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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)  



 

- 5 - 

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.  
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“Només volia dir una cosa, fer una precisió, l’altra dia vaig ser jo el que vaig dir que no 
havia trobat un punt a l’acta de l’ordre del dia del plenari anterior i va ser un error meu, 
per tant no va ser culpa de Secretaria”. 
 
Respon el Sr. Batle: 
 
“Sr. Alcover, vostè sap que quan més coses es fan més s’equivoca un, per lo tant això 
esta claríssim, els que no fan quasi res son els que no s’equivoquen, ens equivoquem 
tots Sr. Alcover, per lo tant gràcies molt amable”. 
 
Respon el Sr. Alcover: 
 
“A això no hem cap, cap dubte i voldria disculpar-me també amb Secretaria”. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Parla el Sr. Crespí: 
 
“Faria un petit resum des de que vaig venir a l’Ajuntament de Palma, perquè jo soc de la 
promoció d’interventors de l’Administració Local del 1966, el primer lloc que vaig 
ocupar com a Interventor va ser l’Ajuntament de Muro i pràcticament hi vaig estar fins 
que vaig venir a l’Ajuntament de Palma, fet incursions a altres ajuntaments anant 
assessorant i formant part sense ser l’interventor titular, el responsable de les àrees 
econòmiques com era de Santa Margalida i sobretot de Manacor que vaig coincidir amb 
2 batles, un era en Rafel Muntaner i desprès de les primeres eleccions democràtiques 
amb en Jaume Llull, aquí a l’Ajuntament he estat de l’ordre des del 82 fins ara o sigui 
que he conegut els batles com a viceinterventor un temps el primer que vaig tenir 
relacions amb ells va ser amb en Ramón Aguiló, desprès d’en Ramón Aguiló que va 
governar durant 12 anys si no ho mal recordo a aquesta Corporació, el va substituir el 
Sr. Fageda que també va governar durant 12 anys més i amb una paraula tant un com 
l’altra varem tenir una relació bastant profunda eren uns temps també molts difícils, 
basta dir que, ara també ho son difícils lo que passa es que els ajuntaments no tenien 
possibilitat de crear nous tributs i les penúries econòmiques eren diàries i l’Estat 
espanyol va fer en aquell moment un pla de sanejament de les deutes de tots els 
ajuntaments d’Espanya, en aquell temps el govern espanyol era diríem l’òrgan superior 
que podia autoritzar aquesta classe de poder finançar aquest pla, no com ara que estem 
subjectes ja a Europa o sigui a la zona euro que el Ple dels ajuntaments no es suficient la 
seva intenció de poder-se cercar financiació externa sinó que han de complir uns 
requisits molt estrictes i difícils de poder amb una vegada diríem obtenir els fons per 
poder diríem atendre les necessitats que tenien, en aquell anterior pla de sanejament 
nada menys ens varen concedir 1.750 milions de pessetes i amb la particularitat com he 
dit abans que no estàvem obligats a tornar-los, actualment estem amb una situació molt 
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pareguda de penúria però amb la particularitat de que ja l’Estat espanyol ja no es qui per 
dir jo puc fer, jo vos faré aquest regal per dir-ho de qualque manera sinó que hem 
d’estar subjectes a lo que dicta la zona euro i que per cert no son gens positives per 
l’Administració Local i en general per l’Estat espanyol perquè ha de complir uns 
requisits imposats per Europa que esta inclosa dins l’euro, avui hem trobo aquí no 
pensava jo intervenir, hem trobo aquí i desprès de dur de l’ordre de 43 anys de servei he 
decidit ja el jubilar-me a pesar que podia allargar un poc més però ja trobo que ja era 
suficient i per acabar la veritat es que he estat molt content de poder haver actuat dins 
aquest Ajuntament, perquè amb una paraula hem tingut uns funcionaris extraordinaris 
dins Intervenció i normalment amb els regidors de totes les legislatures hem tingut un 
bon ambient i hem cercat sempre les solucions més adients per poder treure els 
pressupost endavant i pràcticament res més a dir, simplement he deixat per la segona 
part les dues darreres batlesses la Sra. Cirer i la Sra. Calvo i crec que a pesar d’aquestes 
penúries que passa l’Ajuntament que amb bona voluntat i amb una unitat de tots els 
partits crec que podran fer front a aquestes penúries tan fortes o tan delicades com son. 
Moltes gracies a tothom”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Estic segur que te molt que veure el fet de que vostè s’hagi dut perfectament amb tots 
els regidors dels diferents partits que el mèrit es seu, no en tinc cap dubte es veu que el 
seu talant i la seva manera de fer les coses ha ajudat moltíssim per lo tant jo li reconeix-
ho i li agraeixo moltíssim en nom de l’Ajuntament de Palma i de tots els ciutadans”. 
 
Intervé el Sr. Verger: 
 
“Jo evidentment soc nou a l’Ajuntament, el Sr. Crespí tot el contrari ja te una 
dilatadíssima  experiència, ve d’una generació que ell ho explicava ara que va passar 
d’una administració municipal que era molt diferent a la d’ara, ell ho definia com a amb 
una gran penúria, amb una gran precarietat això va  anar evolucionant des d’un 
Ajuntament amb competències circumscrites i amb una gran precarietat ha anat 
evolucionant a un Ajuntament que dona molt més serveis que te molta més implicació 
amb la vida ciutadana i hi ha hagut una sèrie de tècnics, una sèrie de funcionaris que han 
acompanyat tot aquest procés i que l’han fet possible per tant jo crec que aquest es el 
primer reconeixement important a més perquè s’ha transformat tot i ha estat gràcies a 
que hi ha hagut tècnics que això ho han dut endavant, desprès per un altra costat jo deia 
que soc molt nou jo no el coneixia al Sr. Crespí no tinc el gust, pràcticament no ens hem 
conegut per tant clar quan vaig veure que es feia aquesta declaració institucional 
lògicament hem va parèixer una gran idea, vaig haver de demanar a regidors dels meus 
grups d’abans  a veure mem vaig demanar per el Sr. Crespí per una mica preparar 
aquesta mica d’intervenció, la veritat la coincidència ha estat absoluta amb la discreció 
proverbial de don Sebastià, una persona discreta, molt treballadora això tothom a qui he 
demanat així m’ho ha expressat, una gran capacitat de treball i una persona molt 
senzilla, molt plenera que informava sempre molt honestament als regidors que acudien 
amb problemes i amb dubtes, sempre informava amb total honestedat molt 
respectuosament i a partir d’aquí desprès deixava que evidentment el polític prengués la 
decisió però sempre informant d’una manera honesta això es lo que m’han transmès tant 
na Marisol  que efectivament ha estat anys aquí compartint feina amb don Sebastià i 
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també regidors del meu partit als qui he demanat, una cosa també que jo crec que lo més 
que clarament defineix la feina del Sr. Crespí es una cosa que també m’ha comentant 
una regidora del meu partit ma Nanda Ramón que fa poc han compartit moltes feines 
amb vostè ella hem comentava que el Sr. Crespí es posava més nerviós, es preocupava 
més, es desvetllava més amb els comptes de l’Ajuntament  segur que amb els comptes 
seus, era una persona absolutament dedicada, obsessionada que els comptes municipals 
avancessin be, es descongestionessin allà on s’havien embossat i anessin per endavant 
amb molt més desvetllament que no els seus propis i jo crec que això amb la persona 
d’un interventor de l’Ajuntament es lo que millor el defineix, lo que més 
característicament el pot definir i jo crec que ara que el Sr. Crespí es jubila i passa a 
altres tasques més d’àmbit familiar jo crec que això si que ha de quedar com exemple 
sobretot en aquests moments hauria de ser l’exemple que quedés a l’Ajuntament, en 
aquesta casa tant per polítics com per la resta de funcionaris per seguir endavant i per 
superar una situació que ara mateix es molt difícil com tan be deia ell mateix, per lo tat 
queda aquí el seu exemple moltíssimes gracies en nom de tots els regidors del meu grup 
que han anat passant diferents legislatures, dels nostres grups que han anat passant 
diferents legislatures i l’han conegut i han pogut tractar amb vostè i un homenatge més 
que merescut, un reconeixement total i absolut per part nostra. Moltíssimes gràcies 
Sebastià”. 
 
Parla la Sra. Calvo: 
 
“Moltes gràcies, jo li cediré una part del meu temps que no serà llarg al Sr. Alcover”. 
 
Intervé el Sr. Alcover: 
 
“Només un minutet abans de fer l’agraiment institucional, oficial m’agradaria agrair-li a 
títol personal aquests darrers 4 anys que hem cohabitat  a la Regidoria d’Hisenda, vull 
dir en principi hi ha dos funcionaris que son claus a l’Ajuntament que pugui ser la 
Secretaría i la Intervenció, però evidentment aquests darrers anys la Intervenció si que 
ha tingut un paper clau en moltes i moltes de les decisions i de la política a fer per 
l’Ajuntament, ho seguirà tenint l’interventor que vingui segur que haurà de tenir un 
paper clau en aquesta política, jo crec que Sebastià perdona et tracti de tu però es que 
sempre ens hi hem tractat, hem fet molta feina m’has ensenyat molt, jo he aprés molt de 
tu no només professionalment i per això et vull donar les gràcies, sense una figura com 
la teva i sense tu sense el teu caràcter i sense els teus coneixements ho haguéssim passat 
molt molt pitjor de lo que realment ho varem passar i ja esta be, ja per acabar Sant 
Antoni de Sa Pobla segurament guanyarà un sant Antonier a temps complet però sàpiga 
que jo seguiré anant a Manacor i no ens hi trobarem haurà de ser un altra moment. 
Gràcies i molts d’anys”. 
 
Intervé la Sra. Calvo: 
 
“Es fa difícil no reiterar jo si que m’agradaria destacar que el nostre interventor que ho 
serà sempre perquè vostè feia el relat de la història d’aquest Ajuntament dels que hem 
tingut l’honor de presidir-ho i de qui presideix actualment, però vostè també passa a 
l’historia com una persona de pes a l’historia de la tasca pública d’aquest Ajuntament, 
ham compartit amb moltes ocasions la pressa de possessions de nous funcionaris i en 
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aquesta presa de possessions dèiem allò de vostès prenen possessió i ara comença, acaba 
una etapa aquella que era la d’entrada al servei públic però comença una etapa de 
carrera professional, jo crec que vostè es l’exemple de la dignificació màxima de la 
tasca pública i necessitem molt l’exemple com el seu així que ara que tot esta en 
qüestionament fins i tot el necessari servei públic, ara que tot esta en qüestionament i 
que sentim a vegades parlar allò de que ens sobren funcionaris recordar i tenir la 
memòria present de la seva tasca hem reafirma amb la necessitat de continuar fent feina 
de valent per dignificar la vida pública amb exemples i tasques exemplars com la seva, 
li dono les gracies des de la tasca que varem compartir com a batlessa, li dono les 
gracies des de l’oposició però sobretot et dono les gràcies Sebastià com a ciutadana de 
Palma. Gracies”. 
 
