudar i oferir recursos 
perquè les AMIPAS puguin planificar diversos projectes que beneficiïn de forma clara 
les famílies de Palma. A més, la Regidoria ha de ser garant per ajudar a pal·liar l'índex 
de fracàs escolar dels infants.  
 
En aquesta tasca de facilitar a les APIMAS l'execució dels seus projectes i d'ajudar a 
combatre el fracàs escolar, la regidoria compta amb unes eines imprescindibles: les 
subvencions a centres escolars i Apimas i el projecte Èxit. 
 
Les subvencions de l'Ajuntament de Palma als centres escolars i APIMAS serveixen per 
a què aquestes puguin fer una oferta de qualitat d'activitats d'educació no formal 
dirigides a infants i famílies a un preu assequible per a l'economia familiar, la qual es 
troba molt castigada a causa de la crisi. Parlam d'activitats com matinets, extraescolars, 
escoles d'estiu, guarderies i xerrades formatives. Sense aquesta ajudes que ofereix 
l'Ajuntament de Palma, les dificultats econòmiques i de conciliació laboral i familiar es 
multipliquen per a les famílies de Ciutat. 
 
El Programa Èxit, d’orientació i suport a l’estudi de l'Ajuntament de Palma, és una clara 
mostra d'una eina que contribueix a pal·liar el fracàs escolar. Pretén millorar els resultats 
acadèmics i les tècniques d’estudi de l’alumnat del tercer cicle de primària. També vol 
combatre l’abandonament prematur del sistema educatiu i el fracàs escolar, a més 
d’augmentar el nivell educatiu de la població del municipi. També ajuda a les AMIPAS 
en la seva la tasca de dinamització. 
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Com entenem que aquestes dues qüestions són d'interès general per a la ciutat de Palma 
i per a les seves famílies, des del grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam 
al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma, a través de la Regidoria d’Educació, Igualtat i Família, es 
compromet a convocar de forma urgent les subvencions pel curs 2011-2012 per als 
projectes educatius realitzats per centres escolars i AMIPAS. 
 
2. L’Ajuntament de Palma, a través de la Regidoria d’Educació, Igualtat i Família, a 
continuar el Programa Èxit durant el 2011. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. L’Ajuntament de Palma, a través de la Regidoria d’Educació, Igualtat i 
Família, es compromet a convocar de forma urgent les subvencions pel curs 2011-
2012 per als projectes educatius realitzats per centres escolars i AMIPAS. 
2. L’Ajuntament de Palma, a través de la Regidoria d’Educació, Igualtat i 
Família,es compromet a continuar el Programa Èxit durant el 2012 ajustat a la 
disponibilitat pressupostària”. 
 
49.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  als retalls 

de les ajudes a les AMIPAS (1093/2011). 
 
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: 
 
Quan té previst l'equip de govern obrir el nou centre del Servei d'Acollida i 
Promoció Sociolaboral (SAPS) ubicat a la Façana Marítima i quin és el motiu del 
retard de la seva obertura? 
 
Contestada 
 
34.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a Son Busquets (754/2011). 
 
Alternativa presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a continuar la tramitació del PERI de 
Son Busquets, om així s’ha anat fent fins el dia d’avui, d’acord amb les condiciones del 
Protool de Son Busquets signat el 16 de juliol de 2010 i elevar a Junta de Govern la 
seva aprovació inicial, òrgan competent segons  l’art. 127.1.d de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a continuar amb l’interlocuió amb els 
representants del Ministeri de Defensa  per firmar la novació del Conveni inicial, en 
base al Protocol de Son Busquets signat el 16 de juliol de 2010. 
 
Es proposa: 
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Amb data 13 d’octubre de 1998 es va subscriure un Conveni entre el Ministeri de 
Defensa i l’Ajuntament de Palma, per poder transferir l’aprofitament urbanístic del 
Baluard des Príncep al solar ocupat per l’antiga caserna de Son Busquets.  

 
L’any 2006 l’Ajuntament de Palma va aprovar inicialment el PERI de Son Busquets, 
que preveia 1.663 habitatges (852 protegits i 811 lliures), es a dir, 5.000 nous habitants 
a una barriada densament poblada i amb edificis de 7 plantes. El resultat del període 
d’exposició pública va ser de 1096 al·legacions que rebutjaven el pla aprovat i 
sol·licitaven principalment una reducció del nombre d’habitatges i un increment del 
d’equipaments. 

 
Reconduir el Conveni signat l’any 1998 i modificar el PERI de Son Busquets aprovat 
inicialment per l’Ajuntament de Palma l’any 2006 es va convertir en un tema prioritari 
pel govern municipal a l’anterior legislatura 

 
El 16 de juliol de 2010, després de dos anys de intenses negociacions entre el Ministeri 
de Defensa i l’Ajuntament de Palma es va signar un Protocol d’actuacions entre 
ambdues administracions, molt favorable pels interessos municipals i molt especialment 
pels ciutadans i ciutadanes de les barriades confrontants amb Son Busquets. 

 
Les principals novetats a nivell urbanístic introduïdes i recollides al Protocol signat 
eren:  
 
1.- Reducció de densitat: de 150 viv / Ha a 75 viv / Ha, que implicava la reducció a la 
meitat del nombre de habitatges previstos (831 com a màxim), a més tots ells de 
protecció pública. 
2.- Reducció de l’edificabilitat (de 1,70 m2t/m2s a 1,42 m2t/m2s). 
3- La introducció del l’ús terciari fins a 74.125 m2t/m2s. 
 
I, a més a més, el reconeixement explícit del percentatge de cessió gratuïta a 
l’ajuntament del 15% de la edificabilitat mitja ponderada lliure de carregues de 
urbanització i que, el nou PERI el redactaria l’Ajuntament de Palma. 
 
La nova proposta de Son Busquets va ser redactada pels tècnics del Departament de 
Planejament de la Gerència d’Urbanisme, va ser presentada públicament, a més de als 
diferents grups polítics i a les distintes entitats ciutadanes el passat mes de març, 
introduint per acord plenari, la incorporació com a equipaments a la redacció del PERI, 
de diferents edificacions de l’antiga caserna. 
 
Sembla, no obstant, que pel nou equip de govern, Son Busquets no és una prioritat i ha 
deixat caducar el protocol signat entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de Palma 
sense haver elevat a Ple per la seva aprovació inicial la proposta redactada pels tècnics 
municipals la passada legislatura. 
 
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 
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PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta l’actuació de l’equip de govern per deixar 
caducar el Protocol de Son Busquets signat el 16 de Juliol de 2010 entre el Ministeri de 
Defensa i l’Ajuntament de Palma, tan favorable pels interessos municipals i pels 
ciutadans i ciutadanes de Palma. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern, a dur endavant les 
actuacions pertinents per mantenir les condicions de dit Protocol. 
 
3- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a elevar al Ple l’aprovació 
inicial del PERI de son Busquets redactat pels tècnics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a continuar la tramitació del 
PERI de Son Busquets, d’acord amb les condicions del Protocol de Son Busquets 
signat el 16 de juliol de 2010 i elevar a la Junta de Govern la seva aprovació inicial, 
òrgan competent segons l’art. 127.1.d. de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases 
del règim local. 
2. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern  continuar amb l’interlocució 
amb els representants del Ministeri de Defensa per firmar la novació del Conveni 
inicial, en base al Protocol de Son Busquets signat el 16 de juliol de 2010.”  
 
35.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la Fira de Nadal 

(759/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El canvi de traçat del carril per a bicicletes de les avingudes de Palma, ha provocat 
moltes molèsties i insatisfaccions, no només pels usuaris d’aquest mitjà de transport, 
sinó també pels responsables politics dels mercats municipals. Voler fer un traçat 
gairebé “virtual” pel mig de la plaça d’Espanya ha provocat que no es puguin instal·lar 
una quarantena de casetes de Nadal, provocant la incertesa de molts venedors i 
venedores i de les seves famílies. 
 
A més a més, a la darrera legislatura, l’anterior equip de govern va fer un gran esforç 
per millorar la imatge i la qualitat de la fira de Nadal, donant un aspecte homogeni, i 
apostant pels productors artesanals i de venda de productes típics de la nostra cultura, 
cercant l’equilibri amb els drets adquirits pels venedors, tenint en compte que per a 
molts i moltes son la seva única font d’ingressos. 
 
També hem de pensar en la dinamització que suposa pel centre comercial de la nostra 
ciutat, alegrant la vida dels carrers sobretot quan ja fa fosca i Palma s’ il·lumina per 
Nadal. 
 
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 
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PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a resituar els quaranta 
venedors i venedores que no es poden instal·lar a la plaça d’Espanya a causa del nou 
traçat del carril per a bicicletes, traslladant-los a l’espai situat a la plaça de l’Olivar amb 
les mateixes condicions que la resta d’usuaris del mercat no permanent de Nadal de 
plaça Major, Rambla i plaça d’Espanya, mantenint així mateix una  imatge homogènia. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“Atés que el canvi de trançat del carril per a bicicletes, que actualment passa pel 
mig de la Plaça Espanya afectarà la ubicació de les casetes de la Fira de Nadal que 
s’intal·laven a l’indicada zona. 
A tal efecte i considerant que no s’ha de perjudicar als interessats i s’ha de 
mantenir la qualitat de la Fira, s’ha contactat amb els venedors afectats per cercar 
la solució més idónia i arribar a un acord, a tal efecte es proposa el següent 
 
ACORD 
 
1. Reubicar els venedors afectats pel traçat del carril per a bicicletes a la Plaça 
d’Espanya, als distints llocs on s’ubica la Fira de Nala i a la nova ubicació de la 
Plaça de l’Olivar, com a conseqüència de la supressió dels llocs de la Plaça 
d’Espanya. 
2. Reubicar els indicats venedors en les mateixes condicions que la resta d’usuaris 
del mercat no permanent de Nadal mantenint així mateix una imatge homogènia”. 
 
36.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM relativa a salvar els molins de 

Sa Garriguera i en Gelós del Jonquet (768/2011). 
 
Esmena alternativa presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a mantenir la exigència en la 
disciplina urbanística i en la protecció de l’edificació, donant compte a la Comissió 
Insular de Patrimoni Històric, per tal d’evitar per ills de caràcter públic i de 
garantia de les persones i bens. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a donar curs a l’inici de la 
redacció del PERI de Es Jonquet per tal de concretar el marge d’actuació d’obres i 
usos als propietaris dels molins de Es Jonquet. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Des del PSM-IV-ExM consideram prioritari protegir el patrimoni arquitectònic de la 
ciutat de Palma per tal de conservar l’identitat i caràcter de la nostra ciutat.  
 
L’eix de la política de reactivació econòmica de Palma, amb la corresponent generació 
de llocs de feina i oportunitats pels nostres joves, emprenedors i aturats, ha de ser 
atreure més visitants els 365 dies a l’any. Per aconseguir això hem de fer de Palma una 
ciutat amb personalitat, amb barris amb caràcter, que enalteixin els seus valors 
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tradicionals, identitaris i històrics, per dotar-los d’interès cultural i atreure així a aquells 
visitants més inquiets, precisament aquells que poden venir tot l’any.  
 
Actualment, tots els ciutadans de Palma, i en especial els veïnats del barri del Jonquet, 
veuen amb desesperació com passen els mesos i els anys i els propietaris dels molins de 
sa Garriguera i en Gelós els mantenen en un estat de deplorable d’abandonament. De fet 
ja molt a prop de la ruïna total, malgrat són unes edificacions posseïdores d’uns valors 
patrimonials i històrics evidents protegits. No cal dir que la figura d’aquests molins del 
Jonquet forma part indissoluble de la façana marítima de Palma, i per tant s’han 
convertit en un dels principals valors i reclams de tota la ciutat.  
 
Davant aquesta situació de perill real i imminent d’una pèrdua patrimonial irreparable, 
des del PSM-IV-ExM consideram imprescindible que l’Ajuntament de Palma, en 
defensa de l’interès general i dels valors patrimonials de la façana marítima de la ciutat, 
actuï decididament per salvaguardar els molins de sa Garriguera i en Gelós, elements 
patrimonials únics i insubstituïbles en perill real d’esfondrament, i per tot això 
proposam al plenari de l’Ajuntament l’adopció de la següent      
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Palma prendrà totes les resolucions, acords, mesures, multes i 
sancions necessàries per obligar als propietaris a rehabilitar integralment els 
molins de sa Garriguera i en Gelós, conservant les seves tipologies característiques, 
i mantenint íntegrament els seus valors històrics i patrimonials.   

 
2. En el cas que en un breu termini de temps, que no podria excedir de dos mesos, 
seguís sense haver-hi compromís signat dels propietaris dels molins per 
rehabilitar-los, l’Ajuntament assumirà directament la salvaguarda de l’interès 
públic, executant subsidiàriament amb mitjans propis la rehabilitació integral dels 
molins, passant amb posterioritat la factura de les despeses de l’actuació als 
propietaris.  
 
Queda sobre la taula 
 
37.  Proposició del Grup Municipal  PSM-IV-ExM relativa a  la superació del 

nivell permès de contaminació de l’aire (772/2011).  
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 

El 6 d’octubre de 2011 un diari nacional va informar que Palma havia demanat un 
pròrroga de 5 anys per començar a posar en marxa mesures per reduir els nivells de 
contaminació atmosfèrica.  

Palma i vuit llocs més de l’estat espanyol sobrepassen els nivells de contaminació 
permesos segons una directiva europea. Estam xerrant de la presència a l’aire que 
respirem de substancies tòxiques per a les persones: diòxid de sofre, diòxid de nitrogen i 
òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni, que provoquen greus 
problemes de salut. 
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A més, tenint en compte que el llindar establert per la Unió Europea és menys exigent 
que les xifres recomanades per l’Organització Mundial de la Salut, segons les quals el 
87% de la població espanyola es veuria exposada a nivells perillosos de contaminació. 

Aquests nivells de contaminació ja estan provocant efectes nocius sobre la salut dels 
ciutadans de Palma: 

-  Malalties respiratòries 
- Lesions pulmonars 
- Dificultats de transport de l’oxigen en sang 
- Irritació ocular, etcètera. 

No hi pot haver cap motiu ni argument que pugi ajornar la necessitat de prendre les 
mesures pertinent per rebaixar la presencia d’aquestes substancies tòxiques. 

Les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, directives europees, lleis 
nacionals, reials decrets, plans locals, etcètera, aporten tota la informació escrita 
necessària i suficient per saber que aquest no és un problema menor. L’Ajuntament de 
Palma té l’obligació de vetllar per la salut del seus ciutadans i no fer-ho, entre d’altres, 
és una irresponsabilitat.  

Sabem quins són els principals focus de contaminació i també les mesures que s’han de 
prendre. El 2008 es va aprovar el Pla de millora de la qualitat de l’aire a Palma on es 
recullen una serie de mesures que és urgent posar en marxa. 

Per tot això, des del grup municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari 
de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1. Deixar sense efecte la pròrroga, per reduir els nivells de contaminació 
atmosfèrica, demanada pel l’equip de govern perquè la salut dels ciutadans està 
per damunt de qualsevol altra consideració.  

 
2. Dur a terme, amb caràcter urgent, les mesures recollides en el Pla de millora de 
la qualitat del aire de Palma així com qualsevol altra acció o accions adreçades a 
rebaixar els nivells de contaminació de l’aire.  
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
39.  Proposició del Grups Municipals  Socialista i PSM-IV-ExM relativa a 

l’edifici de Gesa de la Façana Marítima (781/2011) 
 
Aternativa presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern per a solucionar els problemes 
jurídics que en aquest moment existeixen per registrar l’immoble de l’edifici de GESA. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de Govern a considerar d’entre els possibles 
usos futurs de l’edifici de GESA el destinat a serveis municipals i altres 
administracions, així com el d’ús per a entitats cíviques interessades en l’ocupació 
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d’aquest espai, sempre que no afectin a la rendibilitat econòmica del projecte final 
d’ocupació. 
 
3. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de Govern a posar en marxa un estudi intern 
d’usos viable econòmicament que contempli la dinamització dels sectors productius de 
la ciutat i determini quin és l’ús més adient baix aquest punt de  vista. 
 
Es proposa: 
 
L'edifici situat a l'avinguda de Joan Maragall conegut com GESA, obra de l'arquitecte 
mallorquí Joan Ferragut, com és sabut, té una protecció del CIM a causa del seu caràcter 
singular com a mostra de l'arquitectura racionalista de Palma, a més està situat en un 
lloc estratègic de la ciutat i constitueix per si mateix un referent tant visual com 
territorial per a tota la ciutat i per als barris que l'envolten, Foners, Ses Veles i Polígon 
de Llevant. 
 
D'altra banda, les demandes d'espais d'ús social per a entitats ciutadanes de caràcter 
social i cultural, així com per a serveis a la ciutadania, (que van des d'una comissaria de 
la policia local a una biblioteca) o la necessitat d'espais per a formació en l'àmbit laboral 
i al costat del fet que molts dels serveis de l'Ajuntament s'estan portant a terme en locals 
i edificis llogats que suposen una càrrega per a les arques públiques, posen de manifest 
l'oportunitat que ofereix aquest edifici per donar resposta a aquestes necessitats reals. 
 
A més, l’edifici de GESA permet introduir un nou model de gestió pública i 
participativa. És a dir, que estam davant l’oportunitat d’oferir aquest espai a les entitats 
cíviques de Palma perquè, conjuntament amb l’Ajuntament, cogestionin activitats i 
projectes dirigits a tots els palmesans.  
 
Existeix una necessitat d’espais participatius per a les associacions de Ciutat que poden 
oferir als ciutadans de Palma un lloc propi i públic per promoure la cultura, la integració 
ciutadana a través de la gestió compartida però també un entorn d’expressió personal i 
social creativa i de formació.  
 
És un fet que la capacitat de l'edifici i la seva adaptabilitat funcional (un dels seus 
principals valors arquitectònics) és tan alta que permet sense problemes donar resposta a 
les esmentades demandes i encara donar cabuda a activitats econòmiques compatibles i 
complementàries amb els usos socials i administratius ja citats amb el que contribuiria a 
la sostenibilitat econòmica de l’edifici. 
 
En aquest sentit l'anterior equip de govern va presentar un pla d'usos en què es 
contemplava un edifici amb usos polivalents que donava entrada tant a la iniciativa 
pública com privada a la recerca de l'autosuficiència. Aquesta polivalència encaixa 
perfectament en el recent aprovat Decret Llei d'Emprenedors del Govern i permetria 
dirigir cap a les ACTIC productives de sectors propis de la nostra illa com és sens dubte 
el turisme.  
 
 
PROPOSICIÓ 
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El Ple de l’Ajuntament de Palma es compromet a: 
 
1.-  Mantenir la modificació del PGOU basada en la titularitat pública de les zones 
verdes, els seus equipaments i de l'edifici de GESA. 
 
2.-  Assegurar l’ús públic destinat a serveis municipals i altres administracions per tal 
que suposi un estalvi per a l’Ajuntament. Així com garantir la participació de les entitats 
cíviques de Palma en part de la gestió dels espais de l’edifici per tal de fer efectiva la 
participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu de Palma.  
 
3.- Posar en marxa un pla d'usos viable econòmicament que contempli la dinamització 
dels sectors productius de la ciutat. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de Govern per a solucionar els 
problemes jurídics que en aquest moment existeixen per registrar l’immoble de 
l’edifici de GESA. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de Govern a considerar d’entre els possibles 
usos futurs de l’edifici de GESA el destinat a serveis  municipals i altres 
administracions, així com el d’ús per a entitats cíviques interessades en l’ocupació 
d’aquest espai, tenint en compte a la rendibilitat econòmica del projecte final 
d’ocupació. 
3. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de Govern a posar en marxa un estudi 
intern d’usos viable econòmicament que contempli la dinamització dels sectors 
productius de la ciutat i determini quin és l’ús més adient baix aquest pun de 
vista.” 
 
12.  Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació ordenances municipals 

d’imposts i esmenes presentades. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME.-  L’Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de Juliol de 1989, 
va aprovar l’ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles. La darrera 
modificació d’aquesta ordenança va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 
22 de desembre de 2008 i entrà en vigor  l’1 de gener de 2009.  
 
En sessió celebrada el dia 29 de Juny de 1989, l’Ajuntament va aprovar l’ordenança 
Fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. La darrera 
modificació d’aquesta ordenança va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 
22 de desembre de 2009 i entrà en vigor  l’1 de gener de 2010. 
 
En sessió celebrada el dia 27 de Juliol de 1989, l’Ajuntament va aprovar l’ordenança 
Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. La darrera modificació d’aquesta ordenança va ésser aprovada definitivament 
per acord plenari de 22 de desembre de 2009 i entrà en vigor  l’1 de gener de 2010.  
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En sessió celebrada el dia 11 de Juny de 1992, l’Ajuntament va aprovar l’ordenança 
Fiscal reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques. La darrera modificació 
d’aquesta ordenança va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 22 de 
desembre de 2008 i entrà en vigor  l’1 de gener de 2009. 
 
En sessió celebrada el dia 12 de desembre de 1995, l’Ajuntament va aprovar 
l’ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
La darrera modificació d’aquesta ordenança va ésser aprovada definitivament per acord 
plenari de 22 de desembre de 2009 i entrà en vigor  l’1 de gener de 2010. 
 
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. 
 
Per necessitats d’ordre pressupostari, es proposa fixar el tipus de gravamen de l’Impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana en: 0,735 % pels immobles d’ús residencial; 
0,775% pels immobles d’ús no residencial; 0,594%  pels immobles rústics; i mantenir el 
tipus vigent pels immobles de característiques especials. També es proposen nous 
coeficients de situació a l’impost sobre activitats econòmiques, que suposen un 
increment màxim del 6%. 
 
En  el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, es clarifica la tributació de les 
motocicletes elèctriques, en les que no existeix equivalència dels centímetres cúbics 
amb la potència, assimilat.les a les de fins a 125 centímetres cúbics. 
 
En el cas de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, es 
proposa modificar  l’article 13 en el sentit de simplificar la tramitació de les pròrrogues 
del termini de presentació de les declaracions liquidacions en el cas d’herències, 
concedint-se automàticament quan l’acceptació de l’herència es produeix amb 
posterioritat als cinc mesos comptats des de la defunció del causant. 
 
En el cas de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es proposa a nova 
redacció de l’article 6.3, redactant-se com la Llei d’hisendes locals. 
  
S’han sol·licitat informes als Serveis Jurídics, a Intervenció i al Consell Tributari sobre 
la present proposta de modificació de les ordenances dels imposts.  
 
La Junta de Govern de Palma aprovà, el dia 11 d’octubre de 2011, el projecte de 
modificació de les ordenances d’imposts. S’han remès als grups polítics municipals 
l’acord als efectes de presentar les esmenes que estimin oportunes en el termini de sis 
dies disposats pel Sr. Batle President, conforme el que preveu el Reglament de Ple de 
l’Ajuntament de Palma 

 
S’han presentat dos escrits d’esmenes als imposts municipals: 1) el Grup municipal 
socialista, a l’Impost sobre béns immobles, a l’Impost sobre activitats econòmiques i a 
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres; 2) el Grup municipal PSM - 
Iniciativa Verds – Entesa, a l’Impost sobre béns immobles. 
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Acord 
El Grup municipal socialista proposa la correcció de l’expressió “Impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, concepte 112,00” per “l'Impost 
sobre béns immobles, concepte 112,00”. Tractant-se d’un error de transcripció, es 
procedeix a la seva correcció a la proposta de l’acord.  
 
Impost sobre béns immobles. 
El Grup municipal socialista proposa uns tipus de gravamen que suposen uns 
increments del 3%, en lloc del 6% aprovats per la Junta de Govern. El Grup municipal 
PSM - Iniciativa Verds – Entesa que el tipus s’actualitzi simplement a la pujada de 
l’IPC en lloc del 6% proposat per l’equip de govern. S’informa que, tenint en compte 
les necessitats derivades del compliment del Pla de Sanejament, podrien desestimar-se 
aquestes esmenes. 
També proposa el Grup municipal socialista que s’expressi a l’ordenança el llindar a 
partir del qual s’aplicarà el tipus de gravamen diferenciat de manera que tothom sàpiga 
si li recau el tipus de gravamen diferenciat o no. En aquest sentit, i tenint en compte el 
que prescriu el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 72 de la Llei d’hisendes locals, 
s’informa que procedeix estimar l’esmena, fixant, com a annex a l’Ordenança, els 
llindars a partir dels quals, i per cada ús, s’ha de tributar al tipus de gravamen 
diferenciat. Els llindars expressats,  en l’Annex a l’ordenança que es proposa, 
representen el valor inferior del 10% d’immobles amb major valor cadastral en el padró 
de 2011 per a cada ús, excepte en el cas de “magatzem i estacionament” en què, essent 
el més nombrós (98.089 immobles), representa el valor inferior del 1’88 % d’immobles 
amb major valor cadastral. 
El Grup municipal PSM - Iniciativa Verds – Entesa presenta l’esmena relativa al tipus 
de gravamen aplicable als immobles d’ús no residencial per tal de que s’apliqui el tipus 
de gravamen diferenciat  del 1,1% a aquells immobles com a les grans superfícies, grans 
establiments d’oci, turisme, hoteleria, aparcaments, sanitaris i escolars privats. Tenint en 
compte que l’article 72 de la Llei d’hisendes locals no permet més que un sol tipus de 
gravamen diferenciat per cada ús, s’informa que procedeix desestimar l’esmena. 
També proposa el Grup municipal PSM - Iniciativa Verds – Entesa l’aplicació del 
recàrrec del 50% als immobles desocupats amb caràcter permanent, La falta de definició 
reglamentària dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent fa 
molt difícil avaluar la incidència pràctica d’una mesura com la que se sol·licita, motiu 
pel qual es podria desestimar l’esmena. 
 
Impost sobre activitats econòmiques. 
El Grup municipal socialista proposa l’establiment d’una bonificació del 25% als 
subjectes passius que hagin incrementat un 5% el promig de treballadors amb contracte 
indefinit. A la vista del que s’al·lega, i tenint en compte les necessitats pressupostàries 
especialment les derivades del compliment del Pla de Sanejament, s’informa que es 
podria desestimar l’esmena. 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 El Grup municipal socialista proposa la reducció del tipus de gravamen al 2% i, a 
més, l’establiment d’una bonificació del 50% per a les obres de rehabilitació d’edificis 
residencials i als edificis catalogats. A la vista del que s’al·lega, i tenint en compte les 
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necessitats pressupostàries especialment les derivades del compliment del Pla de 
Sanejament, s’informa que es podria desestimar l’esmena. 
 
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 esmenes i al·legacions presentades, podria dictaminar 
favorablement l’elevació al Ple del següent 

 
A C O R D 
 
"Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de les ordenances 
fiscals reguladores de l'Impost sobre béns immobles, concepte 112,00, la darrera 
modificació de la qual va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 22 de 
desembre de 2008; l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, concepte 113,00 la 
darrera modificació la qual va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 
22 de desembre de 2009; de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, concepte 114,00,   la darrera modificació la qual va ésser 
aprovada definitivament per acord plenari de 22 de desembre de 2009; de l'Impost 
sobre activitats econòmiques, concepte 130,00, a darrera modificació de la qual va 
ésser aprovada definitivament per acord plenari de 22 de desembre de 2008;  i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Concepte 282,00, la darrera 
modificació de la qual va ser aprovada definitivament per acord plenari de 22 de 
desembre de 2009.  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 primer de gener de dos 
mil dotze. 
 
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."    
 