Intervé el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies Sr. Batle, avui vivim un moment històric, un moment emotiu, el compartim els 
29 regidors que estem aquí també tots els funcionaris del departament d’Intervenció que 
saps que a vostè Sr. Interventor l’estimen molt, vostè ha tingut una vida dedicada com 
be explicava al municipalisme, un tema important, vostè ha viscut grans canvis d’aquest 
municipalisme deia que se’n va amb una situació totalment diferent per l’Ajuntament de 
Palma tenim majoria d’edat, tenim Llei de Capitalitat  que era un tema que vostè ha 
hagut de fer-hi feina des del principi que aquí tots els partits polítics varen començar a 
defensar aquesta normativa aconseguint una fita històrica que era una compensació 
econòmica cap a l’Ajuntament de Palma, fita històrica que no te cap altra Ajuntament a 
Espanya, s’acaba una etapa però jo se ben cert que allà al seu poble s’obrirà una altra 
que darrerament vostè sempre ens comentava, es un moment històric, un moment 
emotiu, també al plànol personal jo he de dir si la gent no ho sap que essent un recent 
llicenciat sense saber res de pressupostos municipals perquè en els economistes a la 
facultat de pressupostos municipals, doncs no ens ensenyen res hi va haver un vice 
interventor que amb ganes quan vaig estar jo per aquí essent molt jovenet durant un any 
hem va ensenyar a saber lo que era un pressupost públic, com s’havia d’aprovar, que 
eren les modificacions pressupostàries, per tant vaig ser un alumne, no se si avantatjat o 
no, però vaig ser un alumne, vaig estar a les seves ordres, ironies de la vida, desprès va 
canviar el tema i he arribat a ser tinent de batle quan amb vostè encara essent interventor 
d’aquest Ajuntament, la Intervenció juga un paper clau i vostè l’ha jugat,no només 
internament a l’Ajuntament sinó també defensant els interessos de l’Ajuntament a tots 
aquells òrgans que tenia representació l’Ajuntament i vostè havia de participar com a 
Interventor, per nosaltres per el Grup Municipal Popular, ja li dic tant aquest grup 
municipal com l’anterior com tots li vull fer arribar be de part de la batlessa na Catalina 
Cirer doncs una forta abraçada en aquesta nova etapa que vostè se li obrirà  a partir 
d’ara, també li vull fer arribar de part del Grup Municipal Popular i com a tinent de 
batle de l’Àrea d’Hisenda també de tots els funcionaris que tingui molts d’èxits en 
aquesta nova etapa que s’inicia que es una gran etapa i que mantingui el telèfon obert 
durant aquesta legislatura per si qualque dia aquest nou equip de govern l’hagi de 
menester que sap que l’experiència es molt important i que per tant ens agradaria poder 
comptar mentre sigui possible amb la seva ajuda a l’hora de gestionar una situació que 
com be diu vostè es una situació molt crítica no se si tan crítica com era l’anterior 
perquè jo no hi vaig ser però segurament si vostè diu que era la mateixa situació critica 
es vera que l’Estat ni abans ni crec que  en el futur ens farà cap tipus de regal per mirar 
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de cancel·lar l’actual situació de deute que tenim. Moltes gràcies per aquests anys de 
dedicació al municipalisme”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Només vull acabar dient Don Sebastià de bons de veres vostè es un bitxo rar perquè 
escolti ha posat d’acord absolutament d’acord al PSM-IV-ExM, al PSOE al PP, vull dir 
escolti això avui hi ha moltísimes poques persones que son capaços d’aconseguir 
aquesta unanimitat de criteri, vostè ens hem conegut poc, hem tingut poc temps de 
gaudir  de la seva companyia i de la seva ajuda, també li puc dir que sempre ha estat 
d’una manera absolutament fonamental qualssevol vegada que li hem demanat 
qualssevol tipus d’opinió, d’ajuda d’Intervenció sempre ha estat propera, eficient e 
immediata i només li vull dir això escolti ojalà quan m’en pugui anar jo de per aquí o 
qualssevol de nosaltres de per aquí ho puguem fer amb aquest grau d’unanimitat i 
sentiment d’una feina tan ben feta i tan bona per a la ciutat com resulta que ho ha fet 
vostè. Molta sort, molt d’ànim i ara a disfrutar tots aquests anys que s’ho ha guanyat 
ben a pols. Moltes gràcies”.     
 
Parla el Sr. Crespi: 
 
“Li demanaria un favor per dir-ho de qualque manera, crec que es el moment de que 
m’aixequi amb el vostre permís i me’n vagi cap a ca nostra a dedicar-me a les meves 
aficions i al manco així”. 
 
 Parla el Sr. Batle: 
 
“Tots estem d’acord, s’ho mereix de sobra s’ho ha guanyat”. 
 
Parla el Sr. Crespi: 
 
“Una cosa es clara no oblidaré mai l’Ajuntament de Ciutat”. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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”.   
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Simplement avui assumim aquesta carta de compromisos amb la qualitat de 
l’Administració Pública i des del nostre grup lo que volem incidir i que quedi clar també 
i que consti en acta es que això son una sèrie de compromisos de caire general, positius 
evidentment però jo crec que s’ha de fer un recordatori i ens ha de quedar clar a tots que 
en aquests moments a més especialment en que la eficiència amb la gestió ens pot 
representar disminuir costos  i poder augmentar las possibilitats de l’administració sense 
haver d’emprar més recursos, es especialment important que ens comprometem amb 
aquests principis i amb l’aplicació pràctica d’aquests principis, es un document que esta 
molt be lo que passa es que a més d’estar molt be el document s’ha de dur a la pràctica i 
a nosaltres ens agradaria que quedés clar que aquest compromís de dur-ho a la pràctica 
perquè no quedi amb una mera declaració d’intencions, nosaltres aquest document que 
es bo l’anirem recordant quan pensem que efectivament la pràctica l’esta desmentint 
una mica i jo lo que demanaria es consciència sobre això a tot el consistori”. 
 
Es proposa dictaminat favorable per la Comissió: 
 
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 
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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. 
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. 
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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: 
 
 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 
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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. 
 
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 
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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.  