Es fa votació separada de les esmenes presentades. En primer lloc es voten les 
esmenes del PSM-IV-ExM, que són REBUTJADES amb les següents votacions: 
Punt 1, paràgraf 1er, REBUTJADA per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor 
(PSOE i PSM-IV-ExM). Els altres punts són REBUTJATS  per 16 vots en contra 
(PP), 3 vots a favor (PSM-IV-ExM) i 7 abstencions (PSOE). 
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A continuació es passen a votació les esmenes presentades pel PSOE  i no 
acceptades a la Comissió les quals són REBUTJADES per 16 vots en contra (PP) i 
10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
Es passa  a votació la proposta dictaminada favorable per la Comissió, la qula 
s’aprova  per  16 vots a favor (PP) i 10 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
A N N E X  
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Concepte 112,00 - 112,01 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
ARTICLE 14 
1. La quota íntegra d’aquest impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  
2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes legalment.  
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la Llei reguladora, són els següents:  

- Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,735 % 
- Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,594 %  
- Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 % 

No obstant, s’estableix el tipus de gravamen diferenciat del 0,775 %, quan es tracti de béns immobles 
urbans que, exclosos els d’ús residencial, tinguin assignat els usos, establerts a la normativa cadastral per 
a la valoració de les construccions, relacionats a l’annex 2. Aquest tipus diferenciat solament s’aplicarà, 
com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans que, per cada ús, tengui major valor cadastral, segons 
valors que s’indiquen a l’annex de l’ordenança. En l’annex s’indica el llindar de valor per cada ús, a partir 
del qual serà d’aplicació el tipus diferenciat. Quan els immobles tenguin atribuïts més d’un ús, es 
considerarà el corresponent al de l’edificació o dependència principal. 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
Quadre dels valors cadastrals assignat als usos, establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les 
construccions, a partir dels quals s’aplicarà el tipus del 0’775%: 

Ús  Valor cadastral: 
A: Magatzem i estacionament 100.000 
C: Comercial 104.577 
E: Cultural 1.189.206 
G: Turisme i hostaleria 155.719 
K: Esportiu 571.149 
M: Obres, jardineria sol sense ed. 115.040 
O: Oficines 163.833 
P: Edifici singular 4.580.703 
R: Religiós 762.888 
T: Espectacles 1.311.940 
Y; Sanitat i beneficència 1.955.415 

 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHIC LES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA  
 CONCEPTE 113,00 
 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
ARTICLE 9 
1. Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que figuren a l'annex d'aquesta 
Ordenança. 
2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l'aplicació de les tarifes, s'hauran de tenir 
en compte les següents regles: 
A. Als efectes d'aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionades a les tarifes 
d'aquest, serà el que es recull a l’Annex II del RD 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprovà el 
Reglament general de vehicles. 
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B. En tot cas, la rúbrica genèrica de "tractors" a què es refereix la lletra D) de les dites tarifes, comprèn 
els "tracto-camions" i els "tractors d'obres i serveis". 
C. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb l'article 11.20 del RD 2822/98, 
de 23 de desembre. 
D. Els “derivats de turisme” i els "vehicles mixts adaptables", definits als números 30 i 31 de l'apartat B 
de l'Annex II del citat RD 2822/98, es classificaran, als efectes de l'aplicació de les tarifes de l'Impost, 
d'acord amb els següents criteris: 
a)  Com turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 Kg. 
b)  Com camions si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 Kg de càrrega útil. 
    E. Les motocicletes elèctriques tributaran per la tarifa aplicable a les motocicletes de fins a 125 c.c. 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL S OBRE L'INCREMENT 
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
CONCEPTE 114,00 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
ARTICLE 15 
Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, comptats des de la data en 
què es produeixi la meritació de l’impost: 
 a. Quan es tracti d'actes inter vivos, trenta dies hàbils. 
 b. Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del 
subjecte passiu. La pròrroga s’entendrà concedida si no hi ha resolució expressa a la seva sol·licitud. En 
els cas d'actes per causa de mort en que l’acceptació de l’herència sigui posterior als cinc mesos comptats 
des de la data de defunció, el termini serà d’un any. 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIV ITATS 
ECONÒMIQUES  
Concepte 130,00-130,01 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
ARTICLE 10 
1........................................  
2.  En l’ús de la facultat atribuïda per l’article 87 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix, 
sobre les quotes modificades per aplicació del coeficient de l’apartat anterior, una escala de coeficients 
que pondera la situació de l’establiment atenent la categoria del carrer en què radica. Aquesta escala és la 
següent: 
  
 Categoria del carrer    Coeficient de situació 
 1a 3,800 
 2a 3,161 
 3a 2,923 
 4a 2,419 
 5a 2,206 
 6a 1,991 
 7ª 1,777 
 Quan es tracti de locals que tinguin façana a dues o més vies públiques, classificades en diverses 
categories, s’aplicarà el coeficient de situació que correspongui a la via de categoria superior, sempre que 
hi existeixi, encara que sigui en forma de xamfrà, accés directe al recinte i de normal utilització. 
 A l’annex d’aquesta Ordenança es classifiquen en set categories els carrers d’aquest terme 
municipal. 
 Els carrers o vies públiques que no hi apareguin relacionats seran considerats de darrera categoria. 
3........................................... 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONST RUCCIONS, 
INSTAL ⋅⋅⋅⋅LACIONS  I OBRES 
CONCEPTE 282,00 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
ARTICLE 6  
1. ............ 
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2. ............ 
3. Finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, l’Ajuntament, 
mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà, si s’escau, la base imposable a què es 
refereix l'apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu la 
quantitat que pertoqui, o la hi reintegrarà, si escau.  
4. ............ 
5. ............ 
 
13.  Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació ordenances municipals 

de taxes i esmenes presentades. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
INFORME.- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 
2008, va acordar aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores de les diferents taxes municipals, per entrar en vigor l’1 de gener de 2009. 
Les tarifes no s’han actualitzat des de l’indicat acord, ja que el 22 de desembre de 2009 
el Ple va decidir mantenir, substancialment, les tarifes de les taxes aprovades un any 
abans, i no hi ha hagut més pronunciaments del Ple en relació a les tarifes de les taxes. 
 
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 al 19 el procediment per 
a la modificació de les Ordenances Fiscals. 
 
Per necessitats d’ordre pressupostari, es proposa fixar noves tarifes a les ordenances 
fiscals reguladores de les taxes, acomodant-les a l’increment  de l’IPC interanual de 
actual, que és del 3%.  
  
S’han sol·licitat informes als Serveis Jurídics, a Intervenció i al Consell Tributari sobre 
la present proposta de modificació de les ordenances de taxes.  
 
La Junta de Govern de Palma aprovà, el dia 11 d’octubre de 2011, el projecte de 
modificació de les ordenances d’imposts. S’han remès als grups polítics municipals 
l’acord als efectes de presentar les esmenes que estimin oportunes en el termini de sis 
dies disposats pel Sr. Batle President, conforme el que preveu el Reglament de Ple de 
l’Ajuntament de Palma. 

 
S’han presentat dos escrits d’esmenes a les taxes municipals: 1) el Grup municipal 
socialista, a la Taxa per serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans, a la 
Taxa per ocupació dels terrenys de titularitat pública amb taules, cadires i altres 
elements, per extensió d’activitat i a la Taxa per entrada i visita al castell i museu de 
Bellver; 2) el Grup municipal PSM - Iniciativa Verds – Entesa, a la Taxa per llicències 
urbanístiques,. 
 
Taxa per serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans. 
El Grup municipal socialista proposa no incrementar la taxa, a la vista de què el Consell 
Insular no l’ha incrementada. Tenint en compte que el cost del servei inclou altres 
conceptes, a més de la taxa del Consell, que sí han augmentat (l’IVA s’ha incrementat 
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un 12’5%, etc,) i les necessitats pressupostàries, especialment les derivades del 
compliment del Pla de Sanejament, s’informa que es podria desestimar l’esmena. 
 
Taxa per entrada i visita al castell i museu de Bellver. 
El Grup municipal socialista proposa fixar en 2,05 euros la tarifa referida a l’entrada per 
persona a través d’agència, proposada en 2,06 euros. Tenint en compte que aquestes 
entrades s’adquireixen en talonaris de 50 i 100 entrades, s’informa que l’arrodoniment a 
fraccions de 5 cèntims, que sí s’aplica a les altres tarifes, no té cap resultat pràctic, per la 
qual cosa es podria desestimar l’esmena. 
 
Taxa per llicències urbanístiques. 
El Grup municipal PSM - Iniciativa Verds – Entesa proposa que la tarifa general, 2,53% 
del pressupost de l’obra, sigui del 2,8% quan el pressupost sigui de més de 200.000 
euros i fins a 600.000 euros, i del 3,1% per pressuposts superiors a 600.000 euros. 
Aquesta tarifa no s’ha proposat modificar per considerar que el pressupost de l’obra ja 
recull l’evolució dels costos. Incrementar la tarifa no està justificat, per la qual cosa es 
podria desestimar l’esmena. 
 
Taxa per ocupació dels terrenys de titularitat pública amb taules, cadires i altres 
elements, per extensió d’activitat. 
El Grup municipal socialista proposa que les tarifes es refereixin al mes natural, en lloc 
de trimestrals, sense fer referència a la reducció que correspondria a les quanties. Les 
tarifes aprovades per la Junta de Govern i que es proposen al Ple s’han modificat en el 
sentit de simplificar la seva tramitació i facilitar la previsió als contribuents que 
sol·licitin l’ocupació, i en consonància amb altres ocupacions de la via pública, com és 
la dels mercats, en que les tarifes són trimestrals, semestrals, quadrimestrals, etc. A la 
vista del que s’al·lega s’informa que podria desestimar-se l’esmena. 
 
D’altra banda, en relació a la Taxa  per entrada i visita al museu de La Fundació Pilar i 
Joan Miró, és previsible que el proper exercici ja no sigui operativa davant el previst 
canvi de forma jurídica de la Fundació i, a més, tenint en compte que el Consell Rector 
aprovà les tarifes pel 2012 mantenint els preus actuals, es proposa retirar aquesta taxa de 
l’expedient de modificació de les ordenances reguladores de taxes 
 
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 esmenes i al·legacions presentades, podria dictaminar 
favorablement l’elevació al Ple del següent 

 
A C O R D 
 
"Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores de: Taxa per expedició de documents administratius, concepte 
310,00; Taxa per plaques, patents, distintius i ús de l'escut del municipi, concepte 
310,01; Taxa per serveis prestats per la grua municipal i per estada en el dipòsit 
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municipal dels vehicles o altres objectes retirats per aquella, o per altres mitjans, 
de la via pública, o immobilització d'aquests, concepte 310,02; Taxa per optar a 
proves de selecció de personal,  concepte 310,03; Taxa per prestació de serveis i 
realització d’activitats del Servei Contra Incendis i Salvaments, concepte 310,04; 
Taxa per prestació de serveis i realització de serveis de sanitat preventiva, 
desinfecció, desinsectació, desratització i destrucció de qualsevol classe de matèries 
i productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, 
prestats a domicili o per encàrrec, concepte 310,05;  Taxa per prestació de serveis 
al centre sanitari municipal de prevenció d’epizoòties, concepte 310,07; Taxa per 
entrada i visita al Castell i Museu de Bellver, concete 310,08; Taxa per prestació de 
serveis i realització d’activitat de l’Institut Mun icipal d’Innovació,concepte 310,09;  
Taxa per prestació de serveis d’expedició pel patronat municipal de l’habitatge, 
d’informes d’acreditació de disponibilitats d’habitatges suficients pels reagrupants 
estrangers i les seves famílies, concepte 310,10; Taxa per prestació de serveis i 
realització d’activitats d’acció social i a diversos centres municipals concepte 
310,11; Taxa per a l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives 
d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, concepte, 311,00;  Taxa per prestació de 
serveis de sonometria i altres d’inherents a l’aplicació de l’ordenança municipal de 
renous, concepte 311,01 Taxa per serveis especials de vigilància d’establiments i 
altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació 
de serveis especials, concepte 311,02; Taxa per serveis relatius a activitats, 
establiments i instal·lacions, concepte 311,03; Taxa per inspecció de vehicles del 
servei de transport urbà i proves d’aptitud dels seus conductors, concepte 311,04; 
Taxa per llicències urbanístiques, concepte 312,00;  Taxa per prestació de serveis 
de senyalització viària, , concepte 312,01; Taxa per serveis urbanístics, , concepte 
312,02; Taxa per Serveis Relatius al tractament dels residus sòlids urbans, 
concepte 312,03; Taxa per a l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb 
enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars,  
concepte 316,01; Taxa per a l’ocupació dels terrenys de titularitat pública local 
amb taules, cadires i altres elements, per extensió d’activitat, concepte 316,02; 
Taxa per aprofitaments especials mitjançant parades, trasts, casetes de venda, 
indústries del carrer., ambulants, espectacles, atraccions i altres activitats similars 
a terrenys d’ús públic, concepte 316,02; Taxa per la instal·lació de parades de 
venda en determinades zones dels terrenys d’ús públic local i per prestació de 
serveis a mercats públics municipals, concepte 316,03; Taxa per la instal·lació de 
parades de venda en determinades zones dels terrenys d'ús públic local i per 
prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316,05; Taxa per a 
l’ocupació del subsòl, sol i vol dels terrenys de domini públic local, concepte 
316,06; Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general, concepte 316,07; Taxa 
per a les entrades de vehicles a traves de les voravies i les reserves de la via pública 
per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament i càrrega o descàrrega de 
mercaderies de qualsevol classe, concepte 317,00 ; Taxa per l’obertura de 
sondatges i síquies en terrenys d’ús públic local i qualsevol remoció del paviment o 
voravies a la via pública, concepte 317,01; les darreres modificacions de les quals 
van ésser aprovades definitivament per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió 
celebrada el dia 22 de desembre de 2008 o 22 de desembre de 2009; tot això en base 
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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, i segons nova redacció que  s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia primer de gener de dos 
mil dotze. 
 
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 per 16 vots a favor (PP) i 10 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
A N N E X 

 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

Concepte 310,00 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

Tarifes vigents a partir de l’1 de gener de 2012 
 

           Euros 
1. Primer foli útil de cada certificat o volant d’empadronament expedit a 

través de caixers automàtics d’entitats financeres, i d’altres certificats,  
quan es refereixin a fets o acords la data dels quals sigui inferior a cinc 
anys         ................................1,25 

2. A la resta de folis, per foli      ................................2,31 
3. Primer foli útil de cada certificat expedit quan es refereixi a fets o acords la data dels 

quals sigui superior a cinc anys      ................................2,31 
3. bis. A la resta de folis, per foli      ................................4,61 
4. Primer foli útil de cada certificat de dades contingudes a padrons municipals d’habitants 

(PMH) que no figurin en suport informàtic o microfilmació   ..............................11,04 
4. bis. A la resta de folis, per foli      ................................5,50 
5. Certificats o informes per a fe de vida, per nom o persona    ................................0,29 
6. Validació de poders       ................................6,25 
7. Legalització d’autoritzacions per a cobrament de quantitats: 
- Inferiors a 100 €       ................................0,74 
- Igual o superiors a 100 €      ................................4,42 
8. Informes que emetin els tècnics municipals, excepte els de caràcter urbanístic prevists en 

altres números d’aquestes tarifes, en expedients administratius o en virtut de manament 
judicial a instància de part i en interès particular, sense perjudici dels drets que escaiguin, 
quan no impliqui desplaçament de personal, per informe    ..............................12,91 

9. Els mateixos, quan sigui necessari el desplaçament personal, per informe 38,01 
10. A les llicències o permisos per ocupació  d’activitats als terrenys de titularitat municipal ................4,61 
Quan es tracti de llicències per ocupació per extensió d’activitat, s’afegirà, per cada m2 o 

fracció de superfície ocupable      ................................1,60 
11. Segellament o visat de llibres de registre, visita o similars, amb un mínim de  ................................2,36 €. 
 Per cada cent fulls útils       ................................1,64 
12. En els títols de nomenament de funcionaris i empleats municipals i vigilants ................................2,34 
13. Reintegrament de contractes administratius, amb independència d la seva quantia  
13.1. Primer foli útil       ..............................11,15 
13.2. Per cada foli addicional      ................................5,54 
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14. En els rebuts de constitució de dipòsits o fiances provisionals per prendre part a 
subhastes, concursos o concursos-subhasta     ................................2,31 

15. En la constitució de dipòsits o fiances definitives que, per qualsevol concepte llevat de 
per avals relatius a recursos administratius, es consignen a la Caixa Municipal ..............................12,05 

16. En l’expedició de targetes d’armes     ..............................21,66 
17. En els certificats de nombres d’habitants deduïts del Padró Municipal d’habitants a 

polígons o zones delimitades per l’interessat     ............................117,35 
18. En els permisos municipals de conductors de vehicles de servei públic urbà, transport V 

i duplicat d’aquests       ................................2,31 
19. En els duplicats de llicències de vehicles de servei públic   ................................2,31 
20. En els certificats de residència per a descomptes de passatges, incloent-hi la seva 

validació        ................................1,25 
21. Legalització de firmes, acaraments i compulses simples de títols i documents. Per full ....................0,42 
22. Atorgament de llicència individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment 

manual a la via pública, o la seva renovació     ..............................16,53 
23. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència individual de 

publicitat dinàmica i validació de carnet o la seva renovació, excepte en les substitucions 
d’agents realitzades dins el mateix any     ............................371,82 

24. Atorgament de llicència sectorial de publicitat dinàmica per efectuar repartiment 
manual a la via pública, o la seva renovació     ..............................16,53 

25. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència sectorial de 
publicitat dinàmica i validació de carnet o la seva renovació, excepte en les substitucions 
d’agents realitzades dins el mateix any     ............................296,27 

26. Atorgament de llicència de publicitat dinàmica per efectuar repartiment domiciliari de 
propaganda (bustiades)      ..............................16,53 

27. Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi intervingut la Policia Local 
o el SCIS (Servei contra incendis i salvaments), diferents dels especificats a les tarifes 29 
i següents, quan no impliqui desplaçament     ..............................12,05 

28. Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi intervingut la Policia Local 
o el SCIS (Servei contra incendis i salvaments), diferents dels especificats a les tarifes 29 
i següents, quan sigui necessari el desplaçament del personal   ..............................38,01 

29. Confecció d’extracte informatiu per accident de trànsit    ..............................94,02 
30. Confecció d’un informe per accident de transit    ............................235,08 
31. Confecció de certificats de convivència, conducta favorable i/o mitjans de vida ............................21,62 
32. Fe sobre autoritzacions de viatges de menors     ..............................10,69 
33. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i no impliqui 

desplaçament       ..............................35,22 
34. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i que requereixin 

desplaçament       ..............................51,34 
35. Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients administratius, ordenances 

municipals de tota classe i de reglaments interiors que es facilitin a particulars, per cara o 
pàgina mida foli       ................................0,12 

36. Impresos, mida quartilla, per full     ................................0,07 
37. Impresos, mida foli, per full      ................................0,11 
38. Impresos, mida doble foli, per full     ................................0,24 
39. Impresos, mida doble foli (quatre cares)     ................................0,35 
40. Fotocòpies de plànols. Per còpia 
- Mida DIN A2, DIN A1 i DIN A0      ................................2,66 
- Mida DIN A3       ................................1,36 
41. Revelat de fotografies d’infraccions de trànsit per excés de velocitat  ................................1,57 
42. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, a l’edifici de Cort ............154,50 
Cas de residència d’un o ambdós contraents     ..............................72,10 
43. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, al Castell de 

Bellver        ............................412,00 
Cas de residència d’un o ambdós contraents     ............................154,50 
44. Llicència per tenència d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 

50/1999, de 23 de desembre      ..............................18,98 
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45 Segona reposició, i següents, de la targeta ciutadana, (norma 13ª de les normes sobre 
sol·licitud d’emissió i ús de la targeta ciutadana -BOIB 06/02/2007-)   ................................6,20 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PLAQUES,  PATENTS, 

DISTINTIUS I ÚS DE L'ESCUT DEL MUNICIPI  
 CONCEPTE 310,01 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 

 
           Euros 
1. Placa per a carruatges de viatgers     ....  15,66 
2. Placa per a numeració d'edificis      ....  7,18 
3. Ús de l'escut del municipi, per cada 100 unitats o fracció    ....  0,76 

Import mínim       ....  10,06 
4. Placa de cens caní (xip)      ....  21,07 
. Placa d’identificació dels cavalls de les galeres de transport urbà (xip)  ....  16,12 
6. Quadre de tarifes adhesiu del servei de transport mitjançant taxis   ....  4,02 
7. Talonaris de 50 rebuts del servei municipal d’auto-taxi    ....  1,14 
8. Distintiu adhesiu del torn de treball del servei municipal d’auto-taxi  ....  1,14 
9. Distintiu adhesiu del número dels conductors del servei municipal d’auto-taxi ....  1,14 
10. Distintiu adhesiu de l’escut municipal     .... 1,14 
11. Document de renovació o revisió del permís municipal de taxista  ....  2,22 
12. Llibre de reclamacions, per a vehicles d’auto-taxi i de tracció animal  ....  3,37 
13. “Taxi Tour”: 

13.1 Quadre de tarifes homologat     ....  2,22 
13.2 Distintiu adhesiu gran d’identificació de vehicles , dos exemplars ....  4,46 
13.3 Distintiu adhesiu reduït d’identificació de vehicles   ....  1,14 
13.4 Disc compacte amb informació monumental    ....  6,74 
13.5 Dos escuts municipals      ....  2,22 
13.6 Quantia total d’adhesius i discs pel servei de taxi tour   ....  16,79 

 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA 
GRUA MUNICIPAL I PER ESTADA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL  DELS VEHICLES O 
ALTRES OBJECTES RETIRATS PER AQUELLA, O PER ALTRES MITJANS, DE LA VIA 
PÚBLICA, O IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS  
 CONCEPTE 310,02 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 
         Euros 

a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública 
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants     ..........  154,50 
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes  ..........  128,75 
3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers, etc. ..........  72,10 
4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de vehicles ..........  128,75 

 En el supòsit que els vehicles o objectes s’hagin de retirar mitjançant grues o altres mitjans de 
característiques  o dimensions de què no es disposi, la tarifa de referència estarà constituïda per l'import 
total de la factura del servei prestat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent. 
           Euros 
b. Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat amb aquest efecte, 

per dia natural o fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada 
del vehicle o dies 

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants     ..........  16,48 
2. Turismes i furgonetes      ..........  8,24 
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc.     ..........  3,09 
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4. Objectes sense consideració de vehicles     ..........  4,12 
Segons la durada de l’estada del vehicle o objecte, les tarifes diàries anteriors se multiplicaran pels 
següents coeficients: 

Durada:    Coeficient: 
Del 1er al 5è dia         1,0 
Del 6è al 10è dia         1,2 
De l’11è al 15è dia        1,5 
Des del 16è dia                       2,0 
 
         Euros 

c. Immobilització de vehicles  
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants     ..........  37,08 
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes  ..........  35,02 
 

           Euros 
d. Immobilització de vehicles sense dispositiu mecànic 

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants     ..........  25,75 
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes  ..........  20,60 

 
Si en el moment  d'iniciar-se els treballs de retirada o immobilització del vehicle o objecte se 
suspenguessin  perquè  el conductor  o  una persona  autoritzada comparegués i adoptàs a les mesures 
convenients, les tarifes es reduiran un 50%, el pagament de les quals és requisit indispensable per a 
l’efectivitat de la suspensió. Aquesta reducció no és aplicable en els casos de retirada d’elements que 
ocupin la via pública indegudament o sense llicència en vigor. 
           Euros 
e. Altres serveis prestats pel Servei de grues: 

1. “New jerseys” (tres unitats) per dia      ..........  51,50 
2. Increment, per unitat i dia      ..........  20,60 
3. Trasllat al lloc, i retirada, dels “new jerseys”    ..........  117,42 
4. Planxes metàl·liques, per unitat i dia     ..........  20,60 
5. Trasllat al lloc, i retirada, de planxes metàl·liques     ..........  20,60 

 
          Euros 
f. Per la declaració d’abandonament, descontaminació, desballestament i  
gestió de la baixa administrativa, a més de les que procedeixin dels apartats 
anteriors...............................………………………................................................…    291,53                   

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OPTAR A PROVES DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL 
 Concepte 310,03 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
 

 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE DIA 1 DE GENER DE 2012 
 
Funcionaris   Laborals      Euros 

A1,A2   0      25,75 
B 1         20,60 
C1   2-3-4      15,45 
C2   5      13,39 
AP   6-7-8      10,30 
 

 En el cas d’ésser exclosos de la convocatòria, la quota se reduirà el 50%. 
 
 A l'efecte exclusiu d'assenyalar les tarifes d'aquesta Ordenança, els nivells del personal laboral han 
estat distribuïts en la forma anterior. 
 L’atribució del grup o nivell respectiu es regirà per la normativa que sigui d’aplicació. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA  TAXA PER LA PRESTACIÓ D E SERVEIS I 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL SERVEI CONTRA INCENDIS  I SALVAMENTS  
 CONCEPTE 310,04.  
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 
 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
1. Personal  
Per hora o fracció:  
Categoria          Euros hora 
- Oficial (Cap d’Àrea)   ..........     .......................84,17 
- Oficial (TAE mitjà)   ..........     .......................80,29 
- Suboficial    ..........     .......................48,77 
- Sergent    ..........     .......................47,01 
- Caporal    ..........     .......................41,00 
- Bomber conductor   ..........     .......................39,27 
- Bomber    ..........     .......................37,72 
 
2. Vehicles 
Per quilòmetre recorregut, d’anada i de tornada: 
           Euros 
- Turisme    ..........      0,29 
- Furgó de transport personal  ..........      0,44 
- Vehicle transport lleuger  ..........      0,58 
- Furgó auxiliar   ..........      0,58 
- Vehicles lleuger auxiliar  ..........      0,44 
 
Per hora o fracció de funcionament:  
          Euros 
- Autobomba urbana lleugera  ..........     38,05 
- Autobomba urbana pesada  ..........     49,45 
- Autobomba rural pesada  ..........     49,45 
- Vehicle d’abastament   ..........     49,45 
- Autoescala mecànica   ..........     101,18 
- Plataforma articulada   ..........     80,98 
 
3. Equips auxiliars 
Per hora o fracció de funcionament: 
 Euros 
- Grup electrogen, fins a 5 KVA  ..........     19,25 
- Grup electrogen de 5 a 25 KVA  ..........     31,69 
- Motobomba portatil, fins a 200 l./min. ..........    5,20 
- Motobomba portatil, de 200 a 800 l./min. ..........     6,40 
- Motobomba portatil, de 800 a 1600 l./min. ..........     7,69 
- Motoserra de 15”   ..........     5,20 
- Motoserra de 8”   ..........     2,58 
- Llanxa pneumàtica amb motor forabord de 30 HP .......     19,25 
- Equip d’oxitall (oxigen acetilè)  ..........     10,16 
- Martell elèctric   ..........     7,69 
 
4. Material d’apuntalament 
          Euros 
- Puntal metàl·lic regulable de 3 m.  ..........     37,22 
- Puntal metàl·lic regulable de 4 m.  ..........     73,66 
- Tauló de 4 m.    ..........     43,64 
- Tauló de 6 m.    ..........     73,67 
- Tractel fins a 1500 Kg.   ..........     339,29 
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- Tractel fins a 3000 Kg.   ..........     604,16 
- Gats d’estrènyer de 0,5 m.   ..........     23,44 
- Gats d’estrènyer d’1 m   ..........     29,80 
 
Excepte en el cas dels taulons de 4 i 6 m., en recuperar-se el material es podrà tornar el 50% del valor 
pagat pels elements reutilitzables, sempre que es trobin en bon estat de conservació.  
 