 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Avui complim amb una obligació que es d’avaluació del compliment del Pla de 
Sanejament, un tema que esta molt de moda darrerament de si te o no te importància 
complir amb un pla de sanejament aprovat per un plenari municipal, la Llei ens obliga a 
fer un seguiment per lo tant això vol dir que si te importància, perquè sinó no ens 
demanarien fer aquests seguiments i significaria que realment no te aquesta importància, 
fer un seguiment e informar al Ministeri de medi Ambient, això vol dir per tant que 
justifica o argumenta que es un document important, que passa si no complim aquest 
Pla de Sanejament?, te o no te conseqüències?, doncs si que les te, te conseqüències, 
com be ens diu l’Interventor, te conseqüències, perquè era necessari fer un Pla de 
Sanejament?, no entrarem amb les conseqüències que te sinó perquè es va haver de fer 
un pla de sanejament?, com be diu la seva paraula es va fer per sanejar les comptes 
municipals no era simplement per complir amb un formalisme, s’han sanejat les 
comptes municipals?, la realitat es que no, no s’han sanejat les comptes municipals, 
nosaltres l’Ajuntament de Palma el 29 de juny podríem parlar del plenari de juliol es 
deia que tindríem un estalvi net positiu en el 2010 i en el poc temps a l’octubre del 
mateix any del 2009, l’equip de govern ja aprovava un pressuposts amb un estalvi net 
que era negatiu  en quasi 16 milions d’euros, exactament 17’8 milions d’euros,  aquest 
estalvi net negatiu al final ha acabat  essent negatiu amb 23’8 milions d’euros, també 
ens indica aquesta avaluació del Pla de Sanejament que el romanent líquid de Tresoreria 
que es un dels altres indicadors ajustat a les partides que no s’havien aplicades arriba a 
25’6 milions d’euros, aquests dos indicadors  mostres clarament la situació crítica de les 
comptes municipals que estaria explicant moltes de les decisions que esta assumint el 
nou equip de govern i això te conseqüències les conseqüències es que se’ns aplicarà 
l’article núm. 9 com diu la Intervenció municipal que diu que “comportará la 
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prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con 
endeudamiento sean estas materiales, inmateriales o financieras, o indirectas a través de 
subvenciones concedidas a entidades dependientes”, per tant això te conseqüències i 
conseqüències greus, per l’equip de govern també hi ha una preocupació, la preocupació 
es que el 2011 tampoc es complirà amb el Pla de sanejament i per tant quan hi hagi 
l’avaluació per part de la Intervenció municipal ens tornarà a dir que per l’any 2013 
tampoc podrem fer inversions amb endeutament, mirin aquest govern te clar que tots els 
indicadors econòmics heretats son negatius tots, no n’hi ha cap que sigui positiu per tant 
el marge de maniobra es pràcticament zero per aquest equip de Govern, hem de 
gestionar factures passades, hem de gestionar lletres firmades a l’anterior legislatura que 
haguem de fer front, aquest govern no només a l’Ajuntament sinó a empreses com hem 
vist avui a l’EMT haurà de fer front a la pitjor situació econòmica i pressupostària de 
l’historia municipal estem davant això si d’un gran repte perquè nosaltres no estem aquí 
per plorar sinó estem aquí per donar solucions, aquest govern haurà de prendre tota una 
sèrie de mesures ho hem vist avui amb la EMT, però haurà de prendre tot una sèrie de 
mesures per evitar lo que seria el col·lapse institucional de l’Ajuntament i de les seves 
empreses, d’aquesta situació hem de mirar entre tots d’ajudar, ser conscients i aportar 
algo més que demagògia i mentides es important que els ciutadans i ciutadanes de 
Palma coneguin  la realitat perquè a l’hora de parlar amb ells i ho estem fent  
personalment jo m’estic reunint en els Consells de barri fent arribar a la gent aquesta 
situació econòmica als representants dels veïnats, continuarem amb aquestes reunions 
per mirar de que entre tots puguem participar, puguem aportar solucions a aquesta greu 
situació econòmica que com dic es la pitjor  situació econòmica que un govern s’ha 
hagut de fer front. Gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Jo lògicament l’informe de l’interventor  no pot dir una altra cosa, efectivament els 
comptes no estan sanejats això es evident, això li passa a totes les administracions 
municipals de l’Estat pràcticament al 99% i això li passa a totes les administracions 
econòmiques també, estem amb la situació que estem amb el context que tenim amb una 
davallada dramàtica d’ingressos que es lo que es fa constar també a l’informe de 
l’interventor i per tant això no es discuteix jo crec que esta assumit per tots, jo lo que la 
veritat trobo desencertat sempre de les intervencions del Sr. Martínez esta comparant 
sempre 2007 amb 2011, sempre mira cap al passat i diu ara hem heretat una situació 
molt dolenta, nosaltres varem deixar una situació molt bona, això es fer un exercici de 
demagògia molt profund, perquè efectivament el context de 2007 era diametralment 
oposat al context de 2011, també a més podríem parlar d’altres comparacions ja que 
compara sempre 2007 amb 2011 també es podria comparar l’Ajuntament de palma i 
l’Ajuntament de Marratxí, proporcionalment estan amb un dèficit d’11 milions d’euros 
l’Ajuntament de Marratxí, quan a Palma estem amb 17, proporcionalment el nombre 
d’habitants es el que es per tant alerta perquè lo que el Sr. Martínez imputa a la gestió 
del govern anterior al millor també en conseqüència lògica l’haurà d’imputar al Sr. 
Bauzá actual president del govern i antic batle de l’Ajuntament de Marratxí durant 
molts d’anys, a un Ajuntament  de Marratxi, així com a Palma va fer un esforç 
important en reduir despeses, més de 100 milions d’euros va passar el pressupost entre 
2007 i 2011 va baixar aquest pressupost perquè efectivament es detectava que els 
ingressos baixaven per context i es va fer un esforç d’austeritat enorme baixar 100 
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milions d’euros el pressupost de l’Ajuntament de Palma es un esforç enorme i adequar 
la situació nova d’una manera valenta i decidida, l’Ajuntament, altres ajuntaments 
l’Ajuntament de Marratxi, l’Ajuntament de Llucmajor no ho han fet aquests esforç, per 
tant efectivament la situació es dolenta, s’ha d’afrontar però la veritat es que s’ha de 
tenir en compte quin es el context i sobretot mirar cap al futur i a veure si entre tots 
aconseguim treure això endavant, parlava el Sr. Martínez també de factures passades, 
ahir va fer unes declaracions molt greus que han sortit reflectides a la premsa amb el 
sentit d’un hipotètic llistat de proveïdors preferents, això no es cert no hi havia cap 
llistat de proveïdors preferents, també ha afegit a aquesta mentida inicial d’un llistat de 
proveïdors ha afegit la mentida de que l’Obra Cultural Balear també estava inclosa dins 
aquest llistat, això no es cert, això es fals completament, jo la veritat també m’agradaria 
que el Sr. Martínez dones explicacions d’això perquè avui en dia una persona amb tan 
poca credibilitat que es capaç de manipular la realitat d’aquesta manera dir mentides 
evidents, falses, sense cap correspondència amb la realitat que sigui capaç de dir això i 
els comptes municipals estiguin amb les seves mans a mi al nostre grup no es que ens 
preocupi es que ens asusta, ens asusta que els comptes de Palma estiguin en mans d’una 
persona com el Sr. Martínez que es capaç de dir tal nivell de mentida sense cap 
correspondència amb la realitat i per favor ho expliqui perquè n’hi ha llistat n’hi hi ha 
cap criteri de preferència, per tant abans de fer segons quines asseveracions per favor 
s’ho pensi una mica i si fa falta rectifiqui”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, perquè varem fer un Pla de Sanejament ha estat una pregunta, 
deu haver estat l’única cosa coherent que ha dit el Sr. Martínez amb la seva intervenció 
es va fer un pla de sanejament perquè ens havíem d’endeutar no per sanejar les comptes, 
en absolut, en absolut, era per demostrar a Madrid que nosaltres podríem tornar el deute 
que ens deixaven els bancs i tenir la garantia que el podríem tornar, això es el Pla de 
Sanejament, per tant es obligat el pla de sanejament?, amb el seu objectiu, si , estàs 
obligat a tornar el deute, ningú mai ho ha posat en dubte a això, es obligat pujar el 12% 
d’IBI perquè allà ho preveu?, en absolut, la obligació es tornar el deute, no pujar el 12% 
d’IBI, si li ha dit això li ha mentit Sr. Batle, passant a un altra tema, perquè es va fer? Es 
va fer ja ho he dit per endeutar-nos i perquè ens havíem d’endeutar?, per pagar factures 
que la legislatura anterior ens havien deixat compromeses i sense pressupostar, n’hi 
llegiré un parell, eren més de 100 milions d’euros, quan diu que mai havia estat la 
situació econòmica, ara nosaltres no ho hem fet a això, no n’han trobades d’aquestes, 15 
milions de palau de congressos, 14 milions de façana marítima, 2’5 milions del parc de 
bombers, 1 milió de les instal·lacions esportives, 700.000 euros del Palma Arena, 7 
milions de capítol I, 1’5 milions del castell de Bellver de la falca verda, 2’3 de 
liquidació de la fira del ram, 1’6 del poliesportiu de Son Armadams, 2’8 de la falca 
verda, 38 amb expropiacions, 3 milions del dèficit de l’EMT, 400.000 euros de l’Institut 
Anatòmic Forense, 5 milions del pàrquing d’Antoni Maura, 1 milió i mig dels 70 euros 
de policia que varen deixar signats dues setmanes abans de les eleccions, totes aquestes 
coses aquests 100 milions d’euros en plena crisis nosaltres les varem pagar i bona part 
d’aquests també les varem pagar amb aquest Pla de Sanejament amb l’endeutament 
corresponent a aquest pla de sanejament, lo que diu aquí lo que diu aquest informe de 
l’interventor es que nosaltres tenim un dèficit que es la meitat de lo permès per l’Estat, 
perquè podríem tenir el doble de dèficit i li torn a recordar si ara l’Administració 
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Autonòmica el Sr. Pep Ignaci Aguiló logra tancar amb l’1’3 a final d’any que te per tot 
l’any vostès faran mambelletes amb les orelles, mambelletes amb les orelles faran i 
nosaltres varem tancar amb la meitat de lo possible, nosaltres podíem tenir el doble i 
encara complíem de dèficit, jo li cull recordar el Sr. Verger li ha recordat el tema de 
Marratxi, jo li vull recordar el tema de Calvià una entrevista al batle a Manu, 15 milions 
d’euros de dèficit per l’any 2010, nosaltres en tenim 12 i mig, Palma en te 12 i mig i 
Calvià que ha pujat els impostos més d’un 50% en te 15, com es pot entendre això, les 
conseqüències no ens podrem endeutar i quan ens hem endeutat per inversions noves Sr. 
Batle?, ho digui,  el parc de bombers es va fer amb uns jutipiris financers per obviar o 
perquè no computes com a deute que costarà a la ciutat de Palma al final 120 milions  
d’euros, un parc de bombers, el Casal de barri es varen fer amb lloguer no es va fer amb 
endeutament que era lo seu i lo més barat, perquè?, perquè Madrid mai ha autoritzat, 
mai no, fa molts d’anys, molts que no autoritza inversions noves, el Parc de ses 
estacions perquè es va fer a través d’un Consorci?, perquè els consorcis no computaven 
deute, perquè hi va haver aquesta sobredimensió d’administració instrumental, empreses 
consorcis i demés, perquè no computaven deute, la conseqüència, es vera que enguany 
no s’ha complert  amb les previsions, es vera i això te aquesta conseqüència, però 
aquesta conseqüència es insignificant perquè tanmateix encara que haguéssim complit 
no ens haguessin donat permís per endeutar-nos. Hem deixi dir que hi ha una petita 
diferència entre aquest titular del Sr. Martínez “el déficit real de Cort  dobla lo previsto 
y suma más de 400 millones” amb l’informe de l’interventor, que no son 25 i son 17. 
Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gracies, Sr. Alcover jo no dono titulars, m’entén, els titulars les posen els diaris no 
m’imputin a jo coses que fan els diaris, Sr. Verger jo entenc que vostè no hem vulgui 
escoltar perquè a la meva intervenció no he fet en cap moment cap referència a 
comparar la situació del 2007, cap, cap, ja ho mirarà a les actes, això es el llistat que 
hem vaig trobar quan vaig arribar, pagos preferents, aquí hi ha tots els que van això es el 
llistat que hem va donar la cap de comptabilitat, ara estic jo en el meu torn, jo l’he 
deixat acabar, vostè m’ha dit que el presentés això, m’ho va donar i d’aquest llistat 
nosaltres que esta a l’Obra Cultural Balear mantenim tots els temes d’ajudes 
econòmiques urgents perquè ens pareix be d’Acció Social, temes d’Escoletes, temes de 
Residències de persones majors, aquests tipus d’ajudes, Servei d’Atenció domiciliària, 
ens pareix be ens pareix justificat, Servei de menjar a domicili, servei d’autonomía 
personal, agència  de voluntariat també ens serveix o creiem que es un tema que es 
justificable, ja dic de la Creu Roja es justificable, servei de menjar a domicili això es lo 
que mantenim i ens pareix correcte, però l’Obra Cultural Balear, (un poc d’educació, si 
ha perdut els papers no es culpa meva m’hagués telefonat ahir Sr. Verger m’hagués 
telefonat ahir i li hagués mostrat aquest paper, no ficarà a un funcionari per enmig), faig 
una pregunta vostè demani a la gent a l’Obra Cultural Balear si havia gent que cobrava 
cada mes de l’Obra Cultural Balear, que prestava serveis a aquest Ajuntament, els hi 
demani i veurà que li diran que si no fiqui ara a un funcionari, jo vaig arribar allà i hem 
va dir continuem amb aquestes preferències perquè hi havia molts de problemes de 
Tresoreria i li vaig dir, el tema social que es un compromís nostre electoral, hi ha una 
línea i l’estem mantenint, el tema social si i hi entén tothom que siguin pagos preferents 
que tot d’una que s’aprova i es paguin, ara hi ha d’altres que era molt complicat de 
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mantenir jo no tinc cap tipus de justificació de que l’Obra Cultural Balear cobri abans 
que una Associació de veïnats, no hi ha cap justificació, cap, vostè ha acabat dient que 
rectificaria espero que rectifiqui, això es el paper que hem varen donar aquí com es 
feien les coses, ho entén? aquest es el paper, jo no hem tiro a la piscina. Sr., Alcover, 
hem toca a mi parlar ara, hem sap greu jo els entenc perquè he passat per això, però 
vostè l’emprava, ara hem toca a jo, vostè ha fet unes acusacions i ara hem toca a jo 
respondre, el Pla de Sanejament que vostès parlen sempre, sempre s’obliden dels 
ingressos, parlen de gastos, però s’obliden dels ingressos, s’obliden dels ingressos, 
d’això se’n obliden però ja en parlarem dels ingressos perquè hem queda poc temps per 
contestar, miri, vostès varen fer al 2009 per sanejar les comptes municipals que venien 
amb superàvit, superàvit de 15 milions que es varen estimar més gastar-se en temes 
seus, ho tinc aquí, si hi havia tantes factures les haguessin pagades, ingressos de drets 
urbanístics del 2007 que no es va gastar el darrer equip de govern de la Sra. Cirer se’l 
varen gastar vostès en el 2008 de les expropiacions, parla d’expropiacions, Llei de 
Capitalitat també varen tenir els 25 milions, 16 milions es igual 16 milions per pagar hi 
havia instruments financers, nosaltres no tenim cap per pagar totes aquestes deutes que 
ens han deixat vostès, cap ingrés d’aquests, cap ingrés l’únic que tenim son deutes, 
deutes i deutes cada dia en surten més, però sobretot d’aquest informe de l’interventor 
hi ha algo molt més greu, molt més greu Sr. Alcover perquè no va informar al plenari 
dia 8 d’octubre, be vostè li va arribar això el 14 d’octubre i varen presentar els 
pressuposts per el 2010 en novembre, vostè va rebre una carta d’Hisenda de l’Estat que 
deia quins doblers podia comptar l’Ajuntament  i un mes desprès varen mentir a tot el 
plenari, varen mentir Sr. Alcover, mentir, no ens digueren varen donar una xifra 
superior 10 milions d’euros més 10 milions, vostès varen mentir, vostè la Sra. Calvo, tot 
el grup, com es que no varen informar aquí que els pressuposts no eren correctes que hi 
havia 10 milions d’euros menys que es lo que diu l’interventor i a jo  hem diuen 
mentider, vostè també Sr. Verger, a jo hem diuen mentider?, vostès es tiren a la piscina 
sense aigua això es lo que els passa”. 
 
Interromp el Sr. Alcover: 
 
“M’ha dit mentider, hem podré defensar”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“No li ha dit mentider, ha estat... be anem a veure una cosa, es posin tranquils per favor,  
siguin capaços de mantenir silenci per favor, moltes gràcies, anem a veure Sr, Alcover 
ara el deixaré intervenir però escolti una cosa el Ple te 50 punts es a dir s’han 
d’acostumar i no vull que s’enfadin però s’han d’acostumar que ara vostès no son els 
darrers que parlen, ho dic perquè sempre tenen un motiu per voler replicar, si m’han dit 
mentider, m’han no se que, escolti, desprès vostè haurà de tornar a parlar amb el Sr. 
Martínez  es que no pot ser hi ha unes regles dins el plenari que hem de ser capaços per 
favor hem d’anar limitant, ja ho se que tothom te ganes de replicar i quan vostè el Sr. 
Martínez el torni replicar suposo que també en tornarà tenir, intervingui un minut”. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
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“Si no hem torna a dir mentider, no Sr. Batle, es que lo que diu es que nosaltres varem 
prorrogar els ingressos i les despeses l’any 2011, evidentment que varem prorrogar els 
ingressos perquè la Llei ens obliga a prorrogar els ingressos, lo que no varen dir, lo que 
no diu el Sr. Martínez es que varem fer  reserves de les despeses de 12 milions d’euros 
per no gastar perquè sabíem que no venien aquests ingressos, això es lo que no diu i li 
diré una altra cosa si realment els ingressos que va mostrar l’altra dia a la Comissió de 
Comptes que espero que no sigui perquè no ens ha de posar el programa de 
comptabilitat Sr. Batle que ja dum molts de dies sense el programa de comptabilitat, si 
realment els ingressos son certs, si aquests ingressos  son certs hi ha 22 milions d’euros 
de diferència comptant que gastem 22 milions menys que els ingressos previstos, 
comptant que podem reconèixer l’ICIO de Son Espases, comptant que podem 
reconèixer 12 milions d’euros gastats ja d’enguany de capitalitat i comptant que el mes 
de gener va votar en contra de 14 milions que si no tindríem 14 milions, l’Ajuntament 
enguany aprovaria la liquidació amb superàvit Sr. Batle i per les seves decisions 
tancarem amb dèficit”.  
 
Parla el Sr. Martínez: 
 
“Estem parlant de la liquidació del pressupost del 2010 que no era prorrogat, estem 
parlant del 14 d’octubre de 2010, paper del Ministeri d’Hisenda que informa dels 
doblers que hem de comptabilitzar al pressupost 25 de novembre, més d’un mes 25 de 
novembre del 2009, vostès ens presentaren això, on havia de ser 54 era 64, això es 
mentir al Ple municipal, miri jo no li demano responsabilitats per mentir al Ple 
municipal perquè cadascú sempre ho he dit jo cadascú esta en política com vil, però Sr. 
Alcover mentider, mentider, vostè es el duracel de las mentiras y miente y miente y 
miente, no para de mentir, es el duracel de las mentiras. Muchas gracias”. 
 
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. 
 