5. Serveis específics 
          Euros 
- Obertura de porta, per servei    ........  88,30 
- Obertura i/o rescat, a ascensors, per servei   ........  88,30 
- Bombament d’aigua per inundacions, per hora o fracció  ........  76,84 
- Desconexió d’alarmes, per servei    ........  79,95 
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 6 i les 22 h.) ........  161,42 
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 22 i les 6 h.) ........  202,17 
 
El preu de la resta de serveis subjectes es calcularà d’acord amb els preus prevists als apartats anteriors. 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SE RVEIS DE SANITAT 
PREVENTIVA, DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ, DESRATITZAC IÓ I DESTRUCCIÓ DE 
QUALSEVOL CLASSE DE MATÈRIES I PRODUCTES CONTAMINAN TS O PROPAGADORS 
DE GÈRMENS NOCIUS PER A LA SALUT PÚBLICA, PRESTATS A DOMICILI O PER 
ENCÀRREC 
 CONCEPTE 310,05 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 
 
La tarifa d'aquesta taxa serà la següent:  
 
1. Serveis de desinfecció de locals:  
           Euros 
1.1. De fins a 100 m3        ....  24,94 
1.2. De 101 a 500 m3        ....  28,16 
1.3. De 501 a 1.500 m3        ....  31,38 
1.4. De 1.501 a 3.000 m3       ....  34,61 
1.5. De 3.001 a 5.000 m3      ....  37,81 
1.6. De més de 5.000 m3 (*)      ....  37,81 
(*) S’afegeixen 2,33 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum. 
 
Desinfecció de mobles, roba i efectes d’ús: 
           Euros 
1.7. Fins a un volum mínim de 50 m3     ....  12,50 
1.8. De 51 a 100 m3        ....  24,94 
1.9. De 101 a 500 m3        ....  28,16 
1.10. De 501 a 1500 m3        ....  31,38 
1.11. De 1.501 a 3.000 m3       ....  34,61 
1.12. De 3.001 a 5.000 m3      ....  37,81 
1.13. De més de 5.000 m3 (*)      ....  37,81 
(*) S’afegeixen 2,33 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum 
 
Desinfecció de vehicles a centres municipals 
           Euros 
1.14. Carros, motocarros i automòbils     ....  1,61 
1.15. Furgonetes i camionetes      ....  2,58 
1.16. Camions       ....  4,83 
1.17. Autocars, autobusos, vagons i similars     ....  8,05 
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2. Desinsectació de locals:  
           Euros 
2.1. Fins a 100 m3        ....  49,87 
2.2. De 101 a 500 m3        ....  56,32 
2.3. De 501 a 1.500 m3        ....  62,77 
2.4. De 1.501 a 3.000 m3       ....  69,20 
2.5. De 3.001 a 5.000 m3      ....  75,65 
2.6. De més de 5.000 m3 (*)      ....  75,65 
(*) S’afegeixen 4,68 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum. 
 
Desinsectació de mobles, roba i efectes d’ús: 
           Euros 
2.7. Fins a un volum mínim de 50 m3     ....  24,94 
2.8. De 51 a 100 m3        ....  49,87 
2.9. De 101 a 500 m3        ....  56,32 
2.10. De 501 a 1500 m3        ....  62,77 
2.11. De 1.501 a 3.000 m3       ....  69,20 
1.12. De 3.001 a 5.000 m3      ....  75,65 
1.13. De més de 5.000 m3 (*)      ....  75,65 
(*) S’afegeixen 4,68 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum 
 
3. Serveis de desratització 
           Euros 
3.1. De locals tancats de fins a 15 ml de perímetre     ....  23,48 
3.2. Per cada 15 m. lineals de perímetre o fracció a partir dels 15 ml. primers ....  2,62 
3.3. De locals tancats, amb espais oberts de pati o superfície exterior. 

S’aplicaran els nombres anteriors pel que fa a la superfície coberta, i, per a 
l’exterior o descoberta, per cada 15 ml. de fracció de perímetre  ....  2,62 

3.4. De terrenys descoberts i solars, fins a 1000 m2 de superfície   ....  33,48 
3.5. Id. de 1001 a 5000 m2       ....  61,20 
3.6. Id. de 5000 a 10000 m2       ....  75,69 
3.7. Id. de més de 10000 m2 (*)      ....  75,69 
(*) S’afegeixen 5,27 € per cada 500 m2 o fracció que passin dels 10000 m2 de superfície 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SE RVEIS AL CENTRE 
SANITARI MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'EPIZOÒTIES  
 CONCEPTE 310,07 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  

A. Recollida i trasllat d’animals, vius o morts       
          Euros 
1. Aus, cans, moixos i altres animals de mida semblant 
 1.a. Recollits a domicili      .......................15,27 
 1.b. Recollits a la via pública     .......................22,67 
2. Bòvids, èquids i animals de mida semblant 
 Igual que la taxa amb el concepte      .....................311,02 
 Camió de transport de cavalls, amb xofer, per hora o fracció   .......................94,99 
3. Gàbia trampa per a moixos (se’n torna l’import quan se’n fa la devolució) .......................32,60 

B. Renúncies 
1. Entregats sans al centre 
 1.a. Ventrada, cadells d’uns 40 dies     .......................70,85 
 1.b. Aus, moixos, cans petits (mida de pequinès)    .......................70,85 
 1.c. Cans mitjans (mida de cocker)     .......................73,62 
 1.d. Porcs, ovelles, cabres, cans grossos (mida de pastor alemany)  .......................75,58 
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2. Entregats sans al centre 
 2.a. Cans, moixos i animals de mida similar    .......................29,28 
3. Recollits a domicili sans 
 3.a. Ventrada, cadells d’uns 40 dies     .......................86,13 
 3.b. Cans petits i moixos      .......................86,13 
 3.c. Cans mitjans (tipus cocker)     .......................88,90 
 3.d. Cans grossos (tipus pastor alemany)     .......................90,86 
4. Recollits a domicili malalts 
 4.a. Cans i moixos      .......................44,57 

C. Entrada d’animals 
1. Registre i exploració veterinària simptomàtica     .........................6,02 

D. Manutenció d’animals, per dia 
1. Ventrada, cadells o moixets procedents del mateix part, d’uns quaranta dies .........................2,77 
2. Aus, conills, moixos, així com cans petits tipus pequinès    .........................2,77 
3. Cans mitjans (tipus cocker)      .........................2,96 
4. Porcí, oví, caprí, cans grossos (tipus pastor alemany)    .........................3,09 
5. Equins, bovins       .........................6,87 

E. Serveis del dispensari d’assistència veterinària 
1. Consultes, diagnòstics, tractaments i similars. El cost dels productes medicofarmacèutics utilitzats més 
14,88 €, per cada mitja hora o fracció dels serveis veterinaris, més 0,54 € en concepte de despeses 
d’administració. 
2. Cirurgies i tractaments que requereixin anestesiar el pacient. El cost dels productes medicofarmacèutics 
utilitzats més 29,77 € per cada hora o fracció dels serveis veterinaris, més 0,54 € en concepte de despeses 
d’administració. 
3. Vacunació 1       .........................5,41 
4. Identificació dels animals de companya (cans i moixos)    .......................17,24 

F. Eutanàsia d’animals 
1. Aus, conills, moixos, cans i altres animals de mida similar   .........................6,44 
2. Caprí, oví, porcí i qualsevol animal de mida similar    .......................23,77 
3. Bovins, equins i altres superiors als 200 kg.     .......................93,67 

G. Adopció d’animals per part de particulars 
Els que adoptin un animal en dipòsit han d’abonar les taxes meritades segons els epígrafs anteriors, més 
1,40 € en concepte de despeses d’administració. 

H. Recuperació d’animals per part dels seus propietaris 
Aquests han d’abonar les taxes meritades segons els epígrafs anteriors, més 1,40 € en concepte de 
despeses d’administració. 

I. Eliminació de cadàvers  
1. Per enterrament d’animals domèstics de fins a 50 Kg., per unitat   .......................10,87 
2. Per enterrament d’animals domèstics de més de 50 Kg., per Kg.   .........................0,22 
3. Incineració de cans, moixos i altres animals de mida similar o menor  .......................16,83 
 

Les tarifes corresponents a renúncia, manutenció, vacunació i identificació d’animals es reduiran un 
50% quan els contribuents acreditin uns ingressos anuals que no superin el salari mínim interprofessional 
anual multiplicat per 1,25. En el cas de titulars de famílies nombroses i/o de persones amb discapacitat 
igual o superior al 33%, el límit serà el salari mínim interprofessional anual multiplicat per 1,5. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISIT A AL CASTELL I 
MUSEU DE BELLVER  
 CONCEPTE 310,08 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
 

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  
 
La tarifa d'aquesta taxa serà la següent, per entrada i visita: 
          Euros 
- Per persona        ................... 2,60 
- Per persona, a traves d’agència      ................... 2,06 
- Per persona, majors de 65 anys, pensionistes, joves de 14 a 18 anys, joves provists 
del carnet jove o similar, grups culturals organitzats per Institucions Públiques ................... 1,05 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SE RVEIS I 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D' INNOVACIÓ  
 CONCEPTE 310,09 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
ANNEX 

 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2012  

Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents: 

A) SUBMINISTRAMENT DE  DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA 

Llicència d’ús de les dades cartogràfiques i informació elaborada per l’imi 
1. Les dades cartogràfiques i la informació elaborada per l’Institut Municipal d’Innovació (I.M.I.) 
constitueixen una modalitat de propietat intel·lectual protegida per l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 
1/1996 de 12 d’abril de la Llei de Propietat intel·lectual i de la resta de la legislació nacional i 
internacional aplicable, i el seu ús per part de qualsevol persona física o jurídica suposa l’acceptació 
completa e incondicional d’aquestes condicions d’ús. 
2. L’ús de les dades cartogràfiques i de la informació elaborada per l’IMI no comporta en cap cas 
l’adquisició de la seva propietat, que és, a tots els efectes, exclusiva de l’IMI. Per tant, correspon en 
exclusiva a l’IMI l’exercici dels drets d’explotació i, en particular, de reproducció, traducció, distribució, 
comunicació pública i transformació d’aquesta informació. 

3. Queda prohibit l’ús d’aquesta informació, sigui en la seva totalitat o en part, indirectament o en forma 
d’extraccions o generalitzacions de la mateixa, en qualsevol entorn comercial o empresarial o per a fins 
comercials o empresarials, encara que sigui en propi benefici o d’un tercer, per altres fins que no siguin 
els descrits anteriorment. En conseqüència, queda prohibit l’arrendament, venda, cessió, transferència, 
comercialització, edició, publicació, qualsevol actuació amb fins comercials i, en general, tot tipus d’acte 
amb finalitats lucratives, susceptibles de vulnerar els drets de propietat de les dades cartogràfiques i de la 
informació de l’IMI. 

4. Queda terminantment prohibit utilitzar les dades cartogràfiques i/o la informació elaborada per l’IMI 
amb finalitats il·legals. En conseqüència, queda prohibida tota cessió, total o parcial, per qualsevol motiu 
a altres usuaris i/o integradors, així com qualsevol altre acció amb finalitats tècniques i/o comercials 
distints dels autoritzats. 

5. Tota actuació contraria a les propostes anteriors, així com totes aquelles altres accions no emparades 
per una autorització, als casos en què aquesta sigui preceptiva, es consideraran una vulneració dels drets 
de la propietat intel·lectual de  l’IMI, podent en el seu cas, revocar automàticament l’autorització atorgada 
i cessar, interrompre i/o bloquejar l’accés a les dades cartogràfiques i de la informació elaborada per 
l’IMI, sense perjudici de reclamar les indemnitzacions pertinents i de  recórrer a les accions legals que es 
trobin oportunes.  

1. Subministrament de plànols cartogràfics: 
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La cartografía bàsica del terme municipal de es divideix en:  

- Superfícies cartografiades a  escala 1/500, que correspon al sòl urbà i urbanitzable segons el 
Pla General d’Ordenació Urbana vigent i superfícies contigües.  

- Superfícies cartografiades a escala 1/2000, que majoritàriament correspon al sòl no urbà, 
segons el que s’indica el Pla General d’Ordenació Urbana. 

En tots els casos i circumstàncies la informació cartogràfica que d’institut Municipal d’Innovació 
subministra a tercers es realitza sota la fórmula de “Llicència d’ús”, la qual únicament concedeix al titular 
el dret, no exclusiu ni transferible, a utilitzar la informació cedida i no la seva propietat, la qual és 
exclusiva de l’esmentat organisme. 
L’Institut Municipal d’Innovació, com a propietari de la informació cartogràfica, es reserva el dret de 
concedir la “Llicència d’ús”, de la informació sol·licitada en les condicions que cregui oportunes amb la 
finalitat de protegir els drets de la seva propietat i la seva correcta utilització i/o difusió. 
La documentació cartogràfica que subministra l’Institut Municipal d’Innovació és una reproducció, 
limitada o no, dels seus arxius o de les seves bases de dades amb l’estructura, actualització, contingut i 
característiques mètriques que en cada moment pogués tenir l’esmentada informació. 
 

1.1. Valor de la informació 
Cost de la informació per hectàrea 
a) Per a plànols de la zona a escala 1/500 
         Euros 
- Planimetria       ......21,16 
- Altimetria       ........6,32 
- Serveis i mobiliari urbà      ......14,84 
- Cartografia completa      ......42,29 
- Informació cadastral      ......25,33 
b) Per a plànols de la zona a escala 1/2000 
         Euros 
- Cartografia completa      ........6,10 
- Informació cadastral      ........5,07 
 
Per a peticions superiors a una hectàrea, per valor de la informació, s’aplicaran els següents 
coeficients reductors decreixents, tenint com a base el cost de la primer hectàrea a mesura que 
n’augmenti el nombre: 
- Per a la 2ª hectàrea o fracció     ........1,01 
- Per a la 3ª hectàrea o fracció     ........0,90 
 
c) Per a plànols de tipus guia de carrers (GIPBASE) 
         Euros 
Superfície mínima de valoració econòmica, subministrament 
i facturació 150 hectàrees 
- Cost per hectàrea      ........0,045 
  Amb un mínim de      ........5,89 
- Cost de tot el termini municipal de Palma    ....568,88 
 
Per a sol·licituds especials d’informació cartogràfica d’altres productes, altres escales o continguts 
diferents als descrits anteriorment s’elaboraran els seus corresponents pressuposts específics amb 
les limitacions de subministrament, ús i confidencialitat de la informació que en cada cas i moment 
puguin determinar-se. 
 
1.2 Reproducció de la informació 
La informació cartogràfica sol·licitada podrà ser reproduïda i subministrada en un dels dos suports 
que més endavant es descriuen. 
En el cas de requerir que la informació sol·licitada sigui subministrada en els dos suports es pagarà 
el cost de les dues reproduccions. 
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Plànols en suport de paper polièster o similar: confeccionats en monocrom o a color amb traçat 
automàtic (plotter). La informació cartogràfica podrà ser reproduïda a escala diferent a la utilitzada 
com origen de la seva formació (1:500 o 1:2000) sense cost addicional. 
 
Tarifa per plànol en funció de la seva mida amb independència de l’escala: 
         Euros 
Fins a 25 x 25 cm.      ........9,06 
Fins a 50 x 50 cm.       ......11,35 
Fins a 75 x 75 cm.      ......14,22 
Fins a 100 x 100 cm.      ......17,86 
 
En suport magnètic: els fitxers cartogràfics seran gravats i subministrats en disquets de 1.44 Mb. 
Els formats dels fitxers d’informació podran ser gravats en DXF, DWG o DGN. A tal efecte es 
crearan les taules de transformació necessàries que incloguin la informació cartogràfica continguda 
a cadascun dels grups o menús establerts en l’apartat 1.1. 
 Les capes o nivells en DXF, DWG o DGN, així com les seves característiques gràfiques, 
seran les definides per l’IMI, és a dir, no es realitzaran modificacions a l’estructura de la 
informació acordada per exigències dels clients. 
 Per cada disquet o CD el cost per reproducció, gravació i subministrament de la informació 
és de 7,98 €. 
 

2. Subministrament de fotografies aèries: 
- Costs per a la reproducció d’imatges de fotogrames aeris verticals mitjançant impressió digital en 
paper fotogràfic en b/n o color. 
         Euros 
Contactes       ......20,18 
- Ampliacions 
Fins a 25 x 25 cm.       ......35,29 
Fins a 30 x 40 cm.       ......41,90 
Fins a 40 x 50 cm.       ......48,18 
Fins a 50 x 60 cm.       ......52,51 
Fins a 70 x 80 cm.       ......71,30 
Fins a 80 x 100 cm.       ......77,82 
Metre quadrat       ......86,18 

 
- Costs per al subministrament d’imatges de fotogrames aeris verticals amb fitxer d’imatge digital 
gravat en suport informàtic tipus CD. Format de gravació en JPEG o TIFF. 
Unitat mínima de subministrament d’imatges: Un fotograma aeri digital complet. 
- Cost 61,56 
Per cada CD el cost per reproducció, gravació i subministrament de la informació es de 7,98 € 
 

3. Certificacions 
Les certificacions de les característiques dels vols fotogramètrics i de la data d’actualització de la 
informació dels plànols cartogràfics tindran un preu de 8,54 €. 
 

5. Preus unitaris d’informàtica aplicada: 
         Euros 
Utilització del host Teleprocés, per segon     ........0,71 
Utilització del host Batch, per segon      ........0,58 
Anàlisis aplicatives Informàtiques, per hora    ......73,52 
Programació de l’aplicació, assistència a usuaris, per hora   ......53,99 

 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACI Ó DE SERVEIS 
D’EXPEDICIÓ, PEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE,  D’INFORMES 
D’ACREDITACIÓ DE DISPONIBILITATS D’HABITATGES SUFIC IENTS PELS 
REAGRUPANTS ESTRANGERS I LES SEVES FAMÍLIES, I PER LA REGULARITZACIÓ DE 
MENORS, FILLS DE RESIDENTS LEGALS.  
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CONCEPTE 310,10 
TEXT QUE ES MODIFICA  
 
Quota tributària 
ARTICLE 5. 
 La quota tributària serà de 81,13 euros per cada informe objecte d’aquesta ordenança 

 
 

 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACI Ó DE SERVEIS  I 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ACCIÓ SOCIAL I A DIVERSO S CENTRES MUNICIPALS  

CONCEPTE 310,11 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  

        
1) SERVEI D’AJUDA A DOMICILI. 
 1. Per hora.................................................. ..19,54 euros 
 Rendes per càpita mensual (€) Reducció (%) 
 Entre 687,13€ i 866,65€   50 
 Entre 495,22€ i 687,13€   75 
 Inferiors a 495,22€   gratuïtat 
  
2) SERVEI DE MENJADOR I ALTRES SERVEIS COMUNITARIS PER A PERSONES MAJORS 
           
         Euros 
 1. Menjador, per usuari i mes    .....  78,35 
 2. Podologia, per servei       .....  7,82 
 3. Perruqueria, per servei      .....   6,27 
 4. Dutxa gratuït (previ informe social) 
 5. Bugaderia gratuït (previ informe social) 
 
3) CENTRE DE FLASSADERS 

1. Utilització sala d’actes principal (2ª planta), per dia: 
 per entitats socials:     ................117,55 

        per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre:   ................221,21 
 2. Utilització sala d’actes petita (2ª planta), per dia: 
  per entitats socials:      ..................78,36 
  per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre:  ................147,48 
 3. Utilització sales polivalents o tallers, per hora: 
  a) Sales taller petites 

- Per entitats socials     ....................3,58 
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre ....................7,16 

  b) Sales taller grans 
- Per entitats socials     ....................4,77 
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre ....................9,55 

  c) Sales taller amb instal·lació de cuina 
- Per entitats socials     ....................9,55 
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre ..................14,31 

 4. Utilització gimnàs (3ª planta), per dia:    ..................94,04 
 5. Utilització gimnàs (3ª planta), per hora:    ..................15,66 
 6. Utilització de sales d’informàtica (3ª planta), per hora: 
  per entitats socials: 39,18 
  per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre:  ..................58,99 
      (No s’inclouen les despeses de connexió a Internet) 
 7. Utilització sales multi-usos i altres espais, per dia: 
  per entitats socials:      ..................31,35 
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  per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre  ..................58,99 
8. Utilització compartida d’una sala taller com a espai de 

trobada per les entitats socials del barri, per hora  ....................1,79 
 9. Servei de tallers de participació, trimestral:    ..................33,18 
   - En famílies nombroses:     ..................24,58 
 10. Servei de formació bàsica informàtica, trimestral:   ..................33,18 
   - En famílies nombroses:     ..................24,58 

11. Servei d’exposicions, 15 dies     ................313,39 
       (Inclosos els dies de muntatge i desmuntatge) 
 12. Tallers         Euros 
 a. Serveis de tallers especialitzats, mensual    ....... ..........26,59 
 b. Serveis de tallers de cuina (material inclòs), mensual   ....... ..........35,79 

13. Utilització del canó multimèdia, per dia     ................  71,59 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGA MENT DE 
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'AUTOT AXIS I ALTRES 
VEHICLES DE LLOGUER  
 CONCEPTE 311,00 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 

                                   
1. Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi per una sola vegada i vehicle 

         ................544,09 
2. Expedició de llicència municipal per a la prestació de serveis especials i l’abonament, per una sola 

vegada i vehicle       ............... 256,53 
3. Expedició de permís per a la substitució de vehicle afecte a les llicències compreses en els dos epígrafs 

anteriors        ............... 121,70 
4. Per expedició de permís per a transmissió de llicència dels epígrafs 1 i 2 ............... 225,50 
5. Per expedició de llicència per a la prestació dels serveis de lloguer en vehicles de tracció animal 

         ............... 239,84 
6. Per expedició de permís per a la transmissió de llicència dels vehicles a que es refereix  

l’epígraf anterior       ............... 159,89 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
SONOMETRIA I ALTRES D'INHERENTS A L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
RENOUS 
 CONCEPTE 311,01 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
 
Quota tributària 
ARTICLE 5 

La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes: 
         Euros 
1. Sonometria a locals o establiments     ..........  114,41 
2. Precintament i desprecintament d’equips limitadors de renou   ..........  21,90 
3. Sonometria a vehicles       ..........  57,21 
4. Precintament i desprecintament de vehicles     ..........  21,90 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE 
VIGILÀNCIA D'ESTABLIMENTS I ALTRES DE COMPETÈNCIA M UNICIPAL MOTIVATS  
PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA PRESTACIÓ DE SERVEI S ESPECIALS 

CONCEPTE 311,02 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
 

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  
          Euros 
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1.1. Un policia de gala, per dia      .......................... 227,91 
1.2. Un policia de gala, per mig dia (fins 3 hores) 1    ............................ 13,35 
2. Un policia municipal, per hora o fracció     ............................ 39,38 
3. Una parella de policies municipals a cavall, per hora o fracció   ............................ 79,95 
4. Camió de transport de cavalls amb conductor, por hora o fracció   ............................ 94,99 
5. Un policia motorista, per hora o fracció     ............................ 42,65 
6. Un cotxe patrulla, inclosa dotació, per hora o fracció    ............................ 82,20 
7. Una grua, inclosa dotació, per hora o fracció     ............................ 92,35 
8. Un furgó per a transport de materials, inclosa dotació, per hora o fracció ............................ 84,18 
9. Material de senyalització (sense transport), per unitat de senyalització i dia .............................. 2,38 
10.1. Els serveis especials de senyalització, com a conseqüència de mudances, trasllat de mobles 

de domicilis particulars , obres, ús de grues i similars, amb una durada inferior a 48 h. I amb  
reserves d’espai de longitud inferior a 15 metres    ............................ 55,50 

10.2. Serveis especials de senyalització de l’epígraf anterior quan la reserva d’espai superi els  
15 metres o les 48 hores       ............................ 83,21 

10.3. Serveis especials de senyalització de l’epígraf 10.1. quan la reserva d’espai superi els 15 m.  
i la duració sigui superior a les 48 hores     .......................... 110,96 

  La tarifa esmentada pel que fa a mudances i trasllat de mobles de domicilis particulars, 
compren tant la senyalització en el punt d’origen, com en el seu cas, el punt de destinació dins el terme 
municipal, amb els límits de durada i longitud de reserva d’espai que es considerin per l’òrgan competent 
de l’Ajuntament. 
11. Autobusos per a transport de policies, per hora o fracció    ............................ 93,06 
12. Exhibició de la Secció Muntada de la policia local 

12.1. Exhibició amb 8 unitats      ....................... 1.978,29 
12.2. Exhibició amb 6 unitats      ....................... 1.539,27 

13. En els serveis realitzats fora del terme municipal de Palma, a més de la tarificació per hora o fracció 
dels vehicles utilitzats, s’afegirà una tarifa en funció del nombre total del quilòmetres recorreguts, 
multiplicats per un ràtio unitari de 0,23 € per kilòmetre. 
- Si en la prestació d’un servei comprès entre els apartats 1 i 8 requereixen la presència d’un 
comandament intermedi, les tarifes assenyalades s’incrementaran en les quanties següents: 

         Euros  
Oficial        3,82 
Sergent        7,64 
Inspector        12,65 
Comissari        25,3 

- Les quotes que resultin de l’aplicació de la tarifa anterior, s’incrementaran d’un 35% quan els serveis 
que les motiven tinguin lloc entre les 22 i les 6 hores. 
- El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a element inicial el de sortida dels 
efectius dels seus quarters o parcs, i com final el d’entrada als mateixos llocs, una vegada conclòs el 
servei. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS A 
ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS  
 CONCEPTE 311,03 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
  

 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  
A)GENERAL 

Euros  
1) Quota Inicial:       ..........234,28  
2) Quota en funció de la superfície: 

Se determinarà multiplicant la superfície de l’establiment per un tipus de euros/m2, d’acord amb 
la següent distribució per trams: 

Superfície del local:          Euro./m2  
Fins 250 m2           0,87 
de 251 a 500 m2          0,78 
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de 501 a 1.000 m2         0,70 
de 1.001 a 2.000 m2          0,61 
de 2.001 a 4.000 m2         0,53 
de 4.001 a 7.000 m2          0,43 
de 7.001 a 10.000 m2         0,34 
de 10.001 a 15.000 m2         0,27 
de 15.001 a 25.000 m2          0,20 
més de 25.000 m2          0,08 
La quota inicial més l'import total del valor de l’element superfície del local, resultant de sumar, 

si escau, els valors parcials corresponents a cada tram de superfície de local, calculats els dits valors 
parcials mitjançant la multiplicació del nombre de metres quadrats a computar en cada tram per les 
euros/m2  assignades a cadascun dels dits trams, constituirà la quota de superfície. 

La superfície a considerar serà la total compresa dins del polígon de l’establiment, expressada en 
metres quadrats i, si escau, per la suma de la de totes les plantes (inclosos altells, dependències i similars). 
No es computaran les superfícies no construïdes o descobertes en les quals no es realitzi l’activitat o 
qualque aspecte d’ella, com són les destinades a vials, jardins i similars. 
3) Coeficient multiplicador de situació: 

La quota de superfície es corregirà posteriorment amb l’aplicació d’un coeficient multiplicador 
de situació determinat en funció de la categoria del carrer del local, basada en la classificació de vies 
municipals aplicable a l’Impost municipal sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb la següent taula: 

    Coeficient 
    de situació 

Vies de categoria PRIMERA I SEGONA ...1,40 
Vies de categoria TERCERA  ...1,30 
Vies de categoria QUARTA   ...1,25 
Vies de categoria CINQUENA  ...1,20 
Vies de categoria SISENA  ...1,15 
Vies de categoria SETENA  ...1,10 

4) Coeficient de qualificació segons l’activitat: 
Una vegada aplicat el coeficient de situació, a la quota resultant s’aplicarà el coeficient de 

qualificació, que serà: 
Activitats permanents majors     .............................. 2 
Activitats permanents menors     .............................. 1 
Activitats permanents innòcues     .............................. 0,75 
Activitats subjectes a Autorització Ambiental Integrada d’acord amb la llei 16/2002. ........... 1 
Activitats que requereixen Avaluació d’impacte ambiental, excepte les subjectes a 
Autorització Ambiental Integrada.....     .............................. 1,5 
Activitats regulades per l’Ordenança d’horaris d’obertura al públic, de condicions 
dels locals, d’emplaçament i d’instal·lació dels establiments de les ofertes 
d’entreteniment i restauració, de concurrència pública (BOIB 22/05/2003), que 
requereixin placa distintiu d’acord amb dita Ordenança   .............................. 2 
Activitats subjectes a l’ordenança reguladora dels locutoris públics .............................. 2 
 
El coeficients tindran caràcter acumulatiu. 
 
 

5) Sol·licitud, comunicació prèvia o declaració responsable d’activitats secundàries: 
Quan es sol·liciti, comuniqui o declari  una activitat secundària, d’una altra principal ja 

sol·licitada, comunicada o declarada,  la quota es calcularà segons els apartats anteriors, computant-se 
únicament la superfície afectada per l’activitat secundària.  

 
6) Modificacions d’activitats i/o ampliacions de superfície:  

Tendran  la mateixa consideració que una activitat nova, i la superfície a computar serà l’afectada 
per la modificació o ampliació. 
. 
B)  Quotes fixes: 
 - Per la renovació de l’autorització de música: 108,67 
 - Activitats no permanents  234,28 
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 - Informes de viabilitat i actualitzacions de llicència 234,28 
  
C) Precintament de locals, equips, instal·lacions o maquinària per execució forçosa de l’ordre de 
tancament d’activitats: 326,00€. Inclou el desprecintament. 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSPECCI Ó DE VEHICLES DEL 
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ I PROVES D'APTITUD DELS SEUS CONDUCTORS 
 Concepte 311,04 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  
 
1. Revisió inicial i cadascuna de les anuals dels automòbils lleugers de lloguer de servei de 

transport urbà i de les galeres de lloguer, per vehicle    .................................. 19,39 
2. Pràctica de la prova d’aptitud, prèvia a la concessió del permís municipal de conductor, 

tant pel que fa a automòbils lleugers com a galeres, per persona   .................................. 22,67 
 

Quan escaigui la revisió del permís municipal de conductor d'automòbils lleugers mitjançant els oportuns 
exàmens o proves, també se satisfarà la tarifa en la mateixa quantia que la prevista per a l'obtenció del 
permís municipal de conductor.  
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCI ES URBANÍSTIQUES 
 CONCEPTE 312,00 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  

 
8 Per cada llicència, les tarifes que s’aplicaran seran les següents: 
 A. El 2'53 % del cost total previst de l’obra o instal·lació en els casos recollits a l’article 5, A, 
d'aquesta Ordenança. 
1. Les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta. 
2. Les obres d'ampliació d'edificis o instal·lacions de totes classes existents. 
3. Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis i les instal·lacions de totes 
classes. 
4. Les obres de modificació de l'aspecte exterior dels edificis i instal·lacions de totes classes existents. 
5. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis, qualsevol que en sigui l'ús. 
6. Les obres que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós 
de la Llei del sòl. 
11. Els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós de la Llei del sòl. 
14. La demolició de les construccions, tret dels casos declarats en ruïna imminent. 
15. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o 
professionals, serveis públics o qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
21.Les obres menors no recollides en altres epígrafs d'aquest article. 
 
 B.   
. A les parcel·lacions urbanístiques i modificacions de les existents, 0,14 Euros  per metre quadrat. En el 
cas de tramitació d’expedients en que se declara la no necessitat d’obtenció de llicència de parcel·lació, 
17,61 Euros . 
9. En els moviments de terra, com ara desmunts, explanació, excavació i terraplenat, llevat que aquests 
actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes d'urbanització o d'edificació 
aprovat o autoritzat, 0,20 Euros  per metre cúbic. 
10.En la primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions en general, 12,89 Euros  per unitat 
d'habitatge, local o instal·lació. 
12. En l'ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions en general: 8,48 Euros  per metre quadrat i any; 
2,40 Euros  per cada cent metres quadrats, o fracció, i dia; 1,75 Euros  per metre lineal i any; i 0,46 Euros   
per cada cent metres lineals, o fracció, i dia. Tot amb un mínim de percepció de 13,13 Euros. 
13. En la modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general, 0,38 Euros  per metre quadrat, amb 
un mínim de percepció de 38,04 Euros. 
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16. En la tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada a terrenys per als quals existeixi un 
pla d'ordenació aprovat, 2,63 € per cent unitats o fracció amb, amb un mínim de percepció de 38,04 
Euros. 
17. En la col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública, 3,16 Euros  per metre 
quadrat. 
18. En el tancament de solars sense edificar, per metre lineal de tanca 0,13 Euros  per metre lineal de 
tanca, amb un mínim de percepció de 11,96 Euros. 
19. En el pintat o referit de façanes, 0,14 Euros  per metre quadrat, amb un mínim de percepció de 11,96 
Euros.  
20. En la parcel·lació, segregació o divisió de terrenys o finques (segons la Llei 6/1997 de Sòl Rústic de 
les Illes Balears), 4,46 Euros  per hectàrea o fracció, amb un mínim de percepció de 133,20 Euros. 
C. Modificació de projectes aprovats d'edificació: 
a. Amb augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del 2,53% de l’augment del pressupost 
derivat de l'ampliació, a més del que pertoqui aplicar segons l'apartat b següent respecte de les 
modificacions que, sense afectar l'ampliació incideixin en la llicència aprovada inicialment. 
b. Sense augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del  0,10% del pressupost inicial relatiu a la 
suma de superfícies de les dependències modificades (en configuració i/o buits), segons certificació 
emesa pel director tècnic d'aquella, amb un mínim de percepció de 133,20 Euros. 

 
D. En les sol·licituds de pròrroga de llicències, el 2,53 % del valor de l'obra pendent de realització, segons 
certificat emès pel director tècnic d'aquella, excloent la primera pròrroga sol·licitada amb els requisits 
prevists a la Llei de disciplina urbanística 10/90, de 23 d'octubre, del Govern Balear. 
 
E. En els actes d'edificació i ús del sòl i aquells altres prevists a la Llei de disciplina urbanística que 
realitzessin particulars a terrenys de domini públic, s'adoptaran com tarifes, segons els casos, els epígrafs 
precedents. 
 
F. En tots els casos anteriors, quan s'insti la renúncia o desistiment de la llicència sol·licitada, abans de 
concedir-ho o denegar-ho, serà d'aplicació la meitat de la tarifa i es tramitarà la devolució de l'excés 
ingressat per autoliquidacions, a sol·licitud de l'interessat. 
 
G. Quan se sol·liciti llicència per a la rehabilitació d'edificis o per efectuar qualsevol obra a edificis 
catalogats i també per les obres derivades de la remodelació urbana del Barri de Camp Redó duta a terme 
pel consorci per a la rehabilitació interior de Barris (RIBA), constituït per L’Ajuntament de Palma i el 
Govern de les Illes Balears, s’exigirà la meitat de les tarifes resultants dels apartats anteriors, en els casos 
que siguin aplicables. 
 
H. Per a les tarifes en què no s'assenyali expressament un mínim de percepció o facturació, aquest serà 
igual a 17,93 Euros. 
 
I. Se reduirà un 50% la quota de les llicències que afectin única i exclusivament a: 1) Obres o 
instal·lacions de mesures d’estalvi d’aigua (instal·lació de comptadors individuals, aljubs i d’altres); 2) 
edificacions o instal·lacions d’energia fotovoltaica i/o plaques solars per aigua calenta sanitària; i 3) 
substitució de portes, finestres o altres elements de PVC per altres 
 

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SENYALITZACIÓ VIÀR IA  
 Concepte 312,01 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  

          Euros 
 
1. A les sol·licituds sobre guals, reserves de via pública per a aparcament exclusiu, 

càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i anàlegs, prohibicions 
d’estacionament o horaris, encara que aquests siguin provisionals per obres o altres 
circumstàncies, quan únicament sigui necessari pintar els senyals, així com també el 
subministrament i col·locació de la placa de gual, i s’accedeixi a la sol·licitud ..............................229,83 

2. A la mateixa classe de peticions, quan no s’hi accedeixi o l’interessat renunciï ................................63,90 
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3. Repintar els senyals autoritzats davant els accessos, a les vorades o a la calçada................................58,63 
4. Subministrament i col·locació de la placa de gual, exclusivament  ..............................112,46 
5. Reposició de la placa de gual, en els casos de retirada de la placa per falta de pagament 

de taxes conforme l’Ordenança municipal de circulació, aprovada per Acord plenari de 
14-6-2001        ..............................132,69 

6. Substitució conforme a la Disposició transitòria única de l’Ordenança municipal de 
circulació, aprovada per Acord plenari de 14-6-2001    ..............................116,12 

 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS 
 Concepte 312,02 
 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 
ARTICLE 6 

La quota tributària s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 
 Serveis de protecció de l’edificació, a instància de part: 

1. Inspecció d’edificis, per part de tècnics, en relació a les condicions de seguretat i salubritat de 
caràcter públic, sol·licitades per particulars interessats: 102,61 € per cada informe 

2. Ordre d’execució d’obra, a realitzar pels propietaris en compliment del deure de conservació dels 
edificis en condicions de seguretat i salubritat públiques: el 2’53 % sobre el cost total previst pels 
Serveis tècnics. 

3. Tramitació d’expedients de declaració de ruïna en immobles, a sol·licitud de part interessada:  
3.1 Per cada visita d’inspecció efectuada sobre condicions de seguretat i salubritat de caràcter 
públic: 102,61 euros. 
Pel dictamen pericial, amb valoració de les obres a realitzar: el 5,25 % del cost estimat pels 
Serveis tècnics. 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL 
TRACTAMENT DELS RESIDUS SOLIDS URBANS  
 CONCEPTE 312,03  
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 

 
CONCEPTE 1. Pel tractament dels residus sòlids urbans a habitatges, apartaments turístics, 
despatxos de professionals, oficines i locals comercials i industrials: 
 
Concepte 
1.1.1   Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals. A l’any ............ 122,59 
1.2.1. Oficines, establiments i locals comercials i industrials de fins a 100 m2 de 

superfície. A l’any      ............ 197,50 
1.2.2. Establiments i locals compresos a l’epígraf precedent amb una superfície útil 

superior als 100 m2 i en els quals treballin o tenguin d’alta a Seguretat Social d’1 
a 5 persones. A l’any per m2      ................ 0,80 

1.2.3. Els mateixos en els quals estiguin empleades de 6 a 10 persones. A l’any per m2......... 0,82 
1.2.4. Els mateixos en els quals estiguin empleades d’11 a 20 persones. A l’any per m2 ........... 0,93 
1.2.5. Els mateixos en els quals hi estiguin empleades més de 25 persones. A l’any per 

m2        ................ 1,04 
 En cap cas la quantia de la quota total a satisfer per les oficines, establiments i locals comercials 

o industrials, qualsevol que sigui la seva superfície i nombre de persones que hi treballin, serà inferior a 
197,50 € ni superior a 4.409,84 € 
 Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança Municipal de 
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa 
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1. 
1.3.1. Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, tavernes i establiments similars en els quals 

no es serveix menjar, amb una superfície útil no superior a 100 m2  ............ 439,49 
1.3.2. Els mateixos quan la superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2 4,32 
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En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.3.1. i 1.3.2. podrà ser superior a 
4.410,33 € anuals, ni inferior a 439,49 € anuals. 

Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de 
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa 
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1. 
1.4.1. Casinos, cercles, clubs, societats recreatives, etc., amb una superfície útil no 

superfície útil no superior a 100 m2. A l’any    ............ 197,36 
1.4.2. Els mateixos amb una superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2   .................. 1,70 

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.4.1 i 1.4.2. podrà ser superior a 
4.410,33 € anuals, ni inferior a 198,11 € anuals. 

Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de 
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa 
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1. 
1.5.1. Centres d’ensenyament. A l’any per plaça     ............................1,04 
1.5.2. Centres d’ensenyament. A més del epígraf anterior, per plaça d’internat o mitja 

pensió. A l’any       ............................4,45 
1.6.1. Cinemes, circs permanents, frontons, teatres i espectacles en locals tancats. Per 

plaça o localitat i any      ............................2,75 
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.5.1, 1.5.2 i 1.6.1. podrà ser superior 

a 4.410,33 € anuals, ni inferior a 197,36 € anuals. 
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de 

neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa 
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1. 
1.7.1. Clíniques, sanatoris i demés establiments d’assistència i hospitalització. Per plaça 

a l’any        ..........................17,46 
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.7.1 podrà ser superior a 2.557,50 € 

anuals, ni inferior a 511,71 € anuals. 
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de 

neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa 
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1. 
1.8.1 Espectacles esportius (curses de bicicletes, cavalls, llebrers, bàsquet, futbol, tennis, 

toros i similars). Per cada cent places o localitats, o fracció, i dia de funció ............................0,88 
1.9.1. Llocs de venda a la via pública fires, mercats públics, platges, etc.. Per m2 de 

superfície i dia d’ocupació. Així com hamaques i similars a platges, per unitat i 
dia         ............................0,07 

1.10.1. Hotels, residències, hostals, pensions, apartaments turístics, etc., en els quals es 
faciliti al públic tant el servei d’allotjament com el de menjar, amb subjecció o no 
al règim de pensió completa. Per plaça i any    ..........................45,97 

1.10.2. Hotels, residències, apartaments turístics, hostals, motels, campaments turístics, 
etc., en els quals no es presti el servei de menjador. Per plaça i any  ..........................28,22 

1.11.1. Restaurants i establiments en els quals es serveix menjar (cafeteries, restaurants, 
cellers, barbacoes, etc.). Per plaça i any     ..........................35,00 

1.12.1. Sales de ball o de festes, discoteques, bingos i similars, amb superfície útil de 
fins a 100 m2. A l’any      .................... 659,66 

1.12.2. Els mateixos amb una superfície útil superior als 100 m2. Per m2 i any ............................4,45 
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.12.1. i 1.12.2. podrà ser superior a 

4.436,68 € anuals, ni inferior a 659,66 € anuals. 
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de neteja, 
deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà 
l’epígraf 2.2.1. 
 
CONCEPTE 2. Pel tractament de residus procedents de serveis de recollida especials. 
2.2.1. Tractament de residus sòlids urbans a instal·lacions o locals de qualsevol tipus 

amb unes característiques no recollides a altres epígrafs o que constitueixin un 
servei especial amb un volum superior als 10 m3. Per tona mètrica o fracció......................... 147,43 

 
FORMA DE PAGAMENT DE LA TARIFA I QUOTA REDUÏDA  
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Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació el Concepte 1 de la tarifa, atendran el pagament de la 
mateixa a partir de la notificació de la liquidació individual, en els casos d’alta en el cens. En el cas de 
notificació col·lectiva dels padrons fiscals, pagaran les quotes anuals, conforme els edictes corresponents. 
No obstant, es podrà sol·licitar el fraccionament del pagament de la quota anual en dues parts iguals: la 
primera durant el període de cobrament d’aquesta taxa en voluntària; i la segona, durant el període de 
cobrament en voluntària de l’Impost sobre béns immobles. Per gaudir d’aquest fraccionament és 
inexcusable sol·licitar-ho abans del 31 de gener i que el pagament s’hagi domiciliant en entitat financera. 
Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació el Concepte 2 de la tarifa, atendran el pagament de la 
mateixa a partir de la notificació de la liquidació individual en funció de les tones recollides. 
La quota 1.1.1 podrà ser objecte de reducció en un 50% quan es donin les següents circumstàncies:  

1) Es tracti del domicili habitual del contribuent. 
2) Els ingressos anuals del contribuent, més els de tots els qui convisquin amb ell, no superin el 

salari mínim interprofessional anual multiplicat per 1,25. Els ingressos de les persones que 
conviuen am el contribuent es computaran, a aquest efectes, a un 50%. En el cas de famílies 
nombroses i/o de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, el límit serà el salari 
mínim interprofessional anual multiplicat per 1,5. 

3) Sol·licitud del contribuent abans del 31 de gener, acreditant el compliment de les 
condicions, en la forma i requisits que determinarà l’Ajuntament a través d’edicte. 

 
 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ D ELS TERRENYS D'US 
PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCI Ó, TANQUES, 
PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I SIMILARS  
 CONCEPTE 316,01 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
 

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 
 
Per a tots els terrenys d’ús públic local, per m2 i dia d’ocupació o fraccions .......................................0,40€ 
 
En el cas de les sol·licituds de talls de la via pública, la superfície d’ocupació es calcularà  multiplicant la 
longitud de la illeta afectada per l’amplària del carril de circulació, i s’exigirà un mínim de percepció de 
81,50 per dia d’ocupació. 

 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE LS TERRENYS DE 
TITULARITAT PUBLICA LOCAL AMB TAULES, CADIRES I ALT RES ELEMENTS, PER 
EXTENSIÓ D’ACTIVITAT  
 CONCEPTE 316,02 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

A N N E X 
 

 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  
 
  Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
A) Per metre quadrat, o fracció, i trimestre natural, o fracció, d'ocupació: 

          Euros  
1. En vies de categoria especial       40,00 
2. En vies de primera categoria       27,39 
3. En vies de segona categoria       20,95 
4. En vies de tercera categoria       11,28 
5. En vies de quarta categoria       6,45 

 
 

B) Es consideraran vies de categoria especial les següents: 
 

Alemanya, Avinguda  
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Alexandre Rosselló, Avinguda 
Alfons el Magnànim 
Almoina, Plaça 
Antoni Marquès 
Antoni Maura, Avinguda 
Aragó (tram entre Avdes. a Gabriel Maura) 
Arenal, Carretera 
Argentina, Avinguda 
Baró de Pinopar 
Bartomeu Riutort 
Blanquerna 
Born, Passeig 
Capellers, Plaça 
Cardenal Rossell 
Cartago 
Catalunya 
Compte de Sallent 
Cort, Plaça 
Drassana, Plaça 
Ecce Homo 
Espanya, Plaça 
Fàbrica 
Gabriel Alomar i Villalonga, Avinguda 
Gabriel Roca, Passeig. 
General Ricardo Ortega 
General Riera 
Gomila, Plaça 
Jaume II 
Jaume III, Avinguda 
Joan Miró 
Joan March, Avinguda 
Josep Tous Ferrer 
Llotja, Plaça 
Major, Plaça 
Mallorca, Passeig 
Mar Menor 
Mare de Déu de la Salut, Plaça 
Marquès de la Fontsanta 
Marquès del Palmer 
Mercat, Plaça 
Miquel Pellisa. 
Olivar, Plaça 
Oms 
Parc de la Mar  
Parcel·les 
Palau Reial 
Pescateria, Plaça 
Porta Pintada, Plaça 
Portugal, Avinguda 
Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca 
Rei Joan Carles I, Plaça 
Reina, Plaça 
Rosari, Plaça 
Sagrera, Passeig 
Salvador Coll, Plaça 
Sant Francesc, Plaça 
Sant Miquel 
Santa Eulàlia, Plaça 
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Sindicat 
Torrent (zona Passeig Gabriel Roca) 
Weyler, Plaça. 

 
La classificació de les restants vies se correspondrà amb les fixades en la "Classificació de Vies 
Municipals a efectes d'aplicació de les ordenances de exaccions" aprovada per aqueix Ajuntament. 
 
C) Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques de 
diferent categoria, s'aplicarà la tarifa corresponent a la via de categoria superior. En els aprofitaments de 
béns de titularitat pública local que no siguin vies públiques s’aplicarà la tarifa corresponent a la del 
carrer de superior categoria dels que hi tingui accés. 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS E SPECIALS 
MITJANÇANT PARADES, TRASTS, CASETES DE VENDA, INDÚSTRIES DEL CARRER, 
AMBULANTS, ESPECTACLES, ATRACCIONS, FILMACIONS, GRA VACIONS, 
FOTOGRAFIA COMERCIAL I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS A  TERRENYS D’US 
PÚBLIC 

CONCEPTE 316,03 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2012 

 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
Superfície ocupada Euros per m2 i anyEuros per m2 i trimestre natural o fracció 
- els primers 100 m2 46,59 11,65 
- de 101 a 200 m2 41,92 10,48 
- de 201 a 300 m2 37,74 9,44 
- de 301 a 400 m2 33,97 8,49 
- de 401 a 500 m2 30,54 7,64 
- més de 500 m2 27,49 6,87 
 
          Euros 
Filmacions i gravacions: 
a) Per filmació d’anuncis publicitaris per a cinema i televisió amb finalitat comercial 

lucrativa i amb ocupació de via pública, en aquells casos que no estiguin emparades 
per conveni. Per dia o fracció      .................... 515,00 

b) Igual al  punt a), quan les empreses estiguin emparades per conveni de col·laboració ............ 257,50 
Fotografies: 
e) Per realització de fotografies comercials, sense assentament fixo (no fotografia 

ambulant), per dia o fracció      ...................... 41,20 
f) Per realització de fotografies comercials, amb llicències de validesa des de 3 a 12 

mesos fins al 31 de desembre de l’any en curs, per trimestre o fracció  .................... 206,00 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL ⋅⋅⋅⋅LACIÓ DE PARADES DE 
VENDA EN DETERMINADES ZONES DELS TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL I PER 
PRESTACIÓ DE  SERVEIS A MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS  
 CONCEPTE 316,05 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX  
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012 
 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
1. Mercats permanents Euros 

- Per metre lineal i any      .....................373,46 
- Per metre lineal i trimestre natural     .......................93,37 
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2. Mercats temporals 
A. Mercats de 3 dies setmanals 
- Per metre lineal i semestre natural     .......................92,24 
 
B. Mercats de 2 dies setmanals 
- Per metre lineal i semestre natural     .......................62,32 
 
C. Mercats de 1 dia setmanal 
- Per metre lineal i semestre natural     .......................29,92 
 
D. Les Meravelles 
- Per metre lineal i dia      .........................1,24 
 
E. Mercat artesanal Molinar 
- Període d’estiu (dos dies setmanals), per metre lineal i quadrimestre .......................41,56 
- Període d’hivern (un dia setmanal), per metre lineal i quadrimestre  .......................20,75 
 

3. Fires 
- Per metre lineal i dia      .........................1,24  

 
Per a la determinació de les tarifes es prendrà com a base el metre lineal de façana de venda o servei, 

en el ben entès que a les parades que facin cantó s’hauran de sumar els costats dels angles que formin. 
En aquelles parades de mercat en què el nombre de metres sigui de difícil determinació, es calcularà 

com l’equivalent l’arrel quadrada de la seva superfície expressada en metres quadrats. 
 Si la mida de la longitud no resulta un nombre enter es calcularà la taxa en proporció a la quantia 

de la tarifa establerta per metre lineal.  
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE L SUBSÒL, SOL I VOL 
DELS TERRENYS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 CONCEPTE 316,06 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2012  

 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
 Euros 
1. Per cada metre lineal de cable subterrani conductor d’energia elèctrica, de senyal 

telefònica, de fibra òptica, o similar, per any.................................................................................... 0,37 
2. Caixes de distribució i derivació d’electricitat, o similar, cadascuna, per any .............................. 1,70 
3. Estacions transformadores subterrànies i casetes de maniobres, que ocupin fins a 18 m2 ,  
 unitat i any       ............................ 51,96 
 En les de més dimensió, es calcularà el preu en proporció a la superfície ocupada, en relació 
 a l’exposada abans. 
4. Canonades per a la conducció d’àrids, líquids o gasos, per metre lineal i any  .............................. 0,37 
 En cas de gasos i líquids que ofereixin perillositat, per metre lineal i any .............................. 0,55 
5. Cambres i corredors subterranis per a usos industrials o particulars, inclosos els gruixos de les 
 parets, la solera i el sostre, per metre cúbic i any    ............................ 48,26 
 Per als dipòsits subterranis de venda de carburants per a l’auto   .............................. 9,04 
7. Torres metàl·liques per al sosteniment de cables conductors, per unitat i any ............................ 18,09 
8. Suports amb aïlladors o permòdols, adossats a edificació, que volin damunt la via pública, 
 per cada 100 suports i any      .............................. 2,54 
9. Mènsules o cavallets, amb els seus suports i aïlladors, per unitat i any  .............................. 1,83 
10. Quioscs i casetes transformadores i anàlegs amb superfície de fins a 18 m2, per unitat i any........ 51,84 
 En les de més de 18 m2, es calcularà el preu en proporció a la superfície ocupada, en relació 
 a l’exposada abans.  
11. Cables conductors aeris, d’alta o baixa tensió, per metre lineal i any  .............................. 0,58 
12. Rails, per metre lineal i any      .............................. 2,88 
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14. Estacions o assortidors per a venda de gasolina o altres carburants, per m2 de superfície  
 ocupada i any        ............................ 19,44 
 La superfície a tenir en compte, serà la compresa dins el perímetre de l’estació o assortidor, 
 i en tot cas, amb un mínim de 15 m2.  
 En defecte d’això, la tarifa que determinin en cada moment normes de rang superior. 
15. Banderoles publicitàries fixades a les faroles d’enllumenat o a altres elements del mobiliari  
 urbà, per cada cara útil de banderola i dia     .............................. 0,36 
16. Publicitat comercial sobre panells o xarxes de seguretat de bastides d’obra sobre les façanes 
 o sobre la projecció de la via pública, per metre quadrat o fracció i dia ...............................0,36 
17. Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública, per caixer i any, en funció de la  
      categoria del carrer on s’ubica el caixer, basada en la classificació de vies municipals aplicable a  
      l'Impost municipal sobre Activitats Econòmiques: 
               Caixers situats a: 

 
Vies de categoria primera i segona  .....   .......................... 608,52 
Vies de categoria tercera    .....   .......................... 567,95 
Vies de categoria quarta    .....   .......................... 527,38 
Vies de categoria cinquena  .....   .......................... 486,82 
Vies de categoria sisena   .....   .......................... 446,25 
Vies de categoria setena   .....   .......................... 405,68 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITA MENT ESPECIAL 

DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTA DORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 

CONCEPTE  316,07 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

Servei de telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària 
ARTICLE 5 
1. La Base imposable estarà constituïda pel valor de la utilització privativa i de l’aprofitament especial del 
domini públic local per les operacions corresponents al servei de telefonia mòbil, que precisa utilitzar la 
xarxa de telefonia fixa instal·lada a aquest municipi. Per a la seva determinació s’apliquen les següents 
fórmules de càlcul: 
a. Base imposable 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de 
telefonia mòbil es calcula: 
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm) 
Sent: 
Cmf = consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la participació 
de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2010 és de 58,90euros/ any. 
Nt = Nombre de telèfons fixos instal·lats al municipi l’any 2011, que és de 158.938. 
NH =95% del nombre d’habitants empadronats al municipi. El 2011: 385.052. 
Cmm = Consum mitjà telefònic i de serveis, estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2010 és de 
279,10 euros/any. 
b. Quota bàsica 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable: 
QB =1,4% s/BI 
Quota tributari/operador = CE * QB 
Sent: 
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació al mercat, incloent-hi les 
modalitats de postpagament i prepagament. 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2012 és de 1.635.612.46 euros. 
c. Imputació per operador 
La quota a satisfer per cada operador de telefonia mòbil s’estableix en proporció al coeficient específic 
atribuïble a cada operador segons la seva quota de participació en el mercat (CE), extret de l’informe 
anual de la Comissió del mercat de telecomunicacions corresponent a l’exercici anterior o, en defecte 
d’aquest, el del darrer exercici publicat. 
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Per determinar el coeficient CE els subjectes passius poden provar davant l’Ajuntament que el coeficient 
real de participació ha estat diferent del publicat a l’informe anual de la Comissió del mercat de 
telecomunicacions. 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVES DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE LA VIA PUB LICA PER A APARCAMENT 
EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT I CARREGA O DE SCARREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.  
 CONCEPTE 317,00 
TEXT QUE ES MODIFICA: 

A N N E X 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2012 

 
 Categoria de la via        Euros 

A. Entrada de vehicles a través de les voravies: 
1. Per cada pas a l’interior d’una finca o solar que, sense ser 
cotxera o garatge públic, pugui contenir fins a 4 turismes,  
carros, etc., o fins a 10 motocicletes o bicicletes, per any 1ª    .......................... 118,88 
 2ª         ............................ 92,86 
 3ª         ............................ 54,14 
 4ª         ............................ 35,35 
  
1.2 Els mateixos, en el cas de guals nocturns 1ª      .......................... 101,05 
 2ª         ............................ 78,93 
 3ª         ............................ 46,02 
 4ª         ............................ 30,05 
 
2. Els mateixos, quan puguin contenir més de 4 turismes, carros, 
etc., o més de 10 motocicletes o bicicletes, per any 1ª    .......................... 152,84 
 2ª         .......................... 119,39 
 3ª         ............................ 69,91 
 4ª         ............................ 45,45 
 
3. Per cada pas a l’anterior d’un garatge públic, cotxera d’autocars 
o camions o cotxes de línia, tallers de reparacions, de construcció, 
etc., per any 1ª       .......................... 254,74 
 2ª         .......................... 198,99 
 3ª         .......................... 116,01 
 4ª         ............................ 75,76 
 

B. Per reserves d’espai de la via pública per a aparcament exclusiu,  
prohibició d’estacionament, càrrega o descàrrega de mercaderies 
de qualsevol classe (quan aquesta reserva es faci per un sol bene- 
ficiari), per cada metre quadrat, amb un mínim de 10 m2, per any   1ª ......................... 21,19 
 2ª         ............................ 16,55 
 3ª         .............................. 9,65 
 4ª         .............................. 6,30 
 

Les categories de les vies públiques es correspondran amb les incloses a la Classificació de vies 
municipals a efectes d'aplicació de les ordenances d'exaccions, aprovada per aquest Ajuntament. 
Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat a la confluència de dues o més vies públiques de 
diferent categoria, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior. 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBERTURA DE S ONDATGES I SIQUIES 
EN TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL I QUALSEVOL REMOCIÓ D EL PAVIMENT O 
VORAVIES A LA VIA PUBLICA  
 CONCEPTE 317,02. 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
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A N N E X 
 

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012  
 
 Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
          Euros 
1. Per metre lineal i dia       ....................... 0,63 
 
14.  Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació ordenances municipals 

de preus públics i esmenes presentades. 
 