Intervé el representant de l’Agrupació empresarial d’auto taxis i autoturisme de 
Balears: 
 
“Excelentísimo Alcalde del Ajuntament de Palma, senyores i senyors regidors , em 
dirigeixo a vostès en representació de la Federació Empresarial Balear de Transports 
(FEBT-TAXIS), associació majoritària del taxi a Balears,que compta amb 900 
associats. Desprès de la consulta realitzada el passat dia 4 d’octubre de 2011, acatem els 
seus resultats per ser decisió de la majoria del gremi, però no ho compartim ja que 
perjudica l’explotació del taxi per part de matrimonis, pares i fulls assalariats, destruint 
llocs de treball i perjudicant les economies familiars d’aquest col·lectiu. Creiem que 
comportarà la prestació d’un mal servei al ciutadà, ja que en hores punta i possibles 
esdeveniments a celebrar a Palma, faltaran taxis. Considerem que aquests nous torns de 
12 hores, en desaparèixer la possibilitat de tenir vacances han de ser rotatoris tal com 
estableix l’article 52 del reglament, per això en honor d’una major transparència i 
equitat i si es procedir al repartiment dels nous torns a partir de gener de 2012, perquè 
aquests siguin iguals pels 1,239 taxistes de palma proposem: Facilitar a les associacions 
un llistat dels emparejamientos dels torns AM i AT haguts fins avui, indicant els 
nombres de llicència i antiguitat amb l’objectiu de conèixer la realitat actual, la creació 
per part de l’Ajuntament d’un òrgan que vetlli per la distribució justa i equitativa en les 
sol·licituds de torns individuals, la seva adjudicació i criteris, el seguiment i el control 
dels trons de emparellament AM i AT en aquesta comissió podran participar les 
associacions de taxistes amb veu però sense vot, havent de ser la seva missió 
fonamental garantir a tots els taxistes les mateixes oportunitats sense discriminació 
alguna, ja que els titulars de llicència que fins avui disposaven del denominat alterno B 
que són al voltant de 320 taxistes es veurien perjudicats per un repartiment no equitatiu 
ni igualitari. També la consulta va aprovar de forma majoritària la modificació de 
l’actual regulació per poder incorporar conductors en condicions d’igualtat, sense 
limitacions en raó de transferència ni adopció d’altres limitacions addicionals. Amb 
aquesta resposta s’aconsegueix una reivindicació d’aquesta agrupació empresarial, ja 
que des de 1999 les llicències de taxi que són objecte de transmissió no podem adscriure 
conductors depenents, ja sigui en qualitat d’assalariat o d’autònom per parentiu amb el 
titular, el taxi sempre ha estat una empresa és garantia de creació de llocs de treball, tan 
necessitats en els moments de tan greu crisi econòmica. Lloem la decisió valenta 
d’aquest consistori de derogar la disposició addicional segona  del reglament municipal 
del taxi per a l’equiparació de totes les llicències i la possibilitat de contractació de 
conductors. Moltes gracies”.   
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Te la paraula el Sr. Vallejo: 
 
“Gracias Sr. Gijón, el sector del taxi desgraciadamente no tiene 100% de opiniones 
igualitarias y tenemos intereses enfrentados, vistas las solicitudes de reforma o variación 
del régimen de taxi en temporada baja que formularon las diferentes asociaciones la 
Agrupación empresarial de auto taxi y autoturismo de Baleares, asociación sindical de 
autónomos del taxi, y asociación mallorquina de trabajadores autónomos del taxi 
diferentes iniciativas y sugerencias que nos presentaron en el mes de agosto y 
septiembre de este año, se efectuó por parte de esta regiduría de la regiduría de 
Mobilitat una convocatoria para la realización de una encuesta de carácter consultivo, 
no era vinculante lo dijimos desde el primer momento, se llevó a cabo el pasado de 
octubre fue dirigida a los titulares de licencia de auto taxi a fin de conocer las 
preferencias de estos en lo referente a los turnos de temporada baja además de otras 
cuestiones, de dicha empresa resultó que el 62’77% de los encuestados eligió la opción 
de establecer únicamente turnos de 12 horas diarias de duración con posibilidad de un 
solapamiento de media hora para que Palma no se quedara sin taxis, y además un día de 
libranza de cada diez que coincidiría con el número de puerta, deducimos que los 
taxistas aceptan adecuar la oferta de servicios a la contracción de la demanda propia de 
un régimen estacional y especialmente agravada por el actual contexto de crisis 
económica, pensamos que procede una modificación del sistema de turno de temporada 
baja actualmente en vigor, se han atendido aportaciones posteriores de las diferentes 
asociaciones del taxi en cuanto a detalles de seguimiento de la jornada y establecemos 
por tanto una jornada de 12 horas de duración, media hora de solapamiento entre 
jornadas contiguas en las modalidades de mañana desde la 1’45 hasta las 14’15 y en la 
de tarde de 13’45 a 2015 horas, además de un día de libranza como ya he dicho, yo en 
principio luego se lo volveré a agradecer a la oposición pero quería agradecer la 
predisposición por parte tanto del grupo Socialista como del grupo PSM-IV-ExM de del 
apoyo que nos han prestado en un tema que es  complicado y como podemos ver no 
todo el mundo esta contento. Gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Es una qüestió, avui dum i per clarificar i si hem pot contestar dum al punt 19 de 
l’ordre del dia aquesta resolució, això ha patit alguna variació?, es lo que esta aprovat de 
dia 13 d’octubre?, lo que duem a aprovar avui la resolució sobre torns es lo que es va 
aprovar dia 13 d’octubre?, una resolució, no ha patit cap variació aquesta resolució en 
posteriors negociacions i acords?”. 
 
Respon el Sr. Vallejo: 
 
“No, estem amb negociacions s’ha obert un torn a partir de dia 7 de novembre perquè 
els taxis puguin sol·licitar si volen AM o volen AT o volen ...., s’ha obert aquest torn de 
consultes de sol·licituds per els taxistes però avui lo que s’aprova es que de a llicència 1 
a la 623 i de la 624 endavant doncs tindran un torn rotatori en funció del numero de 
llicència, un dia de lliurança y canviaran dematí i horabaixa o be indistintament, 
estrictament es això lo que duem avui a aprovació”. 
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Parla el Sr. Verger: 
 
“Clar es que si això esta en procés, be hem diu que no, no s’està en procés  de reelaborar 
això s’aprova així talment i aquestes converses que tenen simplement son per aclarir 
alguns canvis amb els torns de dematí i horabaixa que poguessin fer entre ells, jo la 
veritat no son les notícies que tenia, evidentment a aquestes reunions no hem assistit 
però si que lògicament fem seguiment del tema sector del taxi, no son les notícies que 
m’havien arribat de que realment hi hagués que això es podria estar inclús pensant en 
una reelaboració, no es així, amb una reelaboració reformulació d’aquest document que 
esta aprovat de dia 13 d’octubre?, be... “  
 
Parla el Sr. Gijón: 
 
“Sr. Verger si quieren , porque no vamos a estar aquí con un debat, si quieren o lo 
aplazamos y lo votamos después y seguimos adelante con el Pleno o sino ciñase al 
tiempo y le contestaremos. Gracias”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Jo si de cas es vera que jo la meva suggerència per aclarir  seria parlar-ho i poder-ho 
retardar a l’ordre del dia a lo millor per aprovar-ho al final o no, en funció de lo que 
puguem parlar”. 
 
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. 
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 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% 
- 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 
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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 
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. 

   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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- 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. 
 
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. 
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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). 

 
Intervé la representant de Ben Amics: 
 
“Se cumplen 6 años de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del 
partido Popular para invalidar la reforma del Código Civil que reconocía el derecho al 
matrimonio para las parejas del mismo sexo. Este cambio legal constituyó un histórico 
avance al ampliar la protección legal a nuestra realidad familiar, tanto de nuestras 
parejas como de nuestros hijos e hijas. Tras décadas de invisibilidad y marginación 
supuso un reconocimiento a nuestra dignidad en una sociedad avanzada y plural y 
diversa, este hecho debería producir satisfacción no solo en el colectivo protagonista 
también en el conjunto de la ciudadanía en la medida en que es una ampliación de 
derechos y libertades. La Constitución española reconoce en su artículo 32 el derecho 
del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, por más 
vueltas que le quiera dar el Partido Popular a este artículo, cita claramente el derecho de 
hombre y mujeres y no impone que sean hombres con mujeres. Ya son más de 23.000 
familias formadas por dos mujeres o dos hombres con y sin hijos e hijas, más de 23.000 
familias que viven en un clima de incertidumbre e inseguridad desde hace ya 6 años por 
un recurso que no entendemos ni nuestro colectivo ni gran parte de esta sociedad. 
Daremos un ejemplo de esto, según el estudio elaborado por el CIS, el 76’8% de la 
juventud española aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dejen de 
escuchar tanto a la conferencia episcopal y escuchen más lo que tienen que decir los y 
las que constituyen y van a constituir nuestra sociedad. El tiempo transcurrido ha 
desmentido algunos de los argumentos más manidos en su momento. Los modelos de 
familia más tradicionales ni se han roto ni se han visto socavados, cada pareja, cada 
proyecto de convivencia ha podido elegir libremente, gracias a la reforma del Código 
Civil, como organizar su relación afectiva, sin perjudicar en ningún momento unas 
opciones a otras, el único perjuicio que existe es aquel que se deriva de un modelo 
excluyente que niega la pluralidad que ahora mismo la legalidad si ampara. La igualdad 
de un colectivo ha de ser completa o por el contrario no lo es. Escudarse en una cuestión 
de nomenclatura argumentando que el único impedimento es utilizar la palabra 
matrimonio deja patente la intención de diferenciar a unas personas de otras. Diferenciar 
a las parejas heterosexuales de las parejas del mismo sexo, no nos quieran engañar esto 
es homofobia, no querer otorgarles los mismos derechos a una parte de la ciudadanía es 
discriminación, mismo amor, mismos derechos. Otro argumento que tampoco nos sirve 
es el basar el matrimonio en una institución tradicional e histórica que no se puede 
modificar, si esto fuese cierto y la sociedad no evolucionara al igual que el matrimonio 
hoy por hoy, no existirían los matrimonios interreligiosos o interétnicos  ni el divorcio. 
Por todo esto estamos aquí para pedir que se apruebe esta proposición y por 
consiguiente solicitarle al partido popular que retire el recurso de inconstitucionalidad a 
les ley que nos dio plena igualdad y sobretodo nos dio dignidad, hemos sido el primer 
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país en conseguir el matrimonio igualitario y el ejemplo de toros países como Argentina 
o Reino unido donde el partido conservador ha asegurado aprobar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en iguales condiciones ¿queremos ser el primer país en 
retroceder en derechos?, lesbianas, gais, transexuales y bisexuales no estamos 
dispuestos ni dispuestas a dar ni un paso atrás, mereceos la dignidad t la libertad de 
cualquier otra persona, existíamos existimos y existiremos de hecho con recurso o sin 
recurso, con sentencia del constitucional positiva o negativa, el debate real es si una 
sociedad democrática avanzada como la española esta dispuesta a soportar un escenario 
en el que se condene otra vez a miles de familias a ser ciudadanos y ciudadanas de 
segunda vetando nuestro derecho más elemental, el amor y la felicidad”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gracies Sr. Gijón, volem posar de manifest que aquesta Llei es un avanç dels drets 
civils per a molts de ciutadans i ciutadanes del nostre país es posar fi a una 
discriminació i manca de drets d’un col·lectiu  com es el col·lectiu LGTB del nostre país 
que representa a milions de persones, que l’exemple d’aquesta Llei ha col·locat a 
Espanya com un referent a nivell mundial, nou països sobretot de latino america han 
avançat en aquests drets hi ha una realitat social en el nostre país hi ha una realitat social 
nova a Espanya, 23.000 parelles del mateix sexe s’han casat al llarg d’aquests 6 anys, el 
concepte de família s’ha enriquit en contra del que predicaven  certes forces polítiques i 
eclesiàstiques, la família a Espanya no s’ha romput, hi ha un fet a tenir en compte i 
també a protegir que son els fills i filles d’aquestes famílies adoptades i que han nascut 
en el seu d’aquestes noves famílies, per tot això i essent Palma la vuitena ciutat del país 
en termes de població, demanem la retirada del recurs d’inconstitucionalitat de 
reconeixement del dret per a parelles del mateix sexe. Moltes gracies”.  
 