Es proposa dictaminat favorablement per la Comissió: 
 
INFORME.- .- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 
2008, va acordar aprovar definitivament la modificació de les ordenances reguladores 
dels diferents preus públics, per entrar en vigor l’1 de gener de 2009. Les tarifes no 
s’han actualitzat des de l’indicat acord 

 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,regula en els seus articles 41 al 47 els preus públics, i 
pel que fa al procediment s’ha de estar al que preveu l’article 49 de la Llei de bases del 
Règim Local 
  
Per necessitats d’ordre pressupostari, es proposa fixar noves tarifes a les ordenances 
reguladores dels preus públics, acomodant-les a l’increment  de l’IPC interanual de 
actual, que és del 3%.  
  
S’han sol·licitat informes als Serveis Jurídics, a Intervenció i al Consell Tributari sobre 
la present proposta de modificació de les ordenances dels imposts.  
 
La Junta de Govern de Palma aprovà, el dia 11 d’octubre de 2011, el projecte de 
modificació de les ordenances d’imposts. S’han remès als grups polítics municipals 
l’acord als efectes de presentar les esmenes que estimin oportunes en el termini de sis 
dies disposats pel Sr. Batle President, conforme el que preveu el Reglament de Ple de 
l’Ajuntament de Palma. 

 
S’han presentat un escrit d’esmena del Grup municipal socialista, al Preu públic per 
prestació de serveis i realització d'activitats de l'Institut Municipal d'Esports. En el seu 
escrit el Grup municipal socialista proposa la gratuïtat (ara tenen un descompte del 
80%) els lloguers d’espais esportius les associacions i clubs quan aquestes siguin sense 
ànim de lucre i no traslladin els cost de les instal·lacions als seus associats. A la vista del 
que s’al·lega, i tenint en compte les necessitats pressupostàries, s’informa que es podria 
desestimar l’esmena. També proposen l’arrodoniment a múltiples de 5 cèntims d’euro 
de tots els preus públics. S’informa que es podria estimar l’esmena. 
 
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. 
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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 l’esmena presentada, podria dictaminar favorablement l’elevació al 
Ple del següent 
 
A C O R D 
 
"Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modifi cació de les Ordenances 
reguladores de: Preu públic per prestació de serveis del Laboratori Municipal 
concepte 341,02; Preu públic per prestació de serveis i realització d'activitats de 
l'Institut Municipal d'Esports, concepte 341,03; Preu públic per serveis de 
temporada a les zones delimitades de les platges del terme municipal, concepte 
341,04; Preu públic per prestació de serveis i la realització d'activitats del Patronat 
Municipal d'Escoles d'Infants de Palma; Preu públic per la prestació de serveis i 
realització d’activitats a l’Escola municipal de formació; tot això en base a la 
legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 41 a 47 del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004,de 5 de març, i a l’article 49 de la Llei de Bases del Règim Local, i segons 
nova redacció que  s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia primer de gener de dos 
mil dotze. 
 
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 per 16 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL 
LABORATORI MUNICIPAL  
 CONCEPTE 341,02 
 
ARTICLE 3. Quantia  
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent: 

          Euros 
Aigua, gel  
 1. Anàlisi química ordinària      .......................21,65 
 2. Anàlisi microbiològica ordinària     .......................12,25 
Aigua + gel 
 3. Anàlisi mínima (6 determinacions)     .......................17,00 
 4. Determinació d’hidrocarburs, greixos en aigua, substàncies actives al blau de 

     metilè i similars      .......................18,25 
 5. Determinació de ferro en aigua     .........................9,30 
 6. Clorurs, duresa, calci, magnesi, etc.     .........................2,90 
 7. Piscines       .......................38,05 
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Aigües residuals 
 8. Determinació microbiològica     .......................47,85 
 9. Determinació química      .......................50,60 
Aigües i begudes refrescants 
 10. Anàlisi química ordinària     .......................73,55 
 11. Anàlisi microbiològica ordinària     .......................35,95 
 12. Una determinació analítica     .........................8,30 
Vins 
 13. Anàlisi química ordinària     .....................130,90 
 14. Anàlisi microbiològica      .......................28,75 
 15. Una determinació analítica de tipus mitjà    .......................12,30 
 16. Anàlisi metanol per cromatografia de gasos    .......................36,45 
Vinagres 
 17. Anàlisi química      .....................193,55 
 18. Anàlisi microbiològica      .......................32,50 
 19. Una determinació analítica de tipus mitjà    .......................12,60 
 20. Anàlisi de metanol per cromatografia de gasos    .......................36,45 
Cerveses 
 21. Anàlisi química      .......................83,50 
 22. Anàlisi microbiològica      .......................24,40 
 23. Una determinació analítica ordinària     .........................7,70 
Farines, pa, pastes per a sopa i pastisseria 
 24. Anàlisi química      .......................73,70 
 25. Anàlisi microbiològica      .......................70,65 
 26. Anàlisi completa      .....................144,35 
 27. Determinació analítica ordinària     .......................10,05 
Llet  
 28. Anàlisi química      .....................124,55 
 29. Anàlisi microbiològica      .......................39,45 
 30. Anàlisi microbiològica de llet esterilitzada    .......................64,70 
 31. Determinació analítica ordinària     .........................7,15 
 32. Determinació de greix i densitat     .......................15,35 
 33. Determinació analítica per cromatografia de gasos   .......................36,65 
Altres tipus de llet 
 34. Per cada determinació      .........................3,95 
Productes lactis (formatge, brossat, etc.) 
 35. Anàlisi química      .......................71,90 
 36. Anàlisi microbiològica      .......................68,60 
 37. Anàlisi completa      .....................140,50 
 38. Determinació analítica ordinària     .......................10,75 
 39. Determinació analítica per cromatografia de gasos   .......................36,40 
Pinsos 
 40. Anàlisi química      .....................189,05 
 41. Una determinació      .......................27,00 
 42. Anàlisi microbiològica      .....................104,00 
 43. Una determinació      .......................17,30 
 44. Determinació de l’índex d’acidesa     .......................10,25 
 45. Determinació analítica ordinària     .......................48,30 
Carn 
 46. Anàlisi química      .....................190,95 
 47. Anàlisi microbiològica      .....................106,55 
 48. Una determinació analítica     .......................22,90 
Productes càrnics tractats amb calor 
 49. Anàlisi química      .....................302,35 
 50. Anàlisi microbiològica      .....................137,00 
 51. Anàlisi completa      .....................439,35 
 52. Determinació analítica ordinària     .......................16,85 
Productes càrnics crus curats 
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 53. Anàlisi química      .....................245,40 
 54. Anàlisi microbiològica      .....................109,70 
 55. Anàlisi completa      .....................355,10 
 56. Determinació analítica ordinària     .......................14,15 
Peix, crustacis, mol·luscos, marisc i ous 
 57. Anàlisi microbiològica      .....................109,05 
 58. Determinació analítica ordinària     .......................18,15 
Olis i greixos 
 59. Anàlisi química      .....................206,85 
 60. Determinació de greixos estranys per cromatografia de gasos  .......................48,50 

 61. Anàlisi completa      .....................255,35 
 62. Determinació analítica ordinària     .......................21,20 

Mel i sucres  
 63. Anàlisi química      .....................132,15 
 64. Anàlisi microbiològica      .......................42,85 
 65. Anàlisi completa      .....................175,00 
 66. Determinació analítica ordinària     .......................14,55 
Xocolata i cacau en pols 
 67. Anàlisi química      .....................182,25 
 68. Anàlisi microbiològica      .......................65,30 
 69. Determinació de greixos estranys per cromatografia de gasos  .......................79,00 
 70. Anàlisi completa      .....................247,55 
 71. Determinació analítica ordinària     .......................15,45 
Sal i condiments 
 72. Anàlisi de puresa i condicions per al consum    .....................104,80 
 73. Determinació analítica ordinària     .......................13,10 
Hortalisses, verdures, llavors, conserves i semiconserves 
 74. Anàlisi microbiològica      .......................97,40 
 El preu total serà igual al preu de l’anàlisi microbiològica més el preu de conservants 
 Multiplicat pel nombre de conservants determinats. 
Aiguardents, licors i aperitius 
 75. Anàlisi química      .....................229,00 
 76. Determinació analítica ordinària     .......................13,45 
77. Determinació de proteïnes o nitrogen     .......................19,10 
78. Determinació de Bacillus cereus     .......................15,70 
Lactobacillus 
 79. Recompte       .......................14,05 
 80. Identificació de lactobacillus     .......................49,85 
81. Pseudomona aeruginosa      .......................16,05 
Gelats 
 82. Anàlisi química      .......................40,75 
83. Anàlisi microbiològica      .......................38,85 
84. Enterotoxina estafilocòcica      .......................62,60 
85. Enterotoxina d’E.Colt      .......................39,30 
86. Identificació de la salmonela enterica     .......................62,70 
87. Determinació de la salmonela enterica     .......................49,95 
88. Determinació d’aeromones      .......................39,30 
89. Determinació d’aflatoxines      .......................43,90 
90. Determinació del grau de frescor d’un peix    .......................31,05 
91. Determinació de Lysteria      .......................58,90 
Determinació de plaguicides en aigües 
 92. Determinació de plaguicides     .......................34,80 
 93. Identificació de plaguicides     .......................51,65 
94. Determinació de plaguicides en verdures     .......................87,90 
95. Determinació de l’activitat de l’aigua     .......................54,70 
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a) Els preus per anàlisis, les característiques de les quals no responguin exactament a les detallades a les 
tarifes anteriors seran determinats, segons el parer del director del laboratori per analogia amb els 
classificats a la present Ordenança. 
b) Les anàlisis contradictòries meritaran doble preu del fixat a la tarifa corresponent 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D' ESPORTS 
  

CONCEPTE 341,03 
 

ARTICLE 3. Quantia. 
1. ... 
2.  La tarifa d'aquest preu públic serà la següent: 
 
 No empadronats  Empadronat      
       Euros 

  
 A. ABONATS A LES INSTAL·LACIONS 
Concepte 340.00 
  

1. ANY NATURAL 
Familiar    270,90    203,95 
Individual    176,15    131,85 
 (Inclòs assessorament mèdic-esportiu, un control anual) 

2. SIS MESOS (Consecutius) 
Familiar   160,10    ...121,55 
Individual   103,00    .....77,25 

3. TRES MESOS (Consecutius)  
Familiar   95,80    .....72,10 
Individual   65,90    .....49,45 

 4. MES NATURAL 
Familiar    42,25    .....30,90 
Individual   29,80    .....22,60 
L’abonament familiar inclou el matrimoni i els fills menors de 18 
anys. 

 
ABONATS A LES ACTIVITATS I I NSTAL·LACIONS 
Concepte 340.01  
 1. TRES MESOS (Consecutius) 153,45    ...118,45 
 2. DOS MESOS (Consecutius) 109,20    .....85,50 
 3. MES NATURAL  59,75    .....40,35 
B. ACCESSOS  
 
Concepte 340.33 

1. Utilització, per dia   4,10    .......4,10 
     Quota menors de 6 anys descompte 25% 
 2. Utilització, per 10 dies  30,90    .....30,90 
 3. Quota duplicat tarjeta  4,10    .......4,10 
 
 4. Matrícula cursets apartats no abonats 11,35    .......8,25 
 
 
C. ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
Concepte 340.10  

1. Curs monogràfic tècnic  58,70    .....58,70 
2. Classes particulars 60 minuts 26,80    .....26,80 
    Quotes mensuals/minuts setmanals 
3. Natació salut. Una sessió 80,35    .....59,75 
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5. Natació bebès: 6-24 mesos (amb adult a l’aigua 30 minuts) 44,30 .....32,95 
6. Natació bebès pingüins (30 minuts)  26,80   .....20,60 
7. Natació bebès grans dofins (30 minuts) 24,70 1  .......8,55 
8. Natació infantils/adults. 90 minuts  47,40   .....35,00 
  60 minuts 3  6,05   .....27,80 

D. ACTIVITATS FISIQUES 
Concepte 340.20 

Act.física esportiva dirigides i escoles adults (en sec y aigua).60m 32,95 .................... 24,70 
 120 min.       43,25 .................... 31,95 

Tercera sessió      9,25 ........................ 7,20 
Activitats dirigides a partir de la quarta sessió    3,10 ........................ 3,10 
 CLASSES PARTICULARS (60 minuts)     26,80 .................... 26,80 

 2. Escoles (en sec i aigua) 120 minuts     40,15 .................... 29,85 
     Cada sessió més      6,20 ........................ 4,10 

3. Activitat física exteriors (50% descompte a centres escolars i culturals) 
Quota mensual – Escoles     7,20 ........................ 7,20 
Quota mensual – Adults. 2 sessions setmanals    11,35 .................... 11,35 
   Tercera sessió       2,05 .. .......................... 2,05 

4. Campus vacacional (de 9,00 h. A 14,00 h.) 
Quota setmanal       46,35 ........................ 46,35 
Quota quincenal      93,75 ........................ 93,75 
Quota mensual       169,95           169,95 

 5.  Activitat complementària. 90 minuts/diaris    21,65 .................... 21,65 
Menjador. 5 dies      35,00 .................... 35,00 

6 Senderisme. 
  Per dia amb transport      17,50 .................... 17,50 
  Per dia sense transport      10,30 .................... 10,30 

 
 
E. TENNIS 
Concepte 340.21 
 1. Escola. 120 minuts      44,30 .................... 32,95 
  60 minuts        31,95 .................... 24,70 
 2. Adults. 120 minuts      52,55 .................... 40,15 
  60 minuts        37,10 .................... 27,80 
 CLASSES PARTICULARS (60 minuts)     26,80 .................... 26,80 
 
F.- ÚS ESPAIS ESPORTIUS I AUXILIARS  
Concepte 340.30 

El preu de l’hora es podrà fraccionar  
 1. Suplement llum/hora. Potencia A     .......4,10...................... 4,10 
  Suplement llum/hora. Potencia B     .......6,20...................... 6,20 
  Suplement llum/hora. Potencia C     .......8,25...................... 8,25 
  Suplement llum/hora. Potencia D     .....15,45.................... 15,45 
  Suplement llum/hora. Potencia E     .....18,55.................... 18,55 
  Suplement llum/hora. Potencia F     .....20,60.................... 20,60 
  Suplement llum/hora. Potencia G     .....27,80.................... 27,80 
  Suplement llum/hora. Potencia H     .....35,00.................... 35,00 
  Suplement llum/hora. Potencia I     .....40,15.................... 40,15 
  Suplement llum/hora. Potencia J     .....57,70.................... 57,70 
 
 2. QUOTA US ESPAIS INSTAL·LACIÓ, per hora    107,10 ..................... 107,10 
 
 3. US EXCLUSSIU PISCINES 
 (suplement llum/hora potencies J/K/L) 
 Carril de 25 m./hora      .....26,80.................... 26,80 
 Carril de 50 m./hora      .....32,95.................... 32,95 
 25 x 16 m/hora salts      ...153,45.................. 153,45 
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 25 x 25 m/hora         ...220,45..................220,45 
 50 x 25 m/hora        ...320,35.................. 320,35 
 50 x 25 m/dia        3.326,90............... 3.326,90 
 Piscina petita carril/hora      .....21,65.................... 21,65 
 
 4. GIMNÀS/AULES 
  Sense equipament 
  Per hora         .....36,05.................... 36,05 
  Per dia         ...364,60.................. 364,60 
  Amb equipament 
  Per hora         .....49,45.................... 49,45 
  Per dia         ...483,05.................. 483,05 
 
 5. PISTES GRANS INSTAL·LACIONS 
  Pista 15x27 m. (suplement llum potencia B) – sense llum/hora  .....27,80.................... 27,80 
  Pista 30x27 m. (suplement llum potencia D) – sense llum/hora  .....36,05.................... 36,05 
  Pista 45x27 / 40x20 (supl. Llum potencia F/G) – sense llum/hora  .....47,40.................... 47,40 
 
 6. ÚS EXCLUSSIU 
  Pista, per dia        1.395,65 ............... 1.395,65 
  Germans Escalas, per dia      1.609,90 ............... 1.609,90 
  Son Moix, per dia      2.683,15 ............... 2.683,15 
  Germans Escalass, amb caseller, per dia     2.146,50 ............... 2.146,50 
  Son Moix, amb caseller, per dia     4.293,05 ............... 4.293,05 
 
 7. PISTA BADMINTON (supl.llum potencia A) – sense llum /hora .......8,25...................... 8,25 
 
 8. LLOGUER marcador electrònic/megafonia, per hora   .......6,20...................... 6,20 
     LLOGUER TATAMI / PROTEC. PISTES, per hora   .....53,55.................... 53,55 
     (fora de la instal·lació), per dia     ...536,65.................. 536,65 
 
 9. PISTES DESCOBERTES 
  Pista 15x27 (suplement llum potencia B), sense llum/hora   .....11,35.................... 11,35 
  Pista 20x40 (suplement llum potencia C), sense llum/hora   .....20,60.................... 20,60 
 
 10. PISTES COBERTES – PABELLONS EXTERIORS 
  Pista 15x27 / 10x27 / 20x40, sense llum/hora    .....20,60.................... 20,60 
  (Suplement llum potencia B/C) 
  Pista 30x27 (suplement llum potencia C), sense llum/hora   .....25,75.................... 25,75 
  Pista 45x27 (suplement llum potencia D), sense llum/hora   .....36,05.................... 36,05 
  Us exclusiu recinte pistes, per dia     1.019,70 ............... 1.019,70 
 
 11. VELÒDROM /PISTA CICLISME 
  (suplement llum potencia F/G/I) 
  Per persona amb llicència federativa, per hora    .......8,25...................... 8,25 
  Equips i entitat/hora, sense llum     .....34,00.................... 34,00 
  Ús exclusiu velòdrom, per hora     ...322,40.................. 322,40 
   Per dia        1.609,90............... 1.609,90 
 
G. CAMPS DE FÚTBOL 
Concepte 340.31 
 1. FUTBOL 11 HERBA (suplement llum potencia H/J) 

 Sense llum/hora     .....70,05....................70,05 
 Us exclusiu, per dia     ...697,30.................. 697,30 

 2. FUTBOL 7 (suplements llum potencia F/I) 
   Sense llum/hora      .....43,25.................... 43,25 
   Us exclusiu, per dia      ...429,50.................. 429,50 
 3. FUTBOL 11 TERRA (suplement llum potencia E) 



 

- 69 - 

  Sense llum/hora       .....34,00.................... 34,00 
  Us exclusiu, per dia      ...257,50.................. 257,50 
 4. FUTBOL 7 TERRA (suplement llum potencia F/I) 
  Sense llum/hora       .....27,80.................... 27,80 
  Us exclusiu, per dia      ...214,25.................. 214,25 
 
 
H. ÚS PISTES TENNIS   
Concepte 340.32 

1. PISTES TENIS (suplement llum potencia B) 
 Simples sense llum/hora     .......9,25...................... 9,25 
 Dobles sense llum/hora     .....10,30.................... 10,30 
 
2. PISTA PADEL DESCOBERTA (suplement llum potencia A) 
 Sense llum/hora      .....13,40.................... 13,40 
 
3. PISTA PADEL COBERTA (suplement llum potencia A) 
 Sense llum/hora      .....16,50.................... 16,50 
 

A. EMPADRONATS A PALMA  
1. MAJORS 65 ANYS  GRATUÏT ABONAMENT 

INSTAL·LACIONS DE 8:00 A 
15:00 H.  
CURSETS APART. D/3 (quota 
curs complet) 

2. MAJORS 65 ANYS 
PENSIONISTES  
 

Tarifa 10 % 
 
 

ABONAMENT 
INSTAL·LACIONS i cursets 
horari  de 8:00 a 17:00 h.  

3. PENSIONISTES  
 

Tarifa 10 % CURSETS APART. D/3 (quota 
curs complet) 

4. MINUSVÀLIDS (33%) i  
PENSIONISTES PER 
ORFANDAT 

Tarifa 10 %  Quotes individuals, excepte 
classes particulars i lloguer 
espais esportius 

5. FAMILIA 
MONOPARENTAL (1 únic/a 
progenitor/a) 

Tarifa 10 % Quotes individuals, excepte 
classes particulars i lloguer 
espais esportius 

6. FAMILIES NOMBROSES Descompte 10% Quotes cursets (previ pagament 
de l’abonament) 

7. JOVES ( de 0 a 25 anys) Tarifa 50 % Abonament Instal·lacions 
 

B. GENERAL DESCOMPTES 
1. ABONATS I.M.E. Descompte 25 %  Quotes cursets (previ pagament 

de l’abonament) 
2. CENTRES 
DOCENTS/ESPECIALS 

Descompte 50 % Cursets (quota curs escolar) i 
lloguer d’espais esportius 

3. CENTES ESCOLARS I 
CULTURALS 

Descompte 50 % Cursets (quota curs escolar) 

4. ASSOCIACIONS I CLUBS Descompte 80 % Lloguer d’espais esportius 

 
C. GENERAL DIVERSOS 

1. Accès a la piscina: menors de 14 anys han de romandre al costat d’un adult 
2. Accès gimnàs abonats: a partir dels 16 anys 
3. L’abonament familiar inclou parella i fills menors de 18 anys 
4. S’entendrà per familia monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui el fill 
nascut o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE  TEMPORADA A LES 
ZONES DELIMITADES DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPA L  
 
 Concepte 341,04 
ARTICLE 3. Quantia 
1. ... 
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent: 

         Euros  
1. Hamaques, per dia      .......... 4,94 
2. Velomars normals, per hora     .......... 6,90 
3. Velomars grossos, per hora     .......... 10,25 
4. Taules de surf, per hora     .......... 11,45 
5. Esquí nàutic, per quinze minuts    .......... 23,55 
6. Esquí bus, per recorregut a la platja    .......... 8,75 
 
Els preus expressats es consideren amb l’IVA inclòs. 

 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTAC IÓ DE SERVEIS I 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'E SCOLES D'INFANTS. 
 CONCEPTE 341,08 
TEXT QUE ES MODIFICA: 
ARTICLE 3. Quantia 
1.............................. 
2n.  - Les tarifes d'aquest preu públic seran les següents: 
         Euros  al mes. 
  

1.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant amb una renda familiar del darrer IRPF actualitzat  
superior a 52.416,01€      320,30 

 
2.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant, amb una renda familiar del 

darrer IRPF actualitzat compresa entre  39.312,01€ i 52.416,00€ 
 268,30 

  
3.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant amb una renda familiar del 

darrer IRPF actualitzat compresa entre  30.576,01€ 39.312,00€  
 213,30 

 
4.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant amb una renda familiar del 

darrer IRPF actualitzat compresa entre  21.840,01€ i 30.576,00€ 
 163,30 

 
5.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant amb una renda familiar del 

darrer IRPF actualitzat compresa entre  13.104,01€ i 21.840,00€ 
 110,30 

 
6.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant amb una renda familiar del 

darrer IRPF actualitzat inferior a  13.104,01 78,00 
 
7.- Per l’assistència, estada i alimentació d’un infant que hagi formalitzat la matrícula a través de 

l’assistenta social del Patronat, i que es proposi a informe social el pagament d’una de les 3 quotes 
següents, segons les circumstàncies socioeconòmiques de la família  52,0034,50......... 13,70 

8- Pel servei extraordinari d’estiu a l’Escola d’Infants del Patronat: 
Segona quinzena de juliol      ........................ 147,00 
Mes d’agost       ........................ 175,00 
Segona quinzena de juliol i el mes d’agost     ........................ 255,00 

 
Article 4. Normes de Gestió. 
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1.- El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei, i el seu cobrament es 
farà efectiu a la primera quinzena del mes corresponent pels serveis administratius del Patronat 
Municipal d'Escoles d'Infants de Palma, en base a les dades aportades per les famílies. 

  L’aplicació de les tarifes regulades a l’article anterior està condicionada a tenir el domicili a 
Palma;en altre cas la tarifa aplicable serà la d’import màxim. 

  Les tarifes dels infants matriculats a les aules d’educació especial s’aplicaran amb una reducció del 
50%, en tenir un horari específic, sempre que aquestes siguin iguals o superiors a la de 78 €. 