Te la paraula la Sra. Ferriol: 
 
“Muchas gracias Sr. Gijón, Sra. Sánchez como ya le dije en la comisión del Pleno el 
partido Popular no votará a favor de esta proposición por las mismas razones que le 
expresé en la misma comisión y es que se ha presentado un recurso de 
inconstitucionalidad porque el Gobierno de España en su día elaboró una Ley que no 
esta ajustada a la norma suprema del ordenamiento jurídico español que  es la 
Constitución Española, así que en el momento que hay una Ley que no respeta el 
principio de jerarquía normativa creo que en fin no hay mucho más que añadir, de todas 
maneras este es un tema que esta sub iudice y creo que no tenemos más que esperar a 
que se resuelva ese recurso. Gracias”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Quin dret te el Partit Popular per negar matrimoni a dues persones que s’estimen, quin 
dret te?, quin dret te el partit Popular per negar la llibertat sexual de les persones, quin 
dret te?, això es un recurs autènticament homòfon i redactat per la conferència episcopal 
pel Sr. Rouco Varela i la veritat en ple sègle XXI que aquest recurs actualment estigui 
vigent es un retrocés social del sègle passat, per favor, persones que s’estimen i se’ls 
negui el matrimoni, on arribarem?, on arribarem amb aquests pensaments arcaics, 
prehistòrics, per favor Sra. Ferriol, per favor, quina diferència hi ha entre un home i una 
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dona parella i un home i un home, no n’hi ha cap, per favor, jo veritablement ja li vaig 
dir el primer dia que hem de transcendir del concepte de família tradicional que tenen 
vostès, hem de transcendir d’això perquè la societat ja es una altra cosa, la societat ha 
avançat i vosaltres us haveu quedat dins l’armari, Gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gracies Sr. Gijón, a lo que ens te acostumat el Partit Popular en aquestes darreres 
legislatures a nivell central es que totes les Lleis parlamentàries que manen del poble, de 
representants dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país i que es voten a un Parlament i 
que pensem que son lleis que son d’obligat compliment, lo que vostès perden a les urnes 
llavors volen arreglar-lo i que els Tribunals els hi donin la raó, això no val, això pensem 
que no val, i aquest fonament jurídic de norma suprema que vostè diu que es la 
Constitució Espanyola Sra. Ferriol es que el que diu l’article 32 es que homes i dones 
tenen dret a contreure matrimoni en plena igualtat jurídica però no posa en cap cas que 
hagi de ser entre homes i dones, o sigui això es lo que diu la Constitució i vostè sap, que 
vostè te cursos de dret hem sembla que l’ordenament jurídic impedeix que hi hagi dues 
figures que legisli el mateix, o sigui no li poden dir matrimoni o unió sinó que a 
Espanya això el Codi civil i la Constitució diu que es matrimoni i es matrimoni, no se li 
pot denominar una altra cosa que era un dels arguments que vostès també mantenien per 
oposar-se a aquest dret civil i dir-li que les normes i les lleis s’han de modificar amb 
l’objectiu d’acompanyar els canvis socials i culturals i que aquesta llei no perjudica a 
ningú, sinó que beneficia a moltíssima gent que tenen els mateixos drets i per suposat 
també tenen els mateixos deures, li diem també que els matrimonis entre persones del 
mateix sexe es un tema de drets humans universals, te el suport de l’oficina del alt 
comissionat de les nacions Unides per els drets humans que considera  que el matrimoni 
es un dret per a totes les persones amb independència de la seva orientació sexual i a 
més a més l’article 10.2 de la nostra Constitució diu que les normes relatives al drets 
fonamentals i a les llibertats que es reconeixen s’interpretaran de conformitat a la 
declaració universal dels drets humans, jo dir-li tots els avanços civils i socials que 
s’han produït en aquest país han estat de mans de governs socialistes, a vostès desprès 
els hi va be i ja ens va be que canviïn i que reconeguin que hi ha hagut un canvi social 
en aquests 6 anys i que la societat espanyola ha madurat i que hi ha un 76% de la gent 
jove que ho veu amb total normalitat i lis demanem que s pugin al carro, vostès son 
conservadors, però que es pugin al carro de lo que la societat ens demana als politics 
siguem d’esquerres, de dretes o de centre o nacionalistes i dir-los que penso com a 
redactora d’aquesta proposició que quan es tracta de drets civils els partits polítics 
haurien de deixar votar en consciencia als qui tenim dret de votar en aquest plenari jo ho 
dic també per els meus companys del partit Socialista que votin en consciencia, si lis 
sembla be que votin a favor de la retirada de la inconstitucionalitat sinó que s’abstinguin 
o que facin el que els digui la seva consciencia per tant també li demano al partit 
Popular que quan es tracta d’aquest tema que també deixin votar en consciencia perquè 
estic convençuda Sra. Ferriol que molts dels seus regidors no veuen malament que es 
retiri aquesta llei i que son conscients d’una nova realitat social a Espanya i dir-li també 
que el president Zapatero deixa una Espanya millor ho hem vist ja que deixa una 
Espanya sense terrorisme i també que deixa una Espanya amb més drets civils i socials. 
Moltes gracies”.   
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Te la paraula la Sra. Ferriol: 
 
“Moltes gracies Sr. Batle, mirin Sra. Sánchez i Sr. Noguera, vostès volen fer un debat 
aquí d’un tema ètic, d’un tema social, però la proposició que han duita en aquest Ple es 
un tema purament jurídic, hem sap molt de greu si no els hi agrada que parlem d’aquests 
temes però plantegin les coses d’una altra manera, vostès varen elaborar una llei i varen 
tenir una sèrie d’anys han estat governant dos mandats en el Govern d’Espanya el seu 
partit no vostès, i si veien que hi havia una dificultat amb el tecnicisme, amb la figura, 
amb la institució que regula la constitució com a matrimoni i que vostès han intentat 
regular però la llei que han fet una llei per regular la unió entre les persones del mateix 
sexe, tenien la possibilitat d’instar una reforma constitucional i no ho han fet, això es la 
dinàmica del partit Socialista que fan les coses així com les fan i desprès la culpa es del 
partit Popular, miri molt be si volen entrar dins aquest joc son lliures de fer-ho, vostès 
saben perfectament perquè hem coneixen des de fa temps que jo intento fer les coses lo 
millor possible i que si qualque cosa hem defineix es que intento assumir mes les meves 
responsabilitats en consciència o sigui que no eludeixin aquests tipus de temes, perquè 
no es correcte, nosaltres aquí no estem venint a confessar-nos tant que els agrada parlar 
de conferència episcopal vostès han presentat una proposició que parla d’un recurs 
d’inconstitucionalitat escoltin es una figura jurídica i responent a la seva proposició els 
dic que no i els dic que no perquè te una fonamentació jurídica que ja he explicat i que 
no repetiré perquè no vull cansar, però lo que esta molt clar es que es curiós que desprès 
d’haver tingut l’oportunitat de governar 8 anys el seu partit a Espanya i vostès han 
tingut l’oportunitat de governar 4 anys aquí presenten aquesta proposició avui dia 27 
d’octubre que casualment, casualment es el darrer dia que tenim Ple abans de les 
eleccions generals, no ho se es una casualitat, que simplement vull deixar de manifest 
per si de cas se’ls hi havia passat han tingut l’oportunitat de resoldre aquesta situació  i 
no ho han fet, i si duen aquest tema aquí hem fa pensar que per ventura tenen poca fe 
amb el seu candidat que si sabe i si contesta pero a lo mejor no sale i per això duen 
aquesta proposició aquí, mirin jo els vaig oferir quan vaig començar amb la 
responsabilitat  que hem correspon a aquest equip de govern la possibilitat  de fer feina 
plegats  i fer feina en positiu de construir, si vostès actuen d’aquesta manera enviant 
recats a la mare superiora com es aquesta proposició difícilment ens podrem posar 
d’acord i podrem fer una feina conjuntament, jo estic oberta a parlar amb vostès de lo 
que vulguin, estic disposada a arribar a acords però per favor no duguin aquestes 
proposicions  en el Ple perquè instar al Sr. Rajoy a que llevi un recurs 
d’inconstitucionalitat no pareix que sigui voluntat de construir res. Moltes gràcies”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
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 
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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) 
 
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). 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns es Raval de Santa Catalina: 
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“Senyores i senyors regidors l’Associació de Veïns Es Raval de Santa Catalina referent 
aquest punt exposa lo següent: al nostre criteri els casals de barri son la columna 
vertebral, la pedra filosofal, el pulmó el pols de les barriades palmesanes, es el lloc on 
les entitats ciutadanes fan poble, els casals d barri tenen per objecte el desenvolupament 
social i cultural i la promoció de la vida associativa, potenciar les iniciatives culturals 
sorgides lliurement entre els veïns i les entitats de l’entorn, reforçar el paper del ciutadà 
com a protagonista actiu dels processos socioculturals de la seva comunitat, 
promocionar la vida associativa i cultural que esdevinguin llocs d’articulació de les 
propostes iniciatives dels veïns, les entitats i els ajuntaments complementant així la 
pràctica associativa i cultural que pugues existir en els barris, per aquest motiu i molt 
més es crearen els casals de barri per lo tant es una incoherència una equivocació greu 
per part de l’actual equip de govern del partit Popular desactivar, aniquilar les seves 
funcions i deixar de costat duent-les al més injust ostracisme a les entitats ciutadanes 
que son sense lloc a dubte el seu motor fonamental, òbviament es incomprensible que el 
propi consistori tanqui definitivament 6 casals de barri que estava en règim de lloguer i 
també es totalment desraonable que 13 casals de barri perdin l’auto gestió, en quant en 
el centre cultural de Santa Catalina gestionat des de sempre per empreses assenyalarem 
que des de fa 8 anys i 5 mesos el seu Consell de centre integrat per les entitats 
ciutadanes catalineres qual principal finalitat es estimular la participació dels veïns, art. 
10 del reglament esta totalment marginat, en aquests últims 8 anys i 5 mesos Cort ha 
incomplert flagrantment el reglament dels centres culturals municipals de les barriades 
de Palma, ens han tingut com un zero a l’esquerra, com si fóssim una figura decorativa 
inexistent, el reglament de centres culturals elaborat per el propi Ajuntament ha estat 
paper banyat, basta dir que en els últims 8 anys i 5 mesos s’ha incomplert  l’article 9 del 
reglament que diu textualment “hi haurà d’haver una sessió ordinària com a mínim cada 
3 mesos, les convocatòries seran realitzades per l’Ajuntament i es poden comptar amb 
els dits d’una ma els consells de centre convocats per el consistori, en aquests darrers 8 
anys els 5 mesos darrers ja ho direm desprès els consistoris del PP i del PSOE les 
entitats ciutadanes catalineres a pesar de les nostres nombroses protestes a diferent 
nivells no hem pintat una regadora i en quan a l’actual equip de govern que només du 5 
mesos a la seva poltrona mandatari seria injust, molt injust carregar les tintes sobre la 
seva gestió en el nostre centre cultural, però a pesar de que acaben d’arribar i això 
lògicament es un atenuant, direm que han comés dos errors, un de molt greu de no 
informar al consell de centre del dia que s’iniciaven els tallers d’aquest últim trimestre, 
es va fer a esquena nostre i un de greu seguint la línia dels seus antecessors el no 
convocar en els últims 5 mesos cap consell de centre botant-se  l’article 9 del reglament, 
en vista de tot l’anteriorment dit l’associació de veïns Es Raval de Sana Catalina 
sol·licita al Molt Honorable Batle de Palma Sr. Isern que normalitzi la situació de tots 
els casals de barri i per altra part que posi  fre al funcionament il·legal del centre cultural 
de Santa Catalina ja que el seu òrgan més important el Consell de Centre i el seu 
Reglament es igual com si estiguessin morts i ha arribat l’hora de dir basta i nosaltres 
entitats ciutadanes catalineres ja estem cansades de que els distints equips de govern des 
de fa 8 anys i 5 mesos actuïn de forma anàrquica i ens prenguin per el siulet del sereno, 
per acabar de vostè Molt Honorable Sr. Batle, Sr. Isern, esperem i confiem que tindrà la 
bona disposició de posar fi a tanta irresponsabilitat il·legalitat e injustícia. Res més i 
moltes gràcies”. 
 