Si la matrícula es formalitza a la segona quinzena del mes, sempre i quan ja hagi començat el 
curs escolar, tan sols haurà de pagar aquest mes el 50% de la quota que li correspongui, sempre i quan 
aquesta sigui igual o superior a la quota de 78’00 €. 

Si l'infant no assisteix a l'escola durant tot un mes, per motius justificats, els pares o tutors 
podran sol⋅licitar el pagament de la meitat de la quota corresponent (sempre i quan aquesta sigui igual 
o superior a la de 78’00 €), excepte si es tracta del mes de juliol. D'aquesta reducció tant sols es 
podran beneficiar una sola vegada al llarg del curs.  

Si l’infant no assisteix a l’escola durant 15 dies, per motius justificats, els pares o tutors podran 
sol·licitar una reducció del 25% de la quota corresponent, excepte si es tracta del mes de juliol. 
D’aquesta reducció tan sols es podran beneficiar dues vegades al llarg del curs. 

Aquelles famílies que tenguin dos o més infants  matriculats a les escoles del Patronat, pagaran 
una tarifa especial d'un 80% de la quota mensual que paguin per cada infant, si es tracta de les quotes 
de 78,00 € o superiors 

També pagaran una tarifa especial del 80% de la quota corresponent (sempre i quan no es tracti 
de quotes reduïdes) les famílies considerades nombroses segons la legislació vigent.  

Aquelles famílies que tenguin un infant amb necessitats educatives especials, pagaran un 80% de 
la quota corresponent (sempre i quan no es tracti de quotes reduïdes) 

Si s’acredita que la guàrdia i custòdia de l’infant és dels padrins o d’altres familiars es pagarà 
una tarifa especial d’un 90% de la quota mensual sempre i quan no es tracti de quotes reduïdes.  

Aquestes reduccions són acumulables en cas de concórrer varies condicions. 
2.- La sol⋅licitud d'una plaça a qualsevol escola depenent del Patronat, es realitzarà mitjançant l'imprès 

oficial de sol⋅licitud de plaça corresponent, que s'haurà d'acompanyar amb la documentació pertinent 
que acrediti el dret a punts. 

  En el cas que no es presenti cap document acreditatiu per a l'aplicació del barems, la puntuació 
aplicada serà la mínima. 

3.- El Patronat es reserva el dret a aplicar la quota més elevada a aquelles famílies que no justifiquin el 
ingressos corresponents a l’exercici econòmic que serveix de criteri per l’aplicació dels preus, és a dir, 
el darrer IRPF actualitzat. 

Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho justifiqui significarà 
la baixa de l’infant al centre. El Patronat ha de comunicar amb 15 dies d’antelació la baixa per escrit. 

El mes de juliol es paga mitja quota. 
El pagament de les quotes mensuals regulades per aquest preu públic no inclou les quantitats 

que, en concepte de material per a festes, sortides i altres despeses, les escoles puguin demanar als 
pares a o tutors dels alumnes. 

 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS Y LA 
REALIZACIÓ D’ACTIVITATS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE FOR MACIÓ. 
 
Article 3.-  
1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà fixada a la tarifa continguda a l’apartat 
següent. 

2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 

Professorat: 

        Fora de servei   En hora de 
servei 
Personal docent amb titulació universitària, per hora     98,90€  48,95€ 
Personal especialitzat i amb experiència, per hora      80,05€  40,70€ 
Monitor, per hora       6,15€    28,35€ 
Personal de fora de l’Illa, per hora       124,65€  
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Coordinador, per hora      34,50€    ------ 
Conferència (F)      281,20€ 
Taula rodona           112,25€ 
 
Utilització d’instal·lacions: 
Sales multi-usos A i F (capacitat màxima, 25 persones), per hora    12,35€ 
Sala d’informàtica (capacitat màxima, 16 persones), per hora    20,60€ 
Gimnàs, per dia        72,10€ 
Sales D, E, G i H (capacitat màxima, 30 persones) per hora     15,45€ 
Sala multi-usos gran (capacitat màxima, 60 persones- aules D+E), per hora  30,90€ 
Sala de juntes/conferències (capacitat màxima, 20 persones), per hora   10,30€ 
Galeria de tir: 
- per hora i línia de tir        15,45€ 
- munició, per cartutx        0,50€ 
Cessió de medis audiovisuals, per hora      25,75€ 
Galeria de simulació (capacitat màxima, 4 persones), per hora    56,65€ 
Motocicleta, per hora o fracció       11,35€ 
Sala d’informàtica Pl.Santa Eulàlia (capacitat màxima, 8 persones), per hora  20,60€ 
Per cada hora d’utilització fora de l’horari habitual del centre    20,60€ 
 
Equipament de bombers: 
Pràctiques amb extintor, per extintor      32,95€ 
Pràctiques amb bombona de propanito       19,55€ 
DEA (desfibril·lador automàtic), per persona      11,35€ 
Simulador d’incendis, per simulació      72,10€ 
Flash Over, per hora        31,40€ 
 
15.  Proposta d’aprovació tarifes EMAYA. 
 
Es proposa dictaminat favorablement per la Comissió: 
 
Per part d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., s’han presentat 
les tarifes corresponents a la utilització d’aigüa regenerada, laboratori, clavaguera 
abonament consercació i presa de comptador, i recollida residus per a l’any 2012, 
aprovades pel Consell d’Administració de data 20 d’octubre de 2011. 
 
Pel que s’ha exposat, la cap de departament que subscriu és del parer que de conformitat 
amb el que estableix l’article 123 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Locals, segons l’addició efectuada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre de 
mesures per a la modernització del Govern Local i altre normativa concordant 
d’aplicació, per l’Excm.  Ajuntament Ple, es podria adoptar el següent  
 
ACORD 
 
1r.- Aprovar, previ informe favorable de l’economista municipal i aprovació per la 
Junta General, les tarifes d’utilització d’aigüa regenreada, laboratori, 
clavagueram abonament, conservació i presa de comptador, i recollida residus 
presnetades per Emaya, Empres Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A, per a 
l’any 2012, després aprovades pel Consell d’Administració de data 20 d’octubre de 
2011, les quals s’adjuntes en document a part i formen part del present acord. 
 
2.- Publicar al BOIB esmentat acord juntament amb les tarides, per a general 
coneixement i per a la seva aplicació a partir del 1 de gener de 2012. 
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S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 10 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
Es fa votació per la inclusió de la urgència, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
F.O.D. 2-  Moció del Grup Municipal PSIB-PSOE  relativa a per unes noves 

tarifes de l’aigua. 
 
Es proposa: 
 
D’acord amb l’article 83, del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, el 
Grup Municipal PSIB PSOE presenta la següent moció d’urgència: 
 
Amb la congelació de les tarifes de l’empresa municipal EMAYA durant els dos últims 
anys, l’anterior equip de govern va intentar pal·liar els efectes de la crisis sobre els 
ciutadans i ciutadanes de Palma, donat que l’aigua és un bé essencial el preu de la qual 
incideix directament damunt tota la ciutadania de la nostra ciutat, sigui quina sigui la 
seva condició social i econòmica. 
 
A pesar de la congelació de tarifes, l’empresa no tan sols no s’ha ressentit sinó que ha 
obtingut beneficis en 2009 i 2010 i es preveu que tanqui 2011 amb un superàvit que pot 
arribar als 2 milions d’euros. 
 
No obstant això, en la modificació de les tarifes de l’any 2012 l’equip de govern del PP 
s’ha limitat a incrementar-les en un 3%, indiscriminadament. Aquest fet encara ens 
sorprèn més pel fet que el PP havia promès una baixada en els tributs i també a les 
tarifes que els ciutadans de Palma paguen al municipi, i més si tenim en compte que 
Emaya és una empresa que està sanejada des de fa dos anys i que enguany, de seguir tot 
igual, tindrà uns beneficis que fregaran els 2 milions d’euros. 
 
Davant aquesta situació d’una empresa pública sanejada, a la qual ja s’han congelat 
tarifes durant els dos darrers anys, i donada la persistència de la crisis, el Grup 
Municipal Socialista considera que EMAYA es troba enfortida per afrontar una nova 
estructura tarifària progressiva, que sigui més justa i més equànime. 
 
Així les coses, per tal de fer més justa aquesta tarifa, alhora que es sol·licita implantar la 
progressivitat a tots els sectors, el Grup Municipal Socialista d’acord amb l’article 83  
del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern perquè, abans 
d’acabar l’any presenti una modificació de les tarifes de l’empresa municipal 
EMAYA que contengui les següents característiques: 
 
1.1 S’ha de generalitzar la progressivitat en la quota de consum de totes les tarifes 
com a incentiu a consumir menys. 
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1.2. S’ha d’establir una fórmula per tal que el consum domèstic del 1r. i 2n. tram 
de la progressivitat sigui més barat, de manera que qui menys consumeixi pagui 
menys que ara. 
 
1.3 S’ha d’establir una tarifa progressiva pels establiments del sector comercial i 
industrial de manera que qui menys consumeixi pagui menys. 
 
1.4 S’establiran mecanismes per garantir que el preu mitjà del m3 de la tarifa 
domèstica sigui igual o inferior al preu mitjà del m3 de les tarifes del consum no 
domèstic. 

 
2.- El ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a vetllar perquè la 
proposta no impliqui una minva en els ingressos anuals d’EMAYA per a aquest 
concepte, sempre que el consum d’aigua sigui el mateix que l’any anterior. 
 
Rebutjada per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
16.  Proposta d’aprovació d’informar favorablement les tarifes d’EMAYA 

corresponents a aigua potable. 
 
Es proposa dictaminat favorablement per la Comissió: 
 
Per part d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigues i Calvagueram, S.A,m s’han 
presentat les tarifes corresponents al servei d’aigua potable per a l’any 2012 aprovades 
pel Consell d’Administració de data 20 d’octubre de 2011. 
 
Pel que s’ha exposat, la cap de departament que subscriu es 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 i altre normativa concordant 
d’aplicació, per l’Excm. Ajuntament Ple, es podria adoptar el següent 
 
ACORD 
 
1. Informar favorablement, previ informe favorable de l’economista municipal i 
aprovació per Junta Generals, les tarifes del servei d’aigua potable, presentades 
per Emaya, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A, per a l’any 2012, 
aprovades pel Consell d’Administració en data 20 d’octubre de 2011, les quals 
s’adjuntes en document a part i formen part del present acord. 
 
2. Trametre el respectiu expedient a la Comissió de Preus de la Vicepresidència 
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern de les Illes Balears, 
per a la seva aprovació. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 10 en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
17.  Proposta d’aprovació de ratificació de mesures de racionalització i reducció 

de la despesa en matèria de personal. 
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Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
1. L’art. 38.10 de la Llei 7/2007, de 12. de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix 
que “Es garanteix el compliment dels pactes i acords, llevat que excepcionalment i per 
una causa greu d’interès públic derivada d’una alteració substancial de les 
circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques 
suspenguin o modifiquin el compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura 
estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic. En aquest supòsit, les 
administracions públiques han d’informar les organitzacions sindicals de les causes de 
la suspensió o modificació.” 
 
2. En data de 30 de setembre de 2011, el Departament Econòmic Financer d’aquest 
Ajuntament ha emès informe en què s’han acreditat circumstàncies econòmiques 
excepcionals. Això fa que s’hagin d’adoptar diferents mesures de reducció i 
racionalització de la despesa. En aquest marc és necessari l’adopció de mesures 
d’aquest tipus en l’àrea de personal, tota vegada que el capítol I representa més d’una 
tercera part del pressupost municipal.  
 
3. Efectuada proposta de mesures de racionalització i reducció de la despesa en matèria 
de personal, d’acord amb el que preveu l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es convocà 
una reunió en data de 3 d’octubre d’enguany amb les organitzacions sindicals que es 
troben representades a la Mesa General de Negociació d’aquest Ajuntament per a 
informar-les del seu contingut. Tot i que l’aplicació d’aquestes mesures no és objecte de 
negociació, s’inicià un període de reunions per recollir els suggeriments i les propostes 
sindicals als efectes d’aconseguir un bloc de mesures consensuades entre ambdues parts. 
Finalment, i després d’haver recollit una part important dels suggeriments de les 
organitzacions sindicals no s’ha pogut arribar a un acord de consens, donant-se per 
finalitzat el període de reunions en la data de 14 d’octubre d’enguany amb la proposta 
definitiva de mesures que s’adjunten com a annex al present acord. 
 
4. El conjunt de les mesures indicades suposen la suspensió temporals fins al 31 de 
desembre de 2013 dels acords que s’indiquen a continuació, els quals foren aprovats per 
la Junta de Govern  en data de 2 de juny de 2010 prèvia subscripció per les 
organitzacions sindicals representades en aquest Ajuntament:  
 

• Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 
eventual i dels òrgans directius, ratificat posteriorment pel Ple. 

• L’Acord regulador del pla d’acció social 
• L’Acord de determinació dels criteris objectius per a l’abonament del 

complement de productivitat del personal 
• L’Acord entre l’Ajuntament de Palma i les organitzacions sindicals pel qual 

es determinen els criteris bàsics de la carrera professional del personal. 
 

Així mateix se suspèn l’acord regulador del Pla director de les Oficines d’Atenció a la 
Ciutadania.  
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Aquestes suspensions afecten de forma parcial el contingut dels citats acords, en els 
termes i condicions que específicament s’indiquen al document annex de mesures.  
 
Normativa aplicable 
 
1. L’art. 38.10 de Llei 7/2007, de 12. de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
2. L’art. 127 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
3. L’art. 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
Per tot això, el cap de departament de Personal proposa a la Junta de Govern que adopti 
el següent  
 
A C O R D 
 
“1. Aprovar les mesures de racionalització i reducció de la despesa en matèria de 
personal que s’adjunten al document annex d’aquest acord. L’eficàcia d’aquestes 
mesures serà des de l’endemà de la seva aprovació, sense perjudici de la publicació 
d’aquest acord i la seva ratificació pel Ple municipal, i fins al dia 31 de desembre 
de 2013. La justificació i motivació d’aquestes mesures es recullen a l’informe del 
Departament Econòmic Financer de 30 de setembre d’enguany i que així mateix 
s’adjunta a aquest acord.  
2. Suspendre la vigència, de forma provisional i parcial en els termes i condicions 
que així mateix s’expressen al document de mesures que s’adjunta com a annex, 
dels acords següents que foren aprovats per la Junta de Govern en data de 2 de 
juny de 2010:  
 

• Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 
eventual i dels òrgans directius, ratificat posteriorment pel Ple. 

• L’Acord regulador del pla d’acció social 
• L’Acord de determinació dels criteris objectius per a l’abonament del 

complement de productivitat del personal 
• L’Acord entre l’Ajuntament de Palma i les organitzacions sindicals pel 

qual es determinen els criteris bàsics de la carrera professional del 
personal. 

 
Així mateix se suspèn parcialment l’acord regulador del Pla director de les 
Oficines d’Atenció a la Ciutadania, pel que fa al nombre d’oficines obertes en 
horari d’horabaixa i al nombre de persones que haurien de prestar els seus serveis 
en aquest horari. 
 
3. Elevar aquest acord a la consideració del Ple de la Corporació. 
 
4. Publicar en el butlletí oficial de les Illes Balears aquest acord i el document 
annex de mesures.” 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM). 
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El vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans 
directius, a partir d’ara ARCT, aprovat per la Junta de Govern en data de 2 de juny de 2010 i ratificat 
posteriorment pel Ple, estableix al seu art. 3, que s’ha de garantir el seu compliment i dels acords que es 
puguin adoptar durant la seva vigència, sense perjudici del que estableix l’art. 38 de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.  
 
Així, l’art. 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que “Es 
garanteix el compliment dels pactes i acords, llevat que excepcionalment i per una causa greu d’interès 
públic derivada d’una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de 
les administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment de pactes i acords ja signats, en la 
mesura estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic. En aquest supòsit, les administracions 
públiques han d’informar les organitzacions sindicals de les causes de la suspensió o modificació.” 
 
Atès l’informe emès en data de 30 de setembre de 2011 pel Departament Econòmic Financer, s’han 
acreditat les circumstàncies econòmiques excepcionals perquè en defensa de l’interès públic, se suspengui 
o modifiqui el contingut de l’ARCT, en els aspectes concrets que en cada cas s’indiquen a continuació.  
 
Els acords que així mateix es veuen afectats per aquesta suspensió o modificació temporal, en els termes 
que en cada cas s’indicaran, són: 
  

• L’Acord regulador del pla d’acció social 
• L’Acord de determinació dels criteris objectius per a l’abonament del complement de 

productivitat del personal 
• L’Acord entre l’Ajuntament de Palma i les organitzacions sindicals pel qual es determinen 

els criteris bàsics de la carrera professional del personal  
 
Tots ells foren aprovats per la Junta de Govern en data de 2 de juny de 2010. A més a més, es veu afectat 
el Pla director de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania. 
 
El conjunt d’actuacions previstes tenen caràcter PROVISIONAL amb una durada de 2 ANYS  (fins al 31 
de desembre de 2013), i  han de contribuir a afrontar la situació d’especial dificultat econòmica que s’ha 
posat de manifest al citat informe del Departament Econòmic Financer. Tenen com a finalitat una major 
racionalització dels recursos humans disponibles, la qual cosa permetrà a curt termini disminuir el nombre 
d’efectius de plantilla, reduir despeses en matèria no directament relacionada amb les retribucions de 
caràcter periòdic i obligatori, i especialment, disminuir la realització de l’actual nombre de serveis 
extraordinaris, tot això, sense disminuir el nivell de prestació dels serveis públics essencials. Les mesures 
s’han agrupat en blocs segons la matèria a què afecten. 
 
Descripció de la informació relativa al estalvi previst: 
 
 “Estalvi previst ” es refereix a l’estalvi real en Euros durant el 2012 per minoració efectiva dels 
pressuposts. 
 
“Estalvi en hores de treball” no es refereix a una minoració efectiva dels pressuposts sinò a una 
disponibilitat d’hores de treball efectiu que permetran compensar la reducció de serveis extraordinaris, el 
cessament del personal interí i l’amortització de llocs de feina. S’indica a títol orientatiu una quantificació 
en termes econòmics. 
 
Els costs s’han calculat en base al preu hora de cost salarial mitjà de 33,32 € inclòs el cost de seguretat 
social (24,68 € de cost salarial + 35% de mitjana de cost de seguretat social). 
 
BLOCS DE MESURES  
 
1. En matèria de reducció de llocs de treball 
 
1.1. Amortització de llocs per jubilació o excedència voluntària 
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Amb motiu de l’aprovació de la plantilla del personal corresponent a cada exercici pressupostari 
s’amortitzaran les places corresponents als llocs de treball que quedin vacants durant l’exercici anterior 
per causes de jubilació per qualsevol causa o defunció dels seus titulars. No obstant això, els llocs que per 
la seva singularitat o perquè atenen necessitats de serveis essencial, i no puguin ser ocupats mitjançant els 
sistemes interns de provisió, no seran amortitzats. Tampoc seran amortitzats els llocs de treball que 
resultin vacants en el cas d’excedència voluntària per malaltia dels seus titulars. En el cas d’excedència 
per cura de familiars a càrrec es respectarà el termini màxim que preveu la normativa per al reingrés amb 
reserva de lloc de treball.  
 
En els casos d’excedència voluntària per interès particular dels seus titulars, i durant el termini de dos 
anys comptadors des dels efectes de vacant, els llocs vacants es mantindran desdotats a efectes 
pressupostaris. Si passat aquest termini no ha tingut lloc el reingrés de la persona interessada, es valorarà 
la seva amortització.  
 
S’exclourà d’aquesta mesura els Cossos de Policia Local i de Bombers i els llocs de treball del Servei de 
Benestar Social.  
 
1.2. Amortització de llocs vacants ocupats per interins 
S’ha previst la reducció dels actuals nomenaments de personal interí que vingueren motivats per 
l’execució de programes de caràcter temporal (interins de projecte) i per excés o acumulació de tasques 
(de reforç: 6 mesos de cada 12). A més a més, es reduiran els nomenaments de personal interí que 
vingueren motivats per la cobertura de vacants quan els llocs de referència puguin ser amortitzats. Així, 
els llocs de treball vacants, i que no es trobin inclosos a l’actual oferta de provisió en tràmit, seran  
amortitzats o desdotats pressupostàriament, sense perjudici que per la seva singularitat o perquè atenen 
necessitats de serveis essencial, no fos possible. S’estableixen com a criteris objectius per determinar les 
persones que s’han de veure afectades per aquesta mesura quan no afecti al total del personal interí d’un 
mateix departament, el d’inferior ordre de posició al borsí corresponent, d’acord amb les previsions de 
l’art. 18.4 de l’ARCT, i el de la mobilitat forçosa que preveu l’art. 20.2 del mateix ARCT.  
 
Una vegada que s’hagi resolt el concurs ordinari de provisió de llocs de treball que està en curs, es podran 
identificar els llocs vacants ocupats per interins. Es farà un llistat dels llocs que es volen amortitzar segon 
aquesta mesura i es donarà compte als sindicats en la propera Mesa de negociació. 
 
Els interins que hagin cessat a causa d’aquestes mesures de racionalització d’efectius formaran un borsí 
extraordinari, sempre que figurin en qualsevol posició al borsí de la categoria corresponent que es trobi en 
vigor, que serà preferents a tots els altres borsins vigents. Aquest borsí tindrà una vigència màxima de dos 
anys des de la seva constitució. 
 
S’exclourà d’aquesta mesura els Cossos de Policia Local i de Bombers i el personal del Servei de 
Benestar Social. 
 
Amb la resta de mesures de racionalització dels recursos humans fixes es compensarà la pèrdua d’aquest 
personal i es podrà mantenir la integritat i qualitat del serveis actuals al ciutadà.  
 
Denegació de pròrrogues de servei actiu. En el marc d’aquesta mesura, s’estableix com a criteri 
preferent el de denegació respecte a aquelles sol·licituds de pròrroga en la situació de servei actiu que 
efectua el personal que compleix l’edat de jubilació forçosa.  
 
1.3. Borsins d’interins 
Se suspendrà la tramitació dels expedients de convocatòria de borsins d’interins que es trobin en una fase 
anterior a la publicació de la llista d’admesos i admeses al procés selectiu per tal d’estalviar les despeses 
corresponents a dietes de tribunals. 
 
1.4. Nomenaments interins futurs 
Se suspendrà el nomenament de nou personal interí des de l’entrada en vigor d’aquestes mesures. No 
obstant, es garanteix la cobertura dels llocs de treball que atenen necessitats de serveis essencial, com ara 
Policia Local, Bombers o Benestar Social. Així mateix seran substituïdes les vacants produïdes per baixa 
per maternitat en tots els casos.  
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2. En matèria de reducció de centres de treball  
 
2.1. Oficines d’Atenció a la Ciutadania 
S’estudia la possibilitat del tancament d’algunes de les deu actuals Oficines d’Atenció a la Ciutadania. 
Com a criteris per determinar quines es tancaran, s’ha considerat el d’un menor nombre de serveis 
ciutadans atesos en el darrer semestre i  l’existència d’altra oficina alternativa en les proximitats. Això 
suposarà per una banda l’amortització d’una part dels llocs de treball de les oficines tancades; d’altra 
banda, es redistribuiran la resta dels efectius  sobrants entre les altres oficines, la qual cosa permetrà 
prestar els serveis d’atenció a la ciutadania amb una millor qualitat i eficàcia, i amb unes plantilles de 
personal més reforçades.  
 
2.2. Parc auxiliar de bombers de s’Arenal 
S’estudia la possibilitat del tancament del parc auxiliar de bombers de S’Arenal entre els mesos d’octubre 
de 2011 i març de 2012 (mig any). A més a més, es reduirà el nombre de serveis mínims diaris de retén. 
Això permetrà disposar de major nombre de personal per a la configuració dels serveis ordinaris i es 
reduiran substancialment el nombre de serveis extraordinaris. Per al març de 2012 tindrà lloc la 
incorporació de 23 nous bombers, que actualment es troben en fase de selecció (curs de capacitació de 
l’EBAP), amb la qual cosa es podran configurar els serveis ordinaris amb el parc de S’Arenal sense tornar 
incrementar els serveis extraordinaris. La mesura incidirà en l’estalvi de serveis extraordinaris.  
 
A més, s’ha aprovat l’oferta pública de feina per a 2011 on s’ha previst convocar 6 places de bombers, per 
tal de cobrir les places vacants amb funcionaris de carrera. 
 
2.3. Centres de treball de policia 
S’estudia la possibilitat del tancament de diferents centres de treball de Policia Local i la reunificació de 
les diferents unitats territorials en un mateix centre de treball. La reducció de despesa prevista i la 
racionalització del recursos personals per poder disposar de més efectius en funcions operatives serà 
objecte d’un informe detallat que confeccionarà en el seu cas la prefectura de Policia Local. 
 
3. En matèria d’adequació dels horaris del personal a les necessitats del servei  
 
3.1. Horari de les OAC a l’horabaixa 
Suspensió temporal de l’aplicació de l’art. 38 de l’ARCT, en el sentit que es limita l’aplicació de l’horari 
H5 només a l’Oficina de l’Edifici Avingudes, tota vegada que es preveu el tancament de les altres OAC 
en horari d’horabaixa. El personal que feia torns d’horabaixa a les altres oficines que han deixat d’obrir a 
l’horabaixa farà torns rotatius d’una setmana. Es modificarà així mateix el Pla Director de l’OAC.  
 
3.2. Trams horaris de policia 
Suspensió temporal de l’aplicació de l’art. 5.2 de l’Annex I de Policia Local de l’ARCT, en el sentit que 
els trams horaris de les diferents unitats podran acomodar-se a les necessitats de servei, sempre que 
estigui degudament justificat, no sigui de forma habitual, i permeti evitar la realització de serveis 
extraordinaris.  
 
Es donarà compte als interessats de la planificació horària dels efectius de policia local amb una antelació 
de 72 hores. S’adjunta com a annex la informació dels nous trams horaris.  
 
Ambdues mesures repercutiran en la reducció de serveis extraordinaris. 
 
4. En matèria de concessió de llicències i permisos 
 
4.1. Setmana de Sant Sebastià 
Suspensió temporal de l’aplicació de l’art. 36.4 de l’ARCT, en el sentit que s’elimina la possibilitat de 
gaudir de la reducció de la jornada de treball durant la setmana de festes de Sant Sebastià.  
 
4.2. Hores de formació voluntària 
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Suspensió temporal de l’aplicació de l’art. 46.4 i de l’art. 9 de l’Annex I de Policia Local de l’ARCT, en 
relació al crèdit anual de 40 hores no recuperable per participar en accions formatives voluntàries 
programades per qualsevol entitat, inclòs l’Ajuntament, que coincideixin amb la jornada laboral de les 
persones interessades. Es permetrà l’assistència a dita formació, fins al límit de 40 hores, però hauran de 
ser recuperades en tots els casos per les persones interessades durant en el termini màxim de l’any natural 
en què hagués tingut lloc l’acció formativa. El personal policial de la Unitat Nocturna podrà gaudir de la 
reducció de la seva jornada abans d’assistir a una acció formativa, però les hores disposades hauran de ser 
recuperades.  
 
S’exclou d’aquesta mesura la formació obligatòria de qualsevol col·lectiu, i especialment el reciclatge de 
policia. 
 
4.3. Llicències sense retribució 
S’estableix com a criteri únic, pel que fa a la concessió de les llicències previstes a l’art. 52 de l’ARCT, 
que en el cas que siguin concedides no es substituirà en cap cas el lloc de treball vacant. El personal de la 
unitat administrativa corresponent haurà d’assumir les tasques de la persona en situació de llicència 
perquè es garanteixi la prestació del servei en les condicions habituals. Els superiors jeràrquics seran 
responsables de justificar motivadament que es garanteix la prestació del servei quan informin 
favorablement les peticions; en cas contrari, les informaran desfavorablement. S’exclou el cas de 
llicències per malaltia. 
 
4.4. Franc gimnàstica de policia 
Suspensió temporal de l’aplicació de l’art. 7è de l’Annex I de Policia Local de l’ARCT, en el sentit que 
s’elimina la possibilitat de gaudir el permís per gimnàstica.  
 
5. En matèria de control horari, de l’absentisme i de la manca de rendiment 
 
5.1. S’exigirà a tot el personal la seva identificació mitjançant targetes facilitades a l’efecte, que les 
hauran de dur en lloc visible durant la seva jornada de treball. L’incompliment d’aquest deure, previst a 
l’art. 42 de l’ARCT serà objecte d’incoació d’expedient disciplinari.  
 
5.2. D’acord amb el que preveu l’ARCT, el personal municipal es troba sotmès a mesures de control amb 
la finalitat d’assegurar la presència real en els seus llocs de treball i d’incrementar el rendiment laboral. 
Amb la finalitat d’intensificar aquestes mesures, es revisaran totes les exoneracions de l’obligació de 
fitxar i es deixaran sense efectes aquelles que no es trobin suficientment motivades. Així mateix, 
s’efectuaran controls aleatoris de presència real i efectiva al lloc de treball, de forma massiva o 
individualitzada (elecció aleatòria). Els incompliments que es poguessin detectar en aquest sentit tindran, 
llevat que es puguin justificar, la consideració d’abandó del servei, la qual cosa es troba tipificada com a 
falta molt greu en el règim disciplinari. A més a més, als superiors jeràrquics, i en funció de la reiteració 
d’aquesta conducta dels seus subordinats, els serà incoat expedient de remoció del lloc de treball per 
incompliment de les seves obligacions en vers al seu personal, d’acord amb el que preveu l’art. 12.4 de 
l’ARCT.  
 
5.3. S’implantaran sistemes electrònics d’enregistrament d’entrada i sortida als Cossos de Policia Local i 
Bombers.  
 
5.4. S’intensificarà l’aplicació estricta de les previsions dels art. 59, 60 i 62 de l’ARCT, en el sentit de 
procedir al descompte automàtic en nòmina de les deduccions que corresponguin en cada de les 
retribucions íntegres, en els casos dels incompliments dels deures del personal en les situacions d’IT i 
d’indisposició.  
 
6. En matèria de serveis extraordinaris 
 
6.1. Suspensió temporal de l’aplicació de l’art. 76è de l’ARCT, en el sentit que,  
 

a) Es reduiran els crèdits per a la realització de serveis extraordinaris, la qual cosa suposarà la 
impossibilitat del seu abonament. S’ha d’informar al personal que no s’abonaran els serveis 
extraordinaris.  
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b) Es prohibeix la realització de serveis extraordinaris programats. Les jornades de treball del 
personal afectat s’hauran d’ajustar a les necessitats del servei en els casos que s’hagin de 
realitzar serveis fora de la jornada habitual. En aquests supòsits només es podran compensar amb 
el gaudi d’hores lliures de servei durant la jornada habitual, a raó d’1 hora per 1,75 hora, o per 
2,3625 per festius i nits. 

c) Els serveis extraordinaris urgents i no programats que no es puguin evitar hauran de justificar-se 
mitjançant la presentació d’un informe detallat de la motivació emès pel superior jeràrquic amb 
el vist-i-plau del regidor de l’àrea. També en aquests supòsits només es podran compensar amb 
el gaudi d’hores lliures de servei durant la jornada habitual, a raó d’1 hora per 1,75 hora o per 
2,3625 per festius i nits. 

d) S’exclou el personal de Policia Local, de Bombers i de Batlia. També s’exclou  aquell personal 
que hagi de participar necessàriament en l’organització i realització d’un acte declarat 
institucional. En aquests casos, s’aplicarà el contingut de l’art. 76è esmentat. En breu 
s’informarà dels actes que s’han declarat institucionals durant el 2012.  

 
No obstant això, la resta de mesures reduiran la realització de serveis extraordinaris.  
 
7. En matèria dels crèdits horaris per a l’exercici de l’acció sindical  
 
7.1. S’estableixin mesures complementàries en matèria de seguiment del gaudi dels crèdits horaris i 
d’alliberament sindical dels delegats i delegades del personal. Les seccions sindicals no podran en cap cas 
excedir del crèdit horari que els correspon d’acord amb la normativa aplicable. Tota la seva acció sindical 
serà a càrrec dels seus crèdits horaris respectius. No obstant això, les hores corresponents a reunions amb 
l’administració seran abonades als seus crèdits d’acord amb els criteris complementaris que s’estableixin.  
 
8. En matèria de reducció de la despesa d’acció social al personal  
 
8.1. Suspensió temporal de l’aplicació de l’art. 8è, relatiu a l’assegurança col·lectiva de vida, de l’Acord 
regulador del pla d’acció social, en el sentit que s’elimina la possibilitat de gaudir d’aquesta ajuda. No 
obstant això, es facilitarà amb càrrec als recursos propis de l’Ajuntament l’abonament d’una 
indemnització als causahavents en cas de defunció o incapacitat permanent total o absoluta en l’únic 
supòsit d’accident laboral o malaltia professional per les quanties que es determinin en cada cas.  
 
9. En matèria de reducció de retribucions  
 
9.1. Factor variable del complement de productivitat 
Suspensió temporal de l’abonament del factor variable de productivitat en el càlcul de la retribució 
complementària de productivitat que s’abona en les nòmines de març i setembre a tot el personal, La resta 
del contingut de l’acord es manté.  
 
Per al personal d’administració general i bombers: 33,5% del valor pressupostat, aplicat només al factor 
A, respectivament a març i setembre, durant el 2012 i 2013. S’abonaria el 67%. 
Per al personal de policia local: 17% del valor pressupostat, aplicat al factor A i 16’50 % aplicat al factor 
B, a març. I 17% del valor, aplicat al factor A, i 16’50% al B, a setembre. S’abonaria el 67%.  
 
9.2. Carrera professional 
Suspensió temporal de l’abonament de l’acord de determinació dels criteris objectius de la carrera 
professional del personal d’aquest Ajuntament en el sentit que no s’abonarà  la diferència prevista per al 
2012 i 2013 corresponent a les quantitats abonades en concepte d’a compte de carrera professional 
respecte a la quantia que s’hauria d’abonar com a inici pròpiament dit de la carrera professional a 1 de 
gener de 2012. Durant el període suspensió se seguiran abonat les quantitats meritades en el concepte a 
compte de carrera en els termes. Es revisarà el contingut de l’acord per ajustar el calendari d’aplicació 
que preveu el seu apartat 8è, sense perjudici de la garantia del dret a la carrera professional. 
 
S’exceptua el personal que tingui 60 o més anys d’edat o el que compleixi els 60 anys durant el 2012 i 
2013, als que els serà d’aplicació la previsió de l’art. 10è de l’acord. No obstant això, les quantitats 
meritades durant el període s’abonaran al 50% de la diferència en el mes de gener de 2014 i 2015, 
respectivament. Les persones jubilades durant aquesta vigència, rebrien l’import de les quantitats 
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meritades i no abonades amb la nòmina del mes de gener de l’any següent a la data de jubilació en un 
pagament únic.  
 
10. En matèria de gestió del vestuari del personal  
 
10.1. Pel que fa a l’hivern de 2011, es racionalitzarà l’adquisició de noves de peces de vestuari limitant-se 
només a aquelles que estiguin deteriorades o hagin devingut inservibles per canvi de talla.  
 
10.2 Pel que fa al anys 2012 i 2013, es crea un sistema de gestió centralitzada del vestuari mitjançant la 
disposició d’un magatzem propi, que controlarà el tipus de peces de vestuari que s’han assignat a cada 
persona, el nombre màxim que li corresponent i les reposicions que tinguin lloc. S’estableixen com a nous 
criteris de lliurament de roba els casos de deteriorament, desgast, canvi de talles i noves incorporacions. 
Es deixarà de lliurar roba per blocs de peces d’hivern i d’estiu.  
 
18.  Proposta d’aprovació de les tarifes urbanes a aplicar al servei de transport 

que presta l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de 
Mallorca S.A. des de l’1 de  gener de 2012 i successius. 

 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
Per l’Empresa Municipal de Transports  s’han presentat les corresponents tarifes pel 
servei urbà de transports per a l’any 2012, segons l’acord adoptat en data 27 d’octubre 
de 2011 pel Consell d’Administració de l’esmentada empresa muncipal. 
 
A tal efecte, d’acord amb el que estableix l’arti 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 1171999, i altre 
normativa concordant d’aplicació, per l’excel·lentíssim Ajuntament ple es podria 
adoptar el següent  
 
ACORD 
 
1r.- Aprovar les tarifes del servei urbà de transport per a 2012 i successius, 
aprovades pel Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports 
Urbans de Palma de Mallorca, S.A., en les quanties que a continuació s’indiquen: 
 
TARIFES ORDINÀRIES      EUROS 
Billet senzill ordinari ........................................................................1’50 
Billet senzill aeroport (L1 i L2) .......................................................2’50 
Billet nocturn (Bus de nit)................................................................1’50 
Menors de 5 anys ..............................................................................Gratuït 
 
TARIFES AMB TARGETA CIUTADANA 
(Mínim recarrega 5’00 €) 
Resident .............................................................................................0’80 
No resident ........................................................................................1’15 
Univesitari i estudiant ......................................................................0’45 
Menors de 5 a 16 anys ......................................................................0’30 
Carnet Gran B i verd .......................................................................Gratuït 
Famímia nombrosa...........................................................................0’30 
Aeroport resident..............................................................................1’50 
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Aeroport estudiant-universitari-carnet gran-familia  nombrosa..1’00 
(Els transbors seran gratuïts dins el 90’ següents a la 1a picada i en línees de tarifa 
ordinària no coincidents). 
 
ABONAMENTS MENSUALS 
Abonament 50 viatges en 30 dies.....................................................29’00 
Abonament 20 viatges en 30 dies ....................................................13’00 
Abonament il·limitat de viatges en 30 dies .....................................37’00 
Abonament il·limitat de viatges en 30 dies (estudiants) ................20’00 
Abonament 10 viatges ......................................................................10’00 
Abonament il·limitat de viatges en 30 dies (menors).....................  7’00 
Abonament il·limitat de viatges en 30 dies (familia nombrosa) ...10’00 
 
RECÀRREC EXTRAORDINARI DE CARÀCTER TARIFARI 
Els viatger que no tinguin o exhibeixin títol de viatge vàlid, abonaran un import 
igual al triple de la quantia del bitllet ordinari.  
 
La quantia de la subvenció de la rarifa dels No residents (1’15 euros) pot variar en 
funcióo de que els respectius Ajuntaments s’hagin adherit o no per conveni 
intermunicipal als beneficis corresponents. 
 
2on.- Sotmetre l’expedient a la Comissió de Preus de les Balears. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
 
20.  Proposta d’aprovació de modificar la ubicació del Mercat Temporal de Son 

Gibert a l’espai públic situat entre els carrers Selva i Ses Salines (Rafal Nou). 
 
Es proposa dictaminat favorable per la comissió: 
 
1. Ateses les peticions veïnals presentades en el Registre General de la Corporació i 
exposades al Consell Territorial del Districte de Llevant, i una vegada instruït el 
pertinent expedient, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 de maig de 2009, 
va autoritzar l’establiment, tots els divendres no festius, d’un mercat temporal a Son 
Gibert (Rafal Nou), a ubicar a l’esplanada asfaltada en el carrer Son Gibert, devora el 
pàrquins públic i instal·lacions esportives. 
 
2. Davant les escasses sol·licituds dels venedors, pel que fa a la renovació per a 2011 de 
les seves autorització d’ocupació, degut a la poca afluència de públic segons 
manifestació d’alguns dels seus titulars, la Inspecció de Mercats Municipals i Consum 
ha emès, a instància del Servei de Mercats, un informe on s’hi constata tal 
circumstància, havent-se arribat a no poder-se dur a terme el mercat. En aquest sentit, 
l’informe de la Inspecció formula una proposta de trasllat a un espai públic pròxim, amb 
un major trànsit veïnal segons es subratlla a dit informe, situat entre els carres Selva i 
Ses Salines, continuant duent-se a terme el mercat els divendres al matí, i formulant la 
Inspecció una proposta gràfica d’ubicació, essencialment amb el mateix nombre de 
parades i línies de venda. 
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3. D’acord amb l’esmentat informe, la Regidoria de l’Àrea Delegada de Sanitat i 
Consum, en exerceici de la delegació conferida per Batlia, ha disposat, mitjançant 
Providència de 20 de juny d’enguany, la tramitació d’expedient per al canvi d’ubicació 
del referit mercat de Son Gibert. 
 
4. Els informes sol·licitats al respecte a la Secció de Govern Interior, el Departament de 
Mobilitat, el Departament d’Infraestructures, la Policia Local i EMAYA han estat 
favorables. 
 
És per tot l’exposat que el T.A.G. Cap de Servei que subscriu és del parer que, de 
conformitat amb el que s’estableix en l’article 123.1.p), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern local; el RD 199/2010, 
de 26 de febrer (publicat en BOE núm. 63 de data 13-03-10), regulador de l’exercici de 
la venda ambulant o no sedentària, que deroga expressament el RD 1010/1985, de 5 de 
juny; i altra normativa concorcant d’aplicació; i a instància de la Regidoria de l’Àrea 
Delegada de Sanitat i Consum, per part de l’Excm. Ajuntament Ple, en exercici de la 
seva competència prevista a l’article 57.1 del Reglament municipal de Serveis de 
Consum i Mercats minoristes municipals (aprovat inicialment mitjançant acord plenari 
de data 19-07-03), es podria adoptar el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Modificar la ubicació del Mercant Temporal de Son Gobert (Rafal 
Nou) que fou establerta, mitjançant acord plenari de la Corporació de data 25-05-
09, en l’esplanada asfaltada en el carrer de Son Gibert, devora el pàrquins públic i 
instal·lacions esportives; perquè passi a ubicar-se a l’espai públic situat entre els 
carrers Selva i Ses Salines, ateses les circumstàncies d’escassa concurrència, 
havent-se arribat a no poder-se dur a terme el mercat, detallades a l’informe 
lliuratn per la Inspecció de Mercats Municipals i Consum,  i d’acord amb el plànol 
d’ubicació adjunt (Annex I). 
 
Els dies de mercat continuaran essent els divendres no festius, amb el mateix 
horari de funcionament, entre les 8h. i les 14 hores. Si aquest dia setmanal resultés 
festiu no hi haurà mercat i no serà recuperable. 
 
Es manté essencialment el mateix nombre de parades i línies de venda (2 llocs de 
venda corresponents a fruita i verdura; i 8 llocs de venda corresponent a productes 
varis). 
 
Les operacions de càrrega i muntatge de totes les paredes, i les de demantellament 
d’aquestes, i neteja, s’efectuaran dins el termini d’una hora d’antelació o una hora 
següent a l’assenyalada, respectivament, per a l’inici o la finalització de l’horari de 
funcionament del mercat, sense que els vehicles de transports accedeixen damunt 
places, voveres ni passos per a vianants i sense entorpir la circulació dels altres 
vehciles, amb subjecció en tot moment a les indicacions de la Policia Local. 
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SEGON.- Es reconeix el dret preferent dels titulars de les parades del Mercat 
Temporal de Son Gibert (Rafal Nou) en la ubicació anterior a ocupar-les en la 
nova ubicació, conformement amb les previsions al respecte contingudes a l’article 
59 del vigent Reglament de serveis i mercats minoristes municipals; i amb 
subjecció als requisits exigits a l’article 58 de l’esmentat Reglament. 
 
TERCER.- Adoptar les mesures administratives adientes per a l’eficació d’aquest 
acord. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
21.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a la convocatòria de la 

Comissió de Seguiment de la Platja de Palma (750/2011). 
 
Es proposa: 
 
Durant la passada legislatura es va crear una Comissió política de seguiment del 
projecte de rehabilitació integral de la Platja de Palma, a la qual estaven integrats 
representants de tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Palma. 
 
Després que hagin passat més de cent dies de la constitució del govern i un mes des del 
nomenament del nou gerent del Consorci Platja de Palma, aquesta comissió no s’ha 
tornat a convocar a pesar d’algunes declaracions que anticipen canvis en el futur del 
projecte sense que s’hagi produït cap tipus d’explicació pública. 
 
La manca de convocatòria de la Comissió, creada durant la passada legislatura, 
evidencia segons els socialistes una manca de voluntat de comptar amb la participació 
dels grups polítics en el seguiment del procés. 
 
Un projecte de la complexitat de la rehabilitació de la Platja de Palma requereix segons 
els socialistes consensuar les decisions i els canvis que puguin afectar al futur del 
projecte, continuant el camí iniciat durant la passada legislatura amb la creació de la 
comissió, per impulsar entre tots la necessària reforma que requereix la Platja de Palma. 
 
En aquest sentit, el Grup Municipal Socialista ja va qüestionar al seu moment el 
nomenament del regidor popular Alvaro Gijón com a gerent del Consorci, sense cap 
tipus de consulta prèvia als grups polítics representats en la comissió de seguiment. 
 
El projecte exigeix la dedicació d'un gerent a temps complet que sigui capaç de 
consensuar al màxim les noves fases urbanístiques del projecte, que s’ha d’abordar des 
de la màxima participació i am la màxima transparència. 
 
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 
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1.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a sol·licitar la convocatòria de 
la Comissió política de seguiment del projecte de rehabilitació integral de la Platja 
de Palma.  
 
2.- El Ple de l’Ajuntament considera que el Consorci Platja de Palma exigeix la 
dedicació d’un gerent a temps complet, la figura del qual no ha de coincidir amb la 
de cap regidor dels municipis implicats. 
 
Es fa votació separada dels punts. 
El punt 1, s’aporva per unanimitat. 
El punt 2, es rebutja per 16 vots en contra (PP), 7 vots a favor (PSOE) i 3 
abstencions (PSM-IV-ExM) 
 
22.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a posar en marxa 

l’ordenança de convivència ciutadana i civisme (756/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El PSIB-PSOE creu que és vital preservar l'espai públic com a lloc de convivència i 
civisme, on totes les persones puguin desenvolupar-se com a ciutadans en llibertat i amb 
ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de formes 
de vida diverses. 
 
És per això que, ja en el preàmbul de l'Ordenança Reguladora de l'ús cívic dels espais 
públics, existeix el compromís d'elaborar una ordenança que reguli la convivència 
ciutadana i civisme que permeti donar solució a les alteracions de la convivència a la 
ciutat; como puguin ser la degradació visual de l'entorn urbà, l'oferta i demanda de 
serveis sexuals, el comerç ambulant no autoritzat, actituds vandàliques; i que no hi 
estiguessin contemplades. 
 
Així, doncs, essent com és conscient aquest consistori que les concentracions incíviques 
i el fenomen del “botellot” no són els únics problemes que afecten la convivència 
ciutadana 
 
PROPOSICIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament insta al govern municipal a presentar aquest any una ordenança 
que reguli la convivència ciutadana i el civisme. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“El Ple de l’Ajuntament insta al Govern Municipal a presentar, abans del pròxim 
estiu, una ordenaça que  reguli la convivència ciutadana i el civisme i que la posi en 
marxa abans de finals de l’any 2012. 
 
24.  Proposició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-ExM  relativa a la 

reprovació del regidor delegat de Mobilitat (760/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
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Després de poc més de 100 dies al capdavant del govern municipal, consideram que ha 
quedat ben de manifest que Palma camina cap enrere en termes de mobilitat, desfent 
avanços implantats en l’anterior legislatura progressita, que havien aconseguit situar 
Palma en la senda de la mobilitat sostenible que s’imposa a tota Europa. 
 
La decissió de permetre la circulació i l’aparcament de cotxes, camions i motos a l’eix 
cívic del carrer Blanquerna, interferint la tranquil·litat i la seguratat de vianants, nins, 
persones majors i famílies en general, va ser pressa en contra del sentit i la opinió 
majoritàries de veïnats, que gaudien d’un nou espai de relació social i convivència 
recentment conquerit, i fins i tot en contra de l’opinió dels comerciants (gran coartada 
argumentaria del PP), que a una enquesta realitzada pel mateix Ajuntament dies abans 
de prendre’s la fatídica decisió, se manifestaven majoritàriament a favor de la total 
peatonilització del carrer. 
 
La destrucció del carril bici d’Avingudes es va fer sense cap informe tècnic que 
l’avalés, prescindint completament  per tant dels principis bàsics d’un mínim rigor i 
objectivitat en la fonamentació de les decisions de l’administració pública. Ans al 
contrari se gastaren 200.000 euros públics en temps d’emergència social i econòmica, 
sense ni tan sols consultar-ho amb cap associació o entitat que representes els interessos 
dels ciclistes de Palma, i amb informes i estudis tècnics en contra, tot i què curiosament 
el regidor de mobilitat els citava als seus escrits de justificació de la destrucció del carril 
bici fent entendre que avalaven l’actuació de l’Ajuntament. 
 
Per una  banda, les constants manifestacions del regidor de mobilitat i el mateix batlle, 
afirmant la necessitat d’argumentar les tarifes de l’EMT i reduir les freqüències de 
circulació de les diferents línees, han alarmat una població ja molt afectada per la greu 
crisis econòmica i social,  i que necessitat més que mai d’uns serveis de transports 
públic potents, que siguin una alternativa al transport privat a preus econòmics. Per 
acabar-ho d’adobar, l’anunci del retard en el cobrament de les nòmines per part del 
personal de l’EMT, ha abundat en una sensació de detriment i abandonament del servei 
de transport col·lectiu, més necessari que mai especialmente en temps de crisi 
energètica. 
 
Perquè el Sr. Gabriel Vallejo, regidor de mobilitat, ha estat l’executor directe d’aquestes 
polítiques. 
 
Perquè el regidor de mobilitat va amagar durant mesos a l’oposició i a l’opinió púlbica 
que una enquedat del propi Ajuntament feta entre els comerciants establia que l’opinió 
majoritària era favorable a la peatonalització total del carrer. 
 
Perquè el regidor de mobilitat, per argumentar les suposades “bondats” de la la 
destrucció del carril bici d’Avingudes, va citar informes i estudis tècnics que deien 
precisament tot el contrari del que argumentava el regidor. 
 
Perquè el regidor de mobilitat dia 29 de setembre va mentir davant els representants dels 
treballadors de l’EMT i els mitjans de comunicació, afirmant que “por supuesto” que no 
havia cobrat el sou de regidor, quan la realitat era que el mateix dia 29 tot l’equip de 
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govern havia cobrat les seves remuneracions, malgrat el compromís “solemne” anunciat 
el dia anterior pel mateix batlle, i recollit en titulars per tots el mitjans de comunicació, 
de què no cobrarien fins que hagués cobrat el darrer dels treballadors municipals fectats 
pels retars en el pagament de les seves nòmines. 
 
Per això, d’acord amb el Reglament Orgànic del Ple, presentem la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palma, reprova al Regidor Delegat de Mobilitat. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM). 
 
26.  Proposició dels Grups Municipals Socialista i PSM-IV-ExM  relativa a 

programa d’educadors familiars (776/2011). 
 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’Equip de Govern a garantir l’atenció 
a les famílies usuàries del Servei d’educadors familiars fins al 31 de desembre de 
2011. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’Equip de Govern a continuar durant 
l’any 2012 l’acció d’aquest Servei possibilitant, com a mínim, l’atenció al mateix 
nombre de famílies que a l’any 2011. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM), per la 
qual cosa no es passa a votació la proposta. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 

El programa d’educadors familiars significa un recurs imprescindible pels professionals 
dels Centres Municipals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma que deriven als 
educadors d’aquest programa nombrosos casos. L'objectiu del programa és reduir la 
situació de risc dels menors atesos a través del desenvolupament d’estratègies i 
dinàmiques que permetin un major benestar dels membres del sistema familiar, 
afavorint la seva integració social. Sense aquest programa es poden provocar situacions 
molt greus per famílies en dificultats i deixar als menors en una situació de desprotecció 
molt important. 

Preocupa especialment la indefinició d’aquest programa a partir de l’1 de desembre, que 
és quan acaba la contracta actual. Les informacions sorgides a premsa delaten una certa 
improvisació i poca planificació pel que fa al futur del programa. El cost social que pot 
tenir una mala gestió amb aquesta qüestió pot ser demolidor per molt de menors i 
famílies de Palma. 

Per tot això, des del grup municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari 
de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Realitzar les gestions necessàries per convocar de forma urgent el nou concurs 
d’adjudicació del programa d’educadors familiars i, així, no es vegin afectades 
negativament les famílies usuàries del programa.   
 
27.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM  relativa a sales d’assaig a la 

UIB (777/2011). 
 
Alternativa  que presenta el Grup Municipal Popular: 
 
1. L’equip de govern manté amb els ciutadans de Palma el seu compromís 
d’impulsar una xarxa de locals d’assaig tant de titularitat pública com privada. 
Tal com du al seu punt 112 del seu programa de govern per a l’Ajuntament de 
Palma. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM), amb la 
qual cosa no es tracta la proposició del PSM-IV-ExM. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
El projecte de les sales d’assaig a la UIB soluciona un deute històric que ha tengut 
l’Ajuntament de Palma amb el col·lectiu de grups de música. Amb la extraordinària 
col·laboració de la UIB amb Cort, que cedeix els terrenys per a la construcció, 
l’Ajuntament de Palma planteja un equipament públic que pugui solucionar la greu 
situació que el tancament de Son Bibiloni va provocar en el grups de música de la 
ciutat. 
 
El projecte d’obra ja està realitzat, la situació geogràfica és immillorable i el  conveni de 
col·laboració signat amb la UIB. Aquestes gestions ja realitzades són avenços molt 
important per fer realitat aquest equipament.  
 
Per tot això, des del grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de 
l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
La Regidoria de Cultura i Esports i la Regidoria de Comerç, Treball i Joventut faran les 
gestions oportunes perquè puguin començar immediatament les obres de l’equipament 
de les sales d’assaig a la UIB.  
 
28.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM  relativa al Call Jueu de 

Palma, turisme i cultura  (778/2011).  
 
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. 
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En aquest cas, la ciutat té inherents una cultura i una història que poden esdevenir una 
indústria imprescindible per a sortir de la crisi econòmica, si es fa una bona planificació 
de les polítiques culturals. 

Amb aquesta línia de planificació cultural que ha de tenir l'Ajuntament de Palma, hem 
de posar en valor el nostre call jueu i el cas singular en el món dels descendents dels 
jueus conversos de Mallorca. Per un conjunt de circumstàncies, la segregació d'aquest 
col·lectiu ha estat vigent fins a finals del segle XX. Aquest cas és tan específic que ha 
tingut i té un impacte internacional molt important. La darrera mostra és l'article 
publicat el passat 7 de maig al diari New York Times titulat "In Majorca, Atoning for the 
Sins of 1691". 