Intervé el representant de la Federació de Veïns de Palma: 
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“Gracies Sr. Batle, des de principis d’any algunes associacions de veïns han gestionat 
les activitats dels casals de barri, totes ho han fet de forma que els tallers que han 
desenvolupat son més nombrosos que els que feien abans quan estaven en mans d’altres 
entitats o empreses, aquestes associacions han dut a terme una gestió molt bona que ha 
servit per dinamitzar el barri, això vol dir que els usuaris del tallers també han 
col·laborat en les activitat pròpies de les associacions de veïnats, com son les festes del 
barri, activitats esportives o tasques solidàries, tot això ha fet que aquests tallers tinguin 
una gran acceptació i participació, com sabeu les associacions de veïnats son 
associacions sense ànim de lucre i els tallers que realitzen en conseqüència surten més 
barats pels usuaris i l’Ajuntament fets reconeguts públicament per la regidora del 
departament del qual pertanyen dits centres, el que no podem entendre tot i així es que a 
partir de l’any que ve vulguin tancar alguns casals de barri i treure a concurs la gestió 
dels altres on es poden presentar altres entitats i empreses, això faria que aquests casals 
podrien sortir més cars a l’Ajuntament ja que les empreses han de tenir un guany i son 
amb ànim de lucre com no son amb ànim de lucre com son les associacions de veïnats, 
per tot això demanem a aquest Ajuntament que donada la importància que tenen els 
casals de barri entre els veïnats no es dugui a terme el tancament de cap casal i que les 
associacions de veïnats que han demostrat dur l’administració dels casals de forma més 
dinàmica i econòmica puguin seguir duent la gestió dels seus casals. Gracies”.  
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns de Ses Veles: 
 
“Bon dia Sr. Batle, senyores i senyors regidors i regidores des de l’Associació de veïns 
Ses Veles volem manifestar el nostre rebuig a la decisió del govern municipal de treure 
a les associacions de veïns de la gestió dels casals de barri i sobretot dels seus 
comentaris en el sentit de que aquestes no han sabut gestionar-los volem expressar el 
nostre total desacord i manifestem el següent: en primer lloc dir que la idea de donar la 
gestió dels casals de barri a les associacions de veïns va ser positiva ja que son aquestes 
les que coneixen la realitat socio cultural de la barriada, les associacions compten amb 
persones voluntàries sense ànim de lucre que donen el seu temps d’una manera altruista 
això fa que a mes dels tallers es pugui fer activitat de caire social i més pròxim als veïns 
i veïnes, això es impensable a una empresa privada que per definició cerca un benefici 
econòmic i fa que es plantegi la gestió com un acte comercial realitzant cursos i tallers 
estàndards que la iniciativa privada gestiona millor l’oferta socio cultural d’acord, 
hauríem de tenir dades per contrastar-les amb els casals gestionats per les associacions 
de veïns, per altra banda a l’Ajuntament li surt més barat que la gestió la pugui dur les 
associacions de veïns mitjançant subvencions que contractar una empresa perquè 
estalvia l’IVA el benefici industrial propi de les empreses i aquest estalvi pot arribar a 
ser molt substancial, en segon lloc ha estat molt desencertada l’afirmació que les 
associacions no han sabut gestionar els casals tan desafortunades que exigim 
públicament en nom del moviment veïnal les pertinents disculpes que es podi en dubte 
la nostra capacitat de gestió es sols una maniobra per justificar la retirada de les 
associacions de veïns dels casals i la seva entrega a mans privades, l’experiència 
adquirida en la gestió de l’oferta socio cultural dels casals de barri esta demostrada per 
el seu resultat i especialment per la participació dels ciutadans de Palma, no hem 
d’oblidar que les associacions i no tan sols en els casals fa molts d’anys que estem fent 
feina a la barriada organitzant les diverses festes conjuntament amb les altres entitats del 
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barri, la dinamització socio cultural i més etc. En tercer lloc i concretant a la nostra 
gestió el casal de barri Joan Alcover hem de dir que el casal era nou i partirem de zero, 
nosaltres que coneixem el barri hem col·laborat amb altres entitats de la barriada, 
Serveis Socials, escoles i centres de Salut, també hem obert el casal a la participació 
dels veïns no sols participant en tallers sinó que s’han obert exposicions per elles i ells i 
fets per molts d’ells i moltes d’elles, en definitiva hem ajudat a fer barri,  acostar els 
veïnats i veïnes entres si tallant aquest lligam es carrega la representació natural de la 
barriada i una vegada més demano que es disculpin amb els companys i companyes del 
moviment veïnal no es cert que no tenim capacitat per donar aquest servei als barris tal 
com va dir la Sra. Sandra Fernández als medis de comunicació hores abans de reunir-se 
amb nosaltres al casal de barri Joan Alcover, per el contrari les associacions veïnals 
estem de sobra capacitades per això i per molt més. Gracies”. 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns de Son Gotleu: 
 
“Soc na Francisca Pons i represento a l’Associació de veïns i veïnes de Son Gotleu i 
referent a les declaracions en premsa de dia 10 d’octubre en la qual es posava en dubte 
la capacitat de gestió respecte a l’organització i especialització de les entitats nosaltres 
exposem que partiendo de la situación  social y necesidades de la población ofrecemos 
el espació y la colaboración como asociación de vecinos a todas las entidades y 
ciudadanos sin distinción pudiendo beneficiarse de todas las actividades lúdicas, 
educativas y sociales, hacemos referencia a actividades lúdicas todas las que 
contemplan celebraciones fiestas o actividades desarrolladas con fines solidarios, 
actividades educativas y sociales las que fomentan y potencian la autonomía personal, 
los objetivos generales que nos planteamos se centran en la participación solidaridad y 
de manera global los valores humanos que todos sin distinción compartimos, el 
resultado ha sido muy positivo tanto por el número de participantes como por el número 
de actividades solicitadas, así como las actitudes demostradas por parte de los 
participantes de actividades puntuales y continuas, valoramos estos resultados fruto del 
posicionamiento como asociación de vecinos y vecinas desde la escucha activa con 
todos y cada una de las personas y entidades que forman parte de nuestro vecindario 
partiendo desde la intervención personal y colectiva a través de vínculos y mecanismos 
activos, nosotros nos preguntamos que es para este consistorio gestionar el casal?, nos 
planteamos si consiste en desarrollar actividades donde los participantes procedentes de 
barriadas colindantes desarrollen Pilates, yoga, restauración, como ya venían haciendo 
la empresa privada anterior a nuestra gestión, nosotros además de mantener estas 
actividades debido a la gran demanda destacaría toda la gestión administrativa que 
nosotros mismos desarrollamos, además creemos que con nuestra participación 
facilitamos y fomentamos la interacción entre participantes de las diferentes actividades 
que desarrollamos, actividades dirigidas a diferentes colectivos entre todos, 
discapacitados, jóvenes y en general todos los colectivos sin distinción de género ni 
lugar de procedencia ofreciendo actividades que potencian la autonomía personal, 
talleres de electricidad, fontanería, lengua castellana y catalana, además destacaría que 
fruto de la estrecha relación surgida de esta intervención estamos trabajando en la 
creación del banco de tiempo con la intención de potenciar las relaciones, habilidades 
sociales entre todos los participantes, creemos totalmente inapropiadas las declaraciones 
de la Sra. Fernández al cuestionar la capacidad de gestión, no dudo que este consistorio 
provisto de equipos técnicos especialistas en diferentes áreas, equipos de mediación, 
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unidades especialistas en seguridad tienen las mejores intenciones a aportar vías de 
solución en nuestra barriada pero somos de la opinión de que se corre el riesgo de 
……y deshumanizar el espacio con el consiguiente rechazo de la población excluyendo 
la iniciativa de las entidades con el consiguiente derroche de recursos lúdicos y sociales  
que dispone y que hemos conseguido todos juntos a través de las interacciones 
colectivas realizadas, que más pruebas necesitan referente a la capacidad de gestión. 
Gracias”.  
 
Te la paraula la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gracies  Sr. Batle, nosaltres quan hem presentat aquesta proposició evidentment es 
perquè entre altres coses lo que volem deixar patent es que amb un argument econòmic 
lo que es vol fer es destruir la participació i el protagonisme de les associacions de 
veïns, evidentment les entitats ho han explicat molt be quin es el seu paper, quina es la 
seva relació amb el barri, inclús arguments a favor de la qüestió econòmica esta clar que 
el voluntariat surt més econòmic que una empresa privada, però jo crec que això es 
només una part de la historia, la historia es que son els casals de barris, que representen 
els casals de barris per els barris i per els veïnats d’aquest barri, els casals de barri son 
una conquesta de la societat del benestar, els casals de barri son llocs on fomenten el 
teixit associatiu la relació entre els veïnats del barri, les activitats que es duen a terme en 
els casals de barri son vehicles per poder conduir i per poder fomentar aquest teixit 
associatiu i per fomentar també la interrelació entre totes les persones del barri, 
evidentment la experiència que es va iniciar a la legislatura passada de donar la gestió a 
les entitats veïnals jo crec que no es més que una justícia del que ha de ser la gestió 
d’edificis que tenen que veure i que estan tan relacionats amb l’activitat del barri, 
evidentment es una experiència que les dades ho demostren, jo vaig demanar en 
comissió informativa quines havien estat els nivells de participacions i es indubtable o 
sigui en la majoria de casos ha augmentat el nivell de participació això voldrà dir alguna 
cosa, això sobretot una lectura que podem treure sense cap dubte es que les entitats es 
una conseqüència de la relació que les entitats tenen amb les necessitats del barri per 
tant despreciar o menysvalorar aquesta feina o aquesta tasca crec que es un insult a la 
labora del voluntariat, no hem d’oblidar que la gent que fins ara ha estat gestionant 
aquests casals de barris es gent que del seu temps, del temps de la seva vida personal la 
dedica a fer activitats en benefici del barri, de la societat que conforma el barri on viu 
per tant crec que les institucions l’Ajuntament de Palma ha de valorar però crec que a 
més sense cap tipus de qüestió lo que significa la labor del voluntariat però no només 
reconèixer-la amb paraules sinó donant-lis els mitjans perquè puguin fer i realitzar la 
seva activitat i evidentment no es lo mateix poder fer i realitzar les activitats a locals 
dignes amb espais dignes i amb recursos dignes que no tornar-los a relegar a les 
activitats de locals en general petits perquè no es poden pagar el lloguer de locals més 
grossos, jo crec que era un avanç democràtic, era un avanç de justícia, el reconeixement 
de que la gestió dels dobler públics de les activitats  que oferta l’Ajuntament també hi 
formen part les entitats veïnals, evidentment jo crec que també s’hauria de d’aclarir la 
dubte la Sra. Fernández hauria de d’aclarir el dubte de si ha posat en qüestió o no la 
gestió d’aquetes entitats a lo llar d’aquest temps en els casals de barri perquè hem costa 
creure que tingui algun argument per justificar-ho perquè a la vista dels resultats no hi 
ha cap indici de que això hagi estat així i evidentment tampoc crec que hagi arribat a... 
tingui una altra dada oculta o amagada, evidentment nosaltres amb aquesta proposició 
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perquè reconeixem la importància dels casals de barris per els barris perquè això  forma 
part de la societat de benestar, nosaltres dins la nostra proposició lo que demanem es 
que al més aviat possible es doti als barris en els quals actualment es tancaran els casals 
de barri que els toca i els correspon, això per una banda i per una altra banda lo que 
demanem a aquest equip de govern es que faci un pensament, faci un pensament i 
reconegui la labor que s’ha fet fins ara però també el protagonisme de les entitats es 
fonamental que l’Ajuntament de Palma reconegui la labor del voluntariat i se li doni els 
espais i el protagonisme que li correspon i que a més l’Ajuntament hauria d’agrair, 
hauria d’agrair aquest esforç i aquesta dedicació de manera voluntària per part dels 
veïnats, evidentment a comissió informativa varen votar en contra d’aquesta proposta 
però jo li demanaria a la Sra. Fernández que s’ho pensi i que no menysvalori i deixi de 
banda aquestes entitats, no pot ser que l’únic argument que li dugui aquesta decisió 
sigui un argument economicista perquè a més no existeix tal argument, no te el pes 
suficient i ignori lo que representa la relació de les entitats amb el barri a través de les 
activitats i dels casals de barri com a llocs que els toca, els correspon i es mereixen 
poder realitzar aquestes activitats”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández Herranz: 
 