És una realitat que aquest fet diferencial dels jueus conversos de Mallorca, els xuetes, 
que avui s'estima en uns 30.000 ciutadans de Mallorca, és motiu d'interès per a moltes 
persones i, especialment, per als jueus d’arreu del món. És de justícia mencionar la 
imprescindible tasca de les diferents entitats que han volgut donar a conèixer la història 
dels xuetes, entre les quals figura l'Institut de Relacions Culturals Balears Israel, Arca 
Llegat Jueu i Memòria del Carrer.  

A més, tenim un gran exemple molt a prop de bona planificació cultural i econòmica:  el 
Call de Girona. El seu Museu, que té com a objectiu preservar i difondre la història de 
les comunitats jueves de Catalunya, el 2010 va rebre un total de 85.758 visitants. En 
aquesta xifra destaca que més de 25.000 eren turistes de països amb un alt poder 
adquisitiu, i la seva principal motivació per a viatjar a Girona era conèixer el call jueu i 
la seva història.  

A Palma, tenim una gran oportunitat per a posar en valor aquesta primera matèria 
cultural. Posar en valor el nostre call jueu i la història viva dels xuetes pot tenir unes 
conseqüències turístiques i culturals molt positives per a la nostra ciutat. Turísticament 
podríem atreure tot l'any milers de turistes amb un alt poder adquisitiu i amb la principal 
motivació de la temàtica històrica jueva. Culturalment faríem una passa molt important 
en la justícia i la dignitat que els xuetes històricament mereixen. 
 
Per tot això, des del grup municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al Ple de 
l’Ajuntament de Palma que adopti la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Crear un Centre d'Interpretació del Call Jueu de Palma que  doni a conèixer, preservi i 
difongui la història del call jueu i els xuetes.   
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“Durant els 6 propers mesos, estudiar pressupostàriament la creació d’un centre 
d’interpretació del Call Jueu. En aquest procés d’estudi, es tindrà en compte 
l’assessorament de les entitas que treballen per la recuperació i difusió de la 
història dels jueus i els jueus conversos de Mallorca”. 
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30.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al foment de l’ocupació 
(784/2011). 

 
Alternativa que presenta el Grup Municipal Popular: 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a continuar 
prioritzant actuacions que fomentin la generació de llocs de feina a Palma. 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a continuar el 
programa d’orientació laboral de l’IMFOF, com a mesura efectiva de foment de 
l’ocupació”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 10 abstencions (PSOE i PSM-IV-ExM), amb la 
qual cosa no es passa a votació la proposta del PSOE. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
A principis del mes d’octubre es varen fer públiques les dades d’ocupació de la nostra 
Comunitat Autònoma i també de la ciutat de Palma. Aquestes dades reflexaren el pitjor 
setembre dels darrers 15 anys. Evidentment, es tracta d’una molt mala notícia fruit de 
nombroses decisions equivocades per part de l’equip de govern i que suposa, una 
vegada més, un clar incompliment de la principal promesa electoral amb la qual el PP es 
va presentar a les eleccions: crear ocupació des del primer dia de govern. 
 
Així, els darrers anys hem assistit a un atac sistemàtic per part del PP de les propostes 
en matèria d’ocupació que duien a terme els governs de les principals institucions de les 
illes, i que suposaren que, mes rere mes, es crees ocupació en termes absoluts. Així, 
deixarem el govern amb 9 mesos seguits de creixement de l’ocupació. La Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears era la primera de l’Estat en crear ocupació. 
 
Fins i tot varem assistir, atònits, a un atac frontal contra determinades mesures de l’Estat 
per fomentar l’ocupació, com per exemple l’aplicació al municipi de les inversions 
previstes en l’anomenat Pla E, mentre veiem que als municipis on governava el PP 
acceptaven sense miraments les mateixes inversions que aquí criticaven. Aquestes 
inversions varen suposar que es poguessin mantenir al voltant de 40.000 llocs de feina a 
la nostra Comunitat Autònoma.  
 
Ara hem vist, en aquests tres mesos de govern del PP com s’ha generat molta més 
desconfiança, la qual cosa ha suposat un increment històric de l’atur en el mes de 
setembre, tot i que hem assistit a la millor temporada turística de les darreres dècades, 
cosa que també formava part de l’herència rebuda. 
 
En aquesta situació hi ha contribuït, de manera directa, no només la decisió de no 
contractar 346 persones ja seleccionades per l’IMFOF, els contracte de les quals venia 
finançat pel SOIB, sinó també l’acomiadament de moltes persones de l’Ajuntament de 
Palma i els seus Organismes Autònoms així com també de les seves empreses 
municipals. Aquests acomiadaments s’han reconegut pel propi Ajuntament com a 
improcedents. 
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Per tot això, el grup municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Municipal del Ple, presenta la següent  
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern, a prendre, d’una vegada 
per totes, mesures efectives que fomentin l’ocupació a la nostra ciutat, seguint amb la 
tendència iniciada en el darrer any i que va suposar una disminució de l’atur. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de Govern a reactivar el programa 
d’orientació laboral de l’IMFOF, com a mesura efectiva de foment de l’ocupació. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a readmetre els treballadors 
acomiadats de manera improcedent tant a l’Ajuntament com als seus Organismes 
Autònoms i Empreses Públiques. 
 
31.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’ICIO del modificat de 

l’Hospital de Son Espases (752/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
A la legislatura passada es va aprovar per unanimitat una proposició del Partit Popular 
segons la qual l’Ajuntament havia d’inspeccionar els comptes de l’obra del nou hospital 
de Son Espases per comprovar si, un cop recepcionada l’obra, l’import del modificat 
coincidia amb l’import de la llicència d’obres sol·licitada per aquest modificat o si, pel 
contrari, aquest havia estat molt superior, cas en el qual, evidentment, l’Ajuntament de 
Palma havia de liquidar el corresponent ICIO. 
 
Aquesta casta d’inspecció l’Ajuntament de Palma la té externalitzada ja des de la 
legislatura 03-07. L’empresa en qüestió va rebre la corresponent sol·licitud però, atesa 
la complexitat de l’obra i l’elevat import d’aquesta, es preveia una tasca molt 
complicada i llarga en el temps. 
 
Això no obstant, el passat dia 5 d’octubre la Consellera de Salut del Govern de les Illes 
Balears va anunciar l’import del modificat de l’obra, que és de 280 milions d’euros, una 
quantitat sensiblement superior a l’import de la llicència d’obres.  
 
Tot i la sorpresa d’aquest anunci, (resulta sorprenent que una consellera, que en 100 dies 
no ha aconseguit anomenar la totalitat del seu equip, hagi esbrinat, fins al darrer euro, 
quina ha estat la liquidació d’una obra com la del hospital), és evident que té  
conseqüències per l’Ajuntament, que haurà de cobrar el 4% de la quantitat final en 
concepte d’Impost d’Instal·lacions i Construcció.  
 
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 
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1.- El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a liquidar el 4% de la quantitat 
de 280 milions d’euros en concepte de l’ICIO del modificat de les obres de 
l’hospital de Son Espases. 
 
2.- En cas que el subjecte passiu no pagui en el termini corresponent, el Ple de 
l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a exigir el seu pagament pel mitjà 
que sigui més efectiu, inclòs el judicial. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM) 
 
32.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’estalvi de 2.000.000€ 

anuals a l’EMT (755/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
En aquests mesos de govern del PP a Palma s’han retirat de la circulació autobusos de 
més de 18 línees de l’EMT, que ara mateix resten aturats a les cotxeres sense ús i que es 
sumen als que ja hi havia. Per tant, en aquests moments l’EMT té més de 30 busos 
aturats cada dia sense feina, que s’han de pagar cada mes a una mitja de 10.000 euros 
bus per el sistema de rènting. 
 
Per això i per proposar mesures d’estalvi que no afectin més al servei que es presta al 
ciutadà i a les condicions laborals dels treballadors, proposen que es retornin 15 busos a 
la empresa de rènting de forma immediata, el que suposarà un estalvi aproximat de 
150.000 euros mensuals, i 1.800.000 euros anuals, des d’aquest mateix mes. 
 
A la vegada, el retorn d’aquests busos sumats als 12 que ja es varen retornar al 2010, 
permet que tota la flota de busos de l’EMT es puguin concentrar a les cotxeres de Son 
Banya, el que fa possible deixar d’utilitzar les cotxeres de Mercapalma, amb l’estalvi 
addicional que això suposa i que es pot calcular en uns 200.000 euros anuals més. 
 
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 fer les gestions 
necessàries per que l’EMT retorni 20 busos a la empresa de rènting. 
 
2.- El ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que una vegada 
retornats els busos es concentri tota la flota a les cotxeres de Son Banya de l’EMT, 
deixant d’utilitzar les cotxeres llogades a Mercapalma. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que amb l’estalvi 
aproximat de 2.000.000 euros anuals, que aquestes mesures suposen, no es retallin més 
els serveis que l’EMT presta als ciutadans i les condicions laborals dels seus 
treballadors.  
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S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a fer les gestions 
necessàries per a que l’EMT retorni 15 busos a la empresa de rènting, quan això 
sigui possible i sempre abans del 31.12.2011. 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a que una vegada 
retornats els busos es concentri tota la flota, si operativament és possible, a les 
cotxeres de Son Banya de l’EMT, deixant d’utilitzar les cotxeres llogades a 
Mercapalma”. 
 
33.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa a l’ordenança d’antenes de 

telefonia mòbil (753/2011). 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Amb data 29 de setembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Palma va aprovar 
inicialment l’Ordenança reguladora de la Instal·lació i Funcionament d’Infraestructures 
Radioelèctriques al terme municipal de Palma. 

 
Durant el període d’exposició pública, el Partit Popular, que avui governa a 
l’Ajuntament, va presentar una sèrie d’al·legacions, reconeixent el mèrit de la proposta, 
compartint la decisió de l’equip de govern de redactar l’esmentada ordenança, així com 
la necessitat de comptar al municipi de Palma amb una normativa que garanteixi la 
protecció dels ciutadans front les radiacions no ionitzants, i sol·licitant la introducció 
d’una sèrie de mesures per millorar-la. 

 
La resolució de les al·legacions va quedar pendent de la transposició a les Illes Balears 
de la Directiva europea de serveis. Finalment, el règim de les llicències d’activitat va ser 
modificat per la llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a 
la transposició a les Illes Balears de la Directiva  2006/123/CE, de 12 de desembre, del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, no existint per 
tant impediment jurídics per a la continuïtat de la seva tramitació. 

 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, d’acord amb l’article 79 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, presenta la següent 
  
PROPOSICIÓ 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que, en coherència a la 
seva al·legació, finalitzi la tramitació administrativa, introduint les modificacions que 
millorin l’ordenança aprovada inicialment, i elevi a Ple de manera urgent per a la seva 
aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament 
d’Infraestructures radioelèctriques al terme municipal de Palma. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a aprovar una moratòria per a la 
implantació de noves antenes de telefonia mòbil mentre no estigui aprovada 
definitivament l’esmentada ordenança.   
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
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“1. El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de Govern a continuar la tramitació 
administrativa de l’Ordenança reguladora de la instal·lació i funcionament 
d’infraestructures radioelèctriques en el terme municipal de Palma aprovada 
inicialment el 29 de setembre de 2008 i que un cop resoltes les al·legacions es dugui 
a l’aprovació defintiva d’aquest Ple”. 
 
38.  Proposició del Grup Municipal  PSM-IV-ExM relativa a punt d’informació 

en benestar animal (773/2011). 
 
Alternativa presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament  de Palma acorda dotar a les distintes oficines municipals 
(OAC), de protocopls, que s’elaboraran, amb informació relativa a Benestar 
Animal i a totes les activitats municipals relaciones amb animals de companyia. 
Aquests protocols inclouran qualcuns dels punts proposats, a més d’altres 
considerats d’interès per als ciutadans. 
 
2. Fromar al personal de les OAC per tal de poder facilitar la informació indicada 
a l’expositiu primer. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Tots els animals tenen drets, i un dret indiscutible és el dret a la vida. I després a viure 
en condicions adequades. Les persones tenen la llibertat d’escollir si volen o no 
compartir la seva vida amb un animal i si opta per acollir un animal adquireix una sèrie 
de deures i obligacions. I entre d’altres està garantir a l’animal un lloc per estar i dormir 
en condicions, alimentació adequada i suficient, atenció sanitària i facilitar l’exercici 
físic de l’animal diàriament. Els animals de companyia o espècies salvatges, 
domesticades o no, han d’esperar del ser humà un tracte humanitari.  
 
I des de aquesta perspectiva, l’Ajuntament de Palma a través del Centre Sanitari 
Municipal de Protecció Animal, ha d’arribar a ser un vertader centre de protecció 
animal. I perquè sigui possible és imprescindible avançar cap a mesures, que a curt 
termini ens permetin assolir l’objectiu de “sacrifici 0”. Segons la memòria del 2009 
s’han sacrificat 435 cans i 136 moixos. Aquestes 571 morts anuals les hem d’evitar.  
 
S’han d’intensificar tots els esforços per evitar l’abandonament animal, recordant a les 
persones que és una pràctica prohibida per l’actual ordenança municipal (art. 51).    
 
Evitar el maltractament animal és un altra fita que hem de poder aconseguir. Animals en 
estat de desnutrició, sense aigua, en balcons i terrasses sense poder resguardar-se de les 
inclemències del temps, etcètera, a més del maltractem físic. Aquestes són algunes de 
les situacions que les persones que fan feina a les associacions de protecció animal es 
troben diàriament.  
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D’altra banda, hi ha una feina de prevenció important, és a dir, assessorar a les persones 
que volen adquirir un animal de companyia sobre quin pot ser el més adequat en funció 
del seu estil de vida i les seves capacitats per a cuidar-lo. 
 
L’ordenança municipal, a l’exposició de motius, fa referència a l’espectacular 
creixement quantitatiu dels animals de companyia que “de pura anècdota ciutadana, han 
passat a exercir un protagonisme de tal envergadura que en cap ordre d’idees pot passar 
desapercebut”. Sols aquest comentari ja ens dona una idea de la quantitat de problemes i 
dubtes que poden tenir els ciutadans, i si escoltem a les associacions proteccionistes, 
que des de fa molts d’anys estan fent feina per a la protecció del animals, hi ha una 
demanda que no pot ser desatesa: la creació d’un punt d’informació a les oficines 
municipal. 
 
Les pròpies associacions han manifestat la seva disposició a col·laborar en la posada en 
marxa i gestió d’aquest punt informatiu durant un any.   
 
Per tot això, des de PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament 
de Palma l’adopció de la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Crear un punt d’Informació en Benestar Animal a les oficines municipal de la plaça 
Santa Eulàlia, i dotar-lo del material necessari perquè, entre d’altres, informi i impulsi 
campanyes sobre:  

 
- L’adopció d’animals, per arribar al sacrifici 0. 
- Contra l’abandonament d’animals. 
- Fomentar l’esterilització d’animals de companyia. 
- Informar sobre casos de maltractament. 
- Assessorar abans d’una nova adquisició sobre l’animal que millor es pugui adaptar al 
seu estil de vida i les seves capacitats per cuidar-lo. 
- Assessorar sobre els problemes que puguin tenir els propietaris d’animals.  
 
2. Signar un conveni de col·laboració perquè la gestió d’aquest punt d’informació sigui 
gestionat, de manera voluntària, i durant un període d’un any, per les associacions 
animalistes inscrites en el RMEC.  
 
40.  SOBRE LA TAULA.- Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups 

Municipals Socialista i PSM-IV-ExM, del regidor DE L’Àrea d’Economia, 
Hisenda i Innovació per tal de donar resposta i explicar quines seran les 
principals  línees d’actuació que regiran l’Àrea d’Economia, Hisenda i 
Innovació (313/2011) (1091/2011). 

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSIB PSOE, 
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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.  
 
Compareix. 
 
41.  Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i 

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

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, els Grups Municipals PSIB PSOE i PSM-IV-ExM, 
 
Sol·liciten 
 
La compareixença del Batlle de Palma, com a màxim responsable de les àrees 
municipals, perquè expliqui les diferents actuacions que s’han realitzat a la 
barriada de Son Gotleu, arrel dels incidents del passat mes d’agost, i el pla 
d’actuació que té previst desenvolupar l’Ajuntament. 
 
Queda sobre la taula. 
 
42.  Sol·licitud de compareixença a petició dels Grups Municipals Socialista i 

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

 
Es proposa: 
 
D’acord amb els articles 89 i 91 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, els Grups Municipals PSIB PSOE i PSM-IV-ExM, 
 
Sol·liciten 
 
La compareixença del regidor de  l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, perquè doni 
resposta i expliqui quines seran les principals línees d’actuació que regiran l’Àrea 
d’Urbanisme i Habitatge i en particular totes les relacionades amb la 
transformació de la façana marítima de Palma. 
 
Queda sobre la taula. 
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48.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  al SAPS 
de la Façana Marítima (1090/2011). 

 
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: 
 
Quan té previst l'equip de govern obrir el nou centre del Servei d'Acollida i 
Promoció Sociolaboral (SAPS) ubicat a la Façana Marítima i quin és el motiu del 
retard de la seva obertura? 
 
Contestada 
 
En aquest moments s’absenta la regidora del Grup Municipal Popular Sra. Sandra 
Fernández Herranz. 
 
43.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a la unitat 

de seguretat integral (758/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Segons hem pogut saber per la premsa, l'Intendent de la Policia Local de Palma ha 
anunciat la creació d'una nova Unitat Policial anomenada Unitat de Seguretat Integral. 
 
Quines són las característiques tècniques i professionals i l'àmbit d'actuació 
d'aquesta nova unitat?  
 
Contestada 
 
44.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  als Casals 

de Joves (1086/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
En quina situació se troben las gestions de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Palma  per trobar espais municipals per ubicar el “Casals de Joves” dels districtes 
Nord i Ponent, els quals es tancaren amb motiu d’estalviar els  lloguers de les 
anteriors ubicacions?  
 
Contestasda 
 
45.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a Sa 

Gerreria (1087/2011). 
 
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: 
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En quina situació es troba la declaració de Sa Gerreria com a Zona Acústicament 
Contaminada (ZAC)? 
 
Contestada 
 
46.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a resultats 

de les negociacions amb Abaqua (1088/2011). 
 
D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
En el passat plenari de 28 de juliol, es va aprovar per unanimitat la següent proposició: 
 
“1. Delegar en el tinent de batle, senyor Andreu Garau, president d’Emaya, perquè 
negociï amb Abaqua el pagament del deute corresponent al manteniment de les 
depuradores de Palma per a l’any 2010 i el primer trimestre de 2011, així com de les 
inversions previstes al conveni signat el 2008 entre l’Ajuntament de Palma i la 
Conselleria de Medi Ambient i que encara restin pendents. 
 
2. En cas que aquestes negociacions no tenguin el fruit esperat, instam a sol·licitar la 
compensació amb el cànon de sanejament. 
 
3. El senyor Garau informarà a la propera reunió plenari de l’evolució d’aquestes 
negociacions.” 
 
Vist que el senyor Garau no ha donat les explicacions que el plenari li havia encomanat, 
el Grup Municipal Socialista presenta la següent pregunta oral: 
 
Quins han estat els resultats de les negociacions del senyor Garau amb Abaqua 
respecte a les inversions previstes i no executades del conveni signat el 2008 entre 
l’Ajuntament de Palma i la Conselleria de Medi Ambient? 
 
Contestada 
 
47.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a 

liquidació del deute a proveïdors (1089/2011). 
 
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: 
 
- A quants proveïdors l’Ajuntament ha liquidat el deute i per quin import total, 
amb el crèdit subscrit a l’empar del Reial Decret Llei 8/2011? En quina data es 
varen fer aquests ingressos?  
 
Contestada 
 
50.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  al 

tancament de la piscina exterior de Son Hugo (1094/2011). 
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D’acord amb els articles 85 i 87 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, el Grup Municipal PSOE presenta la següent pregunta oral: 
 
Com té previst l’equip de govern donar resposta als usuaris i clubs esportius que 
no podran realitzar entrenaments habituals quan es tanqui la piscina exterior de 
Son Hugo?  
 
Contestada 
 
PRECS i PREGUNTES.- 
 
(793/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE  

(794/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE  

(795/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE  

(796/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE   

(797/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE  

(798/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE  

(799/11)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  

(800/11)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  

(801/11)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
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(802/11)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  

(803/11)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  

(804/11)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  

(805/11)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM  

(806/1)  -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM  

(807/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM  

(808/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM  

(809/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM  

(810/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM  

(811/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT  

(812/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT  

(813/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT  

(814/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT  



 

- 102 - 

(815/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT  

(816/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT 

(817/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT  

(818/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT  

(819/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT  

(820/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT  

(821/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT  

(822/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT  

(823/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 

TERRITORIAL  

(824/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL  

(825/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL  

(826/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 

TERRITORIAL  
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(827/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL  

(828/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 

TERRITORIAL  

(829/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ  

(830/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ  

(831/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ 

(832/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ  

(833/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ  

(834/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ  

(835/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR  

(836/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR  

(837/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR  

(838/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR  
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(839/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR  

(840/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR  

(841/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I 

MAJORS  

(842/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS  

(843/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS  

(844/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I 

MAJORS  

(845/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS  

(846/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT 

I MAJORS  

(847/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS  

(848/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS  

(849/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS  

(850/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS  
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(851/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS  

(852/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS  

(853/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME  

(854/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME  

(855/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME  

(856/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME  

(857/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME  

(858/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME  

(859/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT 

(860/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT  

(861/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT  

(862/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT  

(863/11)-PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT  
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(864/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT  

(865/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ  

(866/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I 

PARTICIPACIÓ  

(867/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ 

(868/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ 

(869/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ  

(870/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE 

VEHICLES DE REPRESENTACIÓ A L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IMMIGRACIÓ I 

PARTICIPACIÓ  

(871/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR 

(872/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR 

(873/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL 

CONSUMIDOR 

(874/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL 

CONSUMIDOR 
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(875/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR 

(876/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR 

(877/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR 

(878/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR 

(879/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR 

(880/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(881/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(882/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(883/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES I INGRESSOS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(884/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(885/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(886/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(887/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  
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(888/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS AL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  

(889/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  

(890/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  

(891/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  

(892/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES DE L’EMPRESA DE FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  

(893/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  

(894/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNÈRARIA MUNICIPAL, S. A.  

(895/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  

(896/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  

(897/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L‘EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  

(898/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 

(899/11)-PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A EMAYA  

(900/11 -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
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(901/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE l’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  

(902/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA EMPRESA MUNICIPAL EMAYA  

(903/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA  

(904/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA. 

(905/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA  

(906/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA  

(907/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’EMT. 

(908/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’EMT  

(909/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMT.  

(910/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMT. 

(911/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  

(912/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  

(913/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’EMT.  
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(914/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’ EMT.  

(915/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’EMT.  

(916/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS SIGNATS 

PER L’EMT.  

(917/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A ESTADÍSTIQUES 

MENSUALS D’USUARIS DE L’EMT.  

(918/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’EMOP, S. A.  

(919/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’EMOP 

(920/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMOP, S. A.  

(921/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’ EMOP, S. A.  

(922/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMOP, S.A.  

(923/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMOP, S. A.  

(924/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’EMOP, S. A.  

(925/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’EMOP 

(926/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L‘EMOP, S.A.  
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(927/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS SIGNATS 

PER L’EMOP 

(928/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(929/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(930/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(931/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(932/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(933/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(934/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(935/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(936/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

(937/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  

(938/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  

(939/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS. 
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(940/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  

(941/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  

(942/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  

(943/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  

(944/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  

(945/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D‘INFANTS.  

(946/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES P EL PATRONAT MUNICIPAL DE l’HABITATGE.  

(947/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

(948/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

(949/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

(950/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. 

(951/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. 

(952/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  
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(953/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

(954/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

(955/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(956/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(957/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(958/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(959/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ 

(960/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(961/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(962/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(963/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ  

(964/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 

(965/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  
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(966/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD 

(967/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 

(968/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 

(969/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD. 

(970/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

(971/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

(972/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

(973/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI  

(974/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS DEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI  

(975/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 

CONTEMPORANI  

(976/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 

CONTEMPORANI  

(977/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI  
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(978/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI  

(979/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI  

(980/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI  

(981/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS AL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI  

(982/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE 

PALMA.  

(983/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  

(984/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE 

PALMA.  

(985/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS 

EXPOSITIUS DE PALMA.  

(986/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  

(987/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  

(988/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE 

PALMA.  
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(989/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  

(990/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  

(991/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’IMTUR.  

(992/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A l’IMTUR  

(993/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’IMTUR.  

(994/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE l’IMTUR.  

(995/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’IMTUR.  

(996/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’IMTUR. 

(997/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’ IMTUR  

(998/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’IMTUR  

(999/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’IMTUR.  

PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS SIGNATS PER LA 

REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT  

(1000/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  
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(1001/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE INFORMÀTICA.  

(1002/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

(1003/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

(1004/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA  

(1005/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

(1006/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

(1007/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

(1008/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

(1009/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS SIGNATS 

PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

(1010/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS AVANTPROJECTES, 

PROJECTES BÀSICS I PROJECTES D’EXECUCIÓ ENCARREGATS PER L’INSTITUT 

MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

(1011/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1012/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  
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(1013/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1014/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1015/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1016/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1017/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1018/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1019/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ LLEGAT WEYLER.  

(1020/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 

PALMA  

(1021/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA  

(1022/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM 

DE PALMA  

(1023/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL 

VELÒDROM DE PALMA  

(1024/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 
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QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 

PALMA  

(1025/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 

PALMA  

(1026/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE 

PALMA  

(1027/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA  

(1028/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS AL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA  

(1029/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, 

S.A.  

(1030/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’SMAP  

1031/11 -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE 

PALMA, S.A.  

(1032/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS 

DE PALMA, S.A.  

(1033/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  

(1034/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  
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(1035/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’SMAP.  

(1036/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  

(1037/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  

(1038/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS SIGNATS 

PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE PALMA, S.A.  

(1039/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

(1040/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

(1041/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

(1042/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1043/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

(1044/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

(1045/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

(1046/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

(1047/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
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(1048/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ 

(1049/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

(1050/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

(1051/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

(1052/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 

(1053/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ 

(1054/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ 

(1055/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

(1056/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

(1057/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA 

1058/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  

(1059/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  

(1060/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 
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DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA 

MÚSICA.  

(1061/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA. 

(1062/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA 

(1063/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  

(1064/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PUBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  

(1065/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA BALEARS PER LA MÚSICA.  

(1066/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

(1067/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS DEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

(1068/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

(1069/11 -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL PALAU DE CONGRESSOS  

(1070/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

(1071/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

(1072/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  
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(1073/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

(1074/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS AL PALAU DE CONGRESSOS  

(1075/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS SIGNATS 

PER LA REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  

(1076/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONVENIS SIGNATS 

PER LA REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT 

(1077/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA A LES ENQUESTES 

EXTERNES REALITZADES PEL CONSORCI RIBA.  

(1078/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES ALTES I BAIXES 

DE TREBALLADORS AL CONSORCI RIBA.  

(1079/11) -PREGUNTA AMB SOL·LICITUD RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS 

ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL CONSORCI RIBA.  

(1080/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A L’ESTAT D’EXECUCIÓ 

DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI RIBA. 

(1081/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS INFORMES EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  

(1082/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS ESTUDIS EXTERNS 

QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  

(1083/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIVA ALS DICTÀMENS 

EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI RIBA.  

(1084/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA ALS CONTRACTES 

MENORS SIGNATS PEL CONSORCI RIBA.  

(1085/11) -PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA AL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, RELATIVA A LES NOVES 

INCORPORACIONS AL CONSORCI RIBA.  
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Complimentat l’objecte de la convocatòria el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
La secretària general del Ple 
 