“Muchas gracias, a día de hoy hay 32 Casals de barri en la ciudad y hay 88 barrios, les 
puedo asegurar que este equipo de gobierno hubiese disfrutado muchísimo más 
inaugurando Casals de barri para los 88 barrios de Palma y que el Alcalde hubiese 
podido ir a inaugurar el resto de Casals que faltan en los barrios porque solamente hay 
32 de los 88 barrios, sin embargo nos encontramos con una situación económica, con 
una deuda municipal que no voy a entrar ahora a debatir porque yo creo que nuestro 
regidor de Hacienda ya lo explica muy bien que lo que nos hace es tomar una serie de 
medidas que comprendo que sean del todo impopulares, decisiones difíciles que nos 
obligan a priorizar cosas, evidentemente nosotros después de valorar una serie de 
cuestiones entendemos que la oferta subvencionada de actividades y talleres no es una 
necesidad básica de los ciudadanos que a día de hoy debemos racionalizar los recursos y 
gestionarlos de una forma eficaz y eficiente, pero también entendemos que a pesar de no 
ser una necesidad básica pasar de 100 a  cero era una cuestión que tampoco debíamos 
permitirnos y lo que hemos hecho es una reducción hemos planteado una reducción del 
50%, como les decía el gasto en Casals de barri supone a día de hoy 780.000 € de los 
cuales casi 100.000€ son contratos de alquiler, nosotros hemos propuesto un ahorro del 
50% es decir ahorrarnos 390.000€ en una actividad que no consideramos básica, puede 
ser necesaria y pueden tener los ciudadanos derechos pero no la consideramos básica 
como si podemos considerar otras necesidades sociales,   la primera medida que hemos 
tomado es renunciar a los 6 Casals que están de alquiler en este momento que esto 
supone un ahorro de 210.000€ vamos a mantener 14 Casals de barri con gestión 
subvencionada de actividades y el resto lo van a pasar a cesión de uso, les tengo que 
decir que al pasar de 32 a 14 Casals que ofrecen oferta subvencionada de actividades y 
talleres creemos que estos Casals requieren una capacidad de gestión bastante mayor de 
la que tenían hasta ahora porque esto significa que el Casal de barri  no solamente se 
circunscribe al barrio sino que  va a recibir la afluencia de muchos barrios, no se va a 
limitar el número de participantes en las actividades pero si el número de actividades 
que se puedan realizar por participante y todo esto se tendrá que gestionar, lo que antes 
se ofrecía en 32 Casals se tiene que ofrecer en 14 y lo que hemos dicho y por esto no me 



 

- 39 - 

voy a retractar ni voy a pedir disculpas por cosas que no he dicho, no he puesto nunca 
en duda la capacidad de gestión de las asociaciones de vecinos en los Casals que 
gestionaban hasta ahora, hemos dicho y he dicho pública y privadamente a las 
asociaciones que creíamos que ahora la capacidad debía ser mayor he agradecido 
pública y privadamente la actividad que habían hecho las asociaciones de vecinos hasta 
ahora porque soy consciente que han sufrido muchas dificultades y lo he dicho pública 
y privadamente a las asociaciones porque he tenido dos reuniones con todas las 
asociaciones y el mismo día que dimos la rueda de prensa para explicar cual iba a ser la 
gestión de los casales este mismo día nos reunimos con todas las asociaciones que 
gestionan  los casales para dar la cara y explicárselo personalmente, entiendo que no 
estén de acuerdo y puedo entender las críticas pero desde luego no voy a pedir disculpas 
por algo que no he dicho en ningún momento, por este motivo nosotros vamos a votar 
en contra de la propuesta que además estamos hablando de algo que parece que se ha 
hecho siempre que es un derecho que siempre han tenido las asociaciones cuando de los 
32 casales, 12 estaban gestionados por las asociaciones desde el año pasado, llevamos 
una historia que evidentemente nunca había sido así o sea que no es un derecho 
adquirido por las entidades desde hace muchísimo tiempo además como si que hemos 
considerado positiva la gestión de las asociaciones porque si que es verdad que ha 
podido dinamizar el barrio el próximo concurso que podamos sacar vamos a establecer 
dos condicionantes para las empresas o para quien puedan ganar los concursos, uno de 
ellos es que el 25% de las actividades estén consensuadas con todas las entidades de la 
zona que esto no solamente va a aparecer en el reglamento de los centros culturales, va 
a aparecer en los pliegos para que el 25% de las actividades que se realicen estén 
consensuadas con las asociaciones de la zona pero además queremos que en los 
proyectos que se presenten para gestionar los Casals de barri se presenten proyectos 
sociales y proyectos comunitarios para desarrollar en las zonas donde este gestionado el 
casal por todos estos motivos vamos a votar en contra de su propuesta. Muchas 
gracias”. 
 
Te la paraula la Sra. González: 
 
“Gracias Sr. Batle, yo la verdad que pensaba la intervención hacerla en un tono más 
positivo pero la verdad  es que las explicaciones que ha dado la regidora me han dejado 
francamente muy desanimada, el que no sea una prioridad para el equipo de gobierno 
del Sr. Isern del Partido Popular que las entidades, que los vecinos sean los 
protagonistas y los que puedan decidir y ser sujetos activos de lo que pasa en sus 
propios barrios nos parece algo muy grave, algo muy grave porque demuestra que el 
planteamiento que usted desea  es un planteamiento evidentemente puramente 
económico y técnico a unos niveles que deshumaniza lo que realmente significa los 
vecinos y lo que realmente significa una ciudad vertebrada, una ciudad cohesionada, 
una ciudad donde los ciudadanos son los protagonistas, es un error y lo queremos hacer 
constar firmemente que se excluya a las entidades de la gestión de los Casals de barri, es 
cierto que es algo que llevan poco tiempo haciendo porque hasta hace un año no se les 
había dado la oportunidad o el Ayuntamiento no había dado la posibilidad de que esto 
fuese así pero ha sido una experiencia totalmente positiva, un paso hacia delante que 
mejora la calidad democrática de nuestra ciudad y la calidad de participación de sus 
ciudadanos en su propia vida y en su propio entorno, creemos que dar pasos atrás 
cuando algo se ha demostrado que funciona es un error grave y más en los momentos en 
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los que estamos viviendo la crisis económica y la crisis a nivel social que necesita más 
que nunca que se cuente con los ciudadanos y que los ciudadanos vean que pueden ser 
los actores de su propia vida y de su propia ciudad. Gracias”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernandez Barrero: 
 
“Gracies Sr. Batle, pareix ser que hi ha només dos arguments que han primat en aquesta 
decisió, una que s’incrementarà el nombre d’usuaris suposadament als casals de barris 
per els tancaments dels altres, o sigui 14 casals han d’assumir lo de 32, però be els 
casals tenen la capacitat que tenen i precisament no son casals tampoc de grans 
dimensions, això es un dels arguments i l’altra argument es que el dret no es un dret de 
fa molt de temps que només de l’any passat, això es un altra dels arguments o sigui que 
llevar-los una cosa  que havia començat l’any passat es com quasi que no te significat 
quasi no te transcendència perquè com feia tan poc que disfrutaven suposadament 
d’aquesta oportunitat llevar-lis no els passarà res, clar jo crec que els dos arguments son 
molt febles si considerem si tenim en compte quin paper juguen tant les entitats com els 
casals de barri als barris, l’increment  de més usuaris l’únic que pot suposar es que 
necessitin més recolzament al millor per gestionar el tema del màxim de tallers, etc, etc, 
recolzament municipal, però això no invalida la seva capacitat per poder dur a terme 
aquests tallers, això per una banda i suposar que les empreses tenen més capacitat de 
gestió ho podríem posar en dubte perquè al millor ells tenen tanta capacitat de gestió 
com una empresa, tanta al millor si, fins ara es lo que han demostrat, fins ara han 
demostrat que els usuaris que ells han assumit i estem parlant d’uns 472, 442, o sigui 
que a Son Ferriol 834 així mateix ja son usuaris es a dir que no estem parlant de 
nombres baixos, això per una banda i per una altra banda el tema del dret, no es una 
qüestió de temps es una qüestió de justícia, de justícia que les entitats puguin fer feina a 
espais que  els correspon els casals de barri son els llocs que per el seu propi pes es el 
lloc on han de fer feina les entitats, perquè les entitats  abarquen molts de temes no 
només el fer activitats de caire esportiu, tenen relació com han explicat ben bé amb 
Serveis Socials, presten un recolzament molt important als Serveis Socials, a l’hora de 
programar activitats no només activitats que tenen cost a l’usuari també fan activitats 
que l’usuari li surt a zero euros de cost o sigui hi ha tota una càrrega darrera això que no 
pot oblidar vostè, no pot oblidar perquè suposa, que  probablement podrà ser així que hi 
haurà un increment d’usuaris, no pot deixar de banda lo que significa lo que suposa  per 
els barri i per els veïnats i lo que suposa per l’Ajuntament fer feina conjuntament amb 
les entitats veïnals, amb el voluntariat, això es fonamental i no s’ha de despreciar 
aquesta oportunitat i jo crec que ells estan disposts a fer aquesta feina que es una feina 
gratis i ells hi estan disposats, estan reclamant dur a terme aquesta activitat i 
l’Ajuntament els esta dient no, ja tinc una empresa que crec que suposo m’ho farà 
millor, jo crec que això es un argument feble i evidentment aquí lo que s’amaga es un 
model de gestió dels casals i vostès aposten per l’activitat privada, aposten por les 
empreses privades en compte d’apostar per les entitats veïnals i per el voluntariat”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández Herranz: 
 
“Muchas gracias, ustedes están vendiendo que porqué de la gestión en este caso de 12 
casales de barrio no la lleven asociaciones de vecinos y no den ellos la oferta 
subvencionada de actividades estemos anulando completamente la participación de las 
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asociaciones de vecinos en la vida de la ciudad, creo que esto es reducir muchísimo todo 
lo que es esta cuestión, evidentemente nosotros vamos a seguir apoyando a las entidades 
vecinales para que sean los que promuevan la vida en cada uno de los barrios porque 
para nosotros la actividad y la vida en los barrios es fundamental, pero que la gestión de 
los casales  se pueda realizar a través de empresa privada que esto suponga que 
anulamos completamente las asociaciones de vecinos la verdad es que me parece 
simplista y muy demagógico, una de las cosas que usted ha dicho es que estamos en un 
momento difícil que las asociaciones no pueden pagar los alquileres lo sabemos 
perfectamente y como lo sabemos perfectamente y tenemos una gran demanda de 
espacios municipales, hay 13 casales de barrio que van a quedar sin gestión de 
actividades para que lo puedan utilizar las entidades para desarrollar su actividad, que el 
Ayuntamiento no les de una subvención para que gestionen un casal no significa que no 
se ofrezca el espacio y le de todas las facilidades que nosotros podemos evidentemente 
por una cuestión económica a este nivel serán pocas, pero todas las facilidades que 
nosotros podamos como así lo estamos haciendo porque todas las asociaciones que 
vienen a Participación Ciudadana para organizar cualquier acto se les esta dando todas 
las facilidades del mundo para que puedan hacer sus actividades, les vamos a ceder los 
espacios para que puedan desarrollar sus actividades, hay un canal de comunicación 
directo a través de los regidores de distrito que están  permanentemente en la calle 
reunidos con las asociaciones de vecinos, que se han reunido ya más que entre los tres 
lo dijeron el otro día con 470 entidades esto también es fomentar la participación 
ciudadana, este canal directo o sea que no me digan ustedes que nosotros no 
escuchamos a los ciudadanos, no me digan que no contamos con las asociaciones de 
vecinos y reduzcan su argumento algo tan simplista, evidentemente tenemos diferentes 
formas de pensar, somos de partidos por suerte en nuestro caso que tenemos diferentes 
ideologías y nosotros hemos ganado las elecciones y estamos aplicando las decisiones 
que creemos que  son pertinentes para poder sacar este Ayuntamiento adelante que 
ustedes han hundido. Muchas gracias”. 
 
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 
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� 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 
� 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 
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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 

 
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). 
 
Intervé el representant de FAPA Mallorca: 
 
“Moltes gracies, Molt Honorable Batle Sr. Mateu Isern, Il·lustríssims regidors de 
l’equip de govern, il·lustríssims regidors de l’oposició el meu nom es Jaume Ribas i soc 
president de la Federació de presidents de pares i mares d’alumnes de Mallorca a la que 
pertanyen 52 associacions de pares de Palma, soc aquí per exercitar el fer una 
intervenció al Ple de l’Ajuntament però no es una intervenció agradable, els asseguro 
que hagués preferit no haver-la de fer, no se’ns escapa que la situació de crisi 
econòmica ha copejat durament a molts ciutadans, a les empreses i a les administracions 
però a alguns més que d’altres, segons la memòria de 2010 del Consell econòmic i 
social de les Illes balears de recent presentació l’índex de pobresa de les illes s’ha 
incrementat un 12% molts de ciutadans de palma es troben en una situació molt precària 
i sobreviuen gràcies a determinats serveis que els hi ofereixen les institucions, 
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l’Ajuntament de Palma entre elles però ara ens trobem que els nostres governants 
retallen aquells serveis que son un bot salvavides per a moltes famílies mentre intenten 
recuperar les serva situació econòmica alguns d’aquests serveis es donen dins l’àmbit 
educatiu, l’educació es un element fonamental per sortir de la crisi com indiquen tots els 
organisme que han treballat sobre la crisi, tots els politics que ens governen  han 
expressat el seu compromís amb la millora de l’educació, però els fets no acompanyen 
aquestes paraules, des de l’Ajuntament de Palma s’han retallat fons que son necessaris 
per pal·liar aquesta situació de necessitat en que es troben molts ciutadans de Palma, 
aquests fons es vehiculaven sobretot a traves de les associacions de pares d’alumnes que 
desenvolupen una tasca voluntària molt important per facilitar activitats educatives als 
alumnes d’aquesta ciutat i que permeten conciliar la vida familiar d’aquests alumnes 
durant unes hores en el que els nostres fills i filles no estan desatesos a casa seva mirant 
la televisió en el millor dels casos o deambulant per els carrers de la nostra ciutat, la 
subvenció que l’Ajuntament ha concedit aquests darrers anys a activitats educatives de 
centre ha vist reduïda dràsticament la seva dotació de 180.000 euros a només 40.000 
euros, una reducció del 77%, amb aquestes ajudes moltes associacions de mares i pares 
fan miracles, organitzen activitats extraescolars amb important component educatiu, 
pedagógic i social de suport educatiu i gestionen serveis complementaris de centres que 
hauria de gestionar l’administració, aquesta reducció comportarà que moltes activitats 
desapareguin o hagin d’incrementar el seu cost, hem calculat que aquesta reducció pot 
suposar un increment del preu de les activitats d’entre 10 i 15 euros mensuals, vostès 
diran que aquesta quantitat no es molt gran però hi ha famílies que amb aquesta 
quantitat dinen tota la setmana, per altra part hi ha el programa d’èxit d’orientació i 
suport al estudi que permet a més de 4.000 alumnes de Palma reforçar les matèries en 
les que tenen més dificultat i aprendre tècniques d’estudi es un programa que des de que 
es va estendre la majoria de centres educatius de la ciutat ha de mostrat la seva eficàcia 
amb una valoració molt positiva dels centres implicats, nins i nines que amb les seves 
circumstàncies personals anaven retardats respecte de la resta de la classe tenen 
l’oportunitat gràcies a l’Ajuntament de Palma de reforçar els seus coneixements i les 
seves capacitats per no quedar enrere, lamentablement les informacions que ens han 
arribar son que probablement no es prorrogui el programa a la finalització del contracte 
a principis de l’any que ve o en el millor dels casos  sofriran retallades importants que 
en reduiran la seva eficàcia, vostès al·legaran que la situació econòmica de les 
institucions es molt complicada i que les famílies ho entenen perquè elles s’han hagut 
d’estrènyer el cinturó però es que moltes famílies s’han pogut estrènyer el cinturó 
perquè les administracions prestaven uns serveis educatius i socials i sanitaris que les 
donaven una mica d’oxigen per favor no els tallin aquest oxigen perquè moriran 
ofegades, perquè no diguin que només plantegem problemes i no solucions els 
proposarem algunes coses ens hem cansat de sentir parlar d’eficiència en la gestió 
publica i d’eliminar duplicitats ido be fa unes setmanes publicaren la convocatòria 
d’ajudes per a l’adquisició d’ajudes de text tot i aquestes beques han sortit 
condicionades a la renda anual dels sol·licitants que ja es un avança hem calculat que 
suposarà un cost per l’Ajuntament de Palma  d’aproximadament d’uns 800.000 euros 
però es que aquestes beques estan duplicades, la Conselleria convoca beques per a 
llibres de text que suposen 105 euros per a gaire be 7.000 alumnes, per altra part la 
majoria de centres educatius compten amb fons de llibres amb aportacions de les 
famílies entre 30 i 60 euros i totes aquestes ajudes no estan condicionades, una família 
pot rebre 105 euros de la Conselleria, 70 euros de l’Ajuntament i haver aportat en el 
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fons de llibres del seu centre una quantitat per exemple de 50 euros, es guany econòmic 
per aquesta família es evident, es això eficàcia?, no es duplicar serveis?, perquè no han 
posat ma a això en lloc de retallar les ajudes de les activitats educatives de conciliació 
familiar o de reforç educatiu? I jo els hi demano quin futur ens espera si les retallades 
que proposen afecten precisament a allò que més estimem que son els nostres fill i filles 
que son el futur de la nostra societat, quina societat els hi deixarem als nostres fills i 
filles sense educació sense cohesió social, no podem caure en el parany de pensar que 
no ens afecta perquè nosaltres tenim capacitat econòmica per suplir  aquestes 
deficiències en els nostres propis fills i filles una futura societat empobrida, mal educada 
descohessionada i amb conflictivitat social  també els afectarà, per això els demano que 
s’ho repensin, que cerquin l’eficiència administrativa en la gestió dels recursos si, però 
no cerquin la rendibilitat econòmica, la rendibilitat social es un be molt més important. 
Moltes gracies per la seva atenció”.  
 
Parla el Sr. Gijón: 
 
“Muchas gracias, nos ha pedido la Sra. Calvo unir este punto con la pregunta oral 
numero 49 si les parece bien”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Jo vinc aquí per parlar de necessitats bàsiques, educació, i conciliació familiar i lluita 
contra el fracàs escolar, espero coincidir que això per el Partit Popular sigui una 
necessitat bàsica perquè sinó ja ens podem aixecar i partir a corre, voldria fer referència 
a l’estudi del Consell econòmic i social la memòria de l’any passat a la qual es demana 
màxima prudència a l’executiu autonòmic per aquests  retalls que poden provocar un 
gran cost social a les Illes Balears i també a Palma, de que estem parlant quan estem 
parlant de subvencions a associacions de mares i pares?, estem parlant de conciliació 
laboral i familiar, estem parlant d’ajuda i de complement a l’educació del nen i estem 
parlant de facilitar el projecte de vida de les famílies treballadores de Palma, quin criteri 
cruel es segueix per gastar 200.000 euros amb un carril bici i desprès retallar 100.000 
euros a les subvencions de pares i mares, quin criteri es aquest per favor, quin criteri es 
aquest per favor amb que ens estem convertint, quina tisora cruel pot arribar a retallar la 
subvenció de mares i pares i desprès gastar-se 200.000 euros amb modificar un carril 
bici, per favor, desprès el tema del projecte èxit Sra. Ferriol, vostè pensa que els dobles 
que es gasten amb lluita contra el fracàs escolar no es una autèntica inversió, vostè 
pensa que el nostre estat serà un dels que pitjor podran sortir de la crisi perquè els 
al·lotets de 17, 18 anys se n’anaven a fer feina a la construcció i ara no hi ha feina 
enlloc, no hem d’invertir amb això?, i amb que hem d’invertir? Jo sobretot li demano 
responsabilitat, responsabilitat perquè hi ha coses que no es pot jugar i entre elles 
d’educació i la veritat retallar subvencions a l’associació de mares i pares es cruel no 
assegurar la continuïtat d’un projecte que lluita contra el fracàs escolar es cruel, com li 
expliquem a les 46 escoles públiques de ciutat que el seu programa de reforç educatiu 
de l’Ajuntament de Palma que arribava a més de 900 alumnes de tercer cicle de 
primària, com els expliquem a les famílies en aquells 5.000 alumnes a aquells 1.700 
pares i mares que l’Ajuntament de Palma vol retallar o vol eliminar aquest programa?, 
com els hi expliquem? Per favor jo li demano una mica de responsabilitat, una mica de 
responsabilitat per invertir al factor humà, per invertir amb les famílies treballadores, 
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aquest retall de les subvencions a les associacions de mares i pares implica que els pares 
tinguin un cost econòmic més alt per a les activitats o que no els puguin apuntar es el 
moment ara de crisi econòmica pura i dura sobretot per la classe treballadora no per els 
directors de bancs, es el moment per fer aquests retalls?, jo crec que haurien de fer un 
pensament seriós d’aquesta tisora cruel que esta retallant unes coses i les altres no i per 
favor jo li demano criteri, criteri sobretot per invertir amb el factor humà. Gracies”.   
 
Te la paraula la Sra. González: 
 
“La pregunta es fruto precisamente de la preocupación por los servicios y las 
actividades que están llevando a cabo las Amipas en los colegios públicos de nuestra 
ciudad y en vista de los recortes que hay en las subvenciones de ayudas para las Amipas 
así como también la no claridad, la imprecisión con respecto a la continuidad del 
programa éxit  yo lo que querríamos saber es como piensa la regidora de educación que 
se van a poder mantener todas aquellas actividades imprescindibles para todas aquellas 
familias de Palma que ahora mismo llevan a cabo las Amipas y teniendo en cuenta que 
se quedan sin la garantía y sin el soporte de este Ayuntamiento, teniendo siempre claro 
que nos consta que la Sra. Ferriol tiene una sensibilidad además de ser ahora la 
responsable de Educación siempre ha sido una persona muy responsable con respecto a 
los temas de Educación y de las familias de nuestra ciudad y querríamos saber como 
piensa garantizar estos servicios tan imprescindibles para nuestras familias. Gracias”. 
 
Te la paraula la Sra. Ferriol: 
 
“Muchas gracias Sr. Gijón, creo que esta intervención pasa en primer lugar por hacer 
una aclaración, es cierto que ha salido una convocatoria para ayudar a los colegios 
públicos y  las asociaciones de madres y padres por importe de 40.000 euros pero 
también es cierto que se esta preparando una convocatoria con cargo a 2012 como ya les 
dije en su momento por importe de 90.000 euros para escuelas de verano, es cierto 
hemos rebajado 50.000 euros con respecto a los 180.000 que se han dado en los dos 
últimos años, pero no 140.000 y yo creo que esto es importante y que tiene que quedar 
claro. Jo crec que tots vostès saben que la situació de .....pressupostària fa que haguem 
de prendre decisions que son difícils, mirin, nosaltres i hem sap greu haver-ho de repetir 
però varem arribar i lo primer que varem haver de fer es fer una modificació de crèdit 
perquè poguessin obrir totes les escoletes municipals, perquè com que no s’havia fet un 
nou pressupost de 2011 sinó que estava prorrogat des de 2010 no hi havia els doblers 
necessaris per poder obrir totes les escoletes, 600.000 euros son molts de doblers i a més 
això de cara al pressupost que hem de presentar per a l’any 2012 significa un milió 
quasi 300.000 euros per poder garantir que totes les escoletes puguin obrir, jo no se si 
aquest argument que els pareix un argument pobre però la realitat es que tots els meus 
companys estan fent una revisió de lo que s’està fent a cada una de les àrees i tots els 
meus companys tenen la responsabilitat d’ajustar el pressupost, jo també però es que jo 
em trobo que ja d’entrada ja l’he d’incrementar amb un milió quasi 300.000 euros, a mi 
no m’han de convèncer  de la conciliació, no m’han de convèncer perquè jo soc una 
persona que creu amb això que hi creu i que a més m’hi trobo, jo soc mare per lo tant no 
m’han de comptar com funciona ho entenc perfectament, però jo crec que vostès han 
d’entendre que les disponibilitats que tenim en aquests moments son molt ajustades, i 
que hem fet un esforç creguin-me important per poder treure ara la convocatòria de 
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40.000 euros i que ja s’està tramitant la convocatòria de 90.000, mirin, jo no se si amb 
aquests doblers es podrà mantenir tot no ho se, els col·legis i les associacions de mares i 
pares seran les que presentin els projectes i decideixin cap on es destina tot, no se jo els 
ho he de dir a mi m’encantaria poder satisfer les necessitats i els interessos de tothom 
però es que no es possible, en aquest moment lo que hem fet es lo màxim que podem fer 
i es vera que ha suposat una rebaixa de 50.000 euros respecte de la darrera convocatòria 
de subvencions però fins aquí podem arribar, no podem anar més enllà, per tant això es 
la explicació que els puc donar. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Ara per ara de moment son 140.000 euros de retallada, perquè les famílies tenen el 
problema durant l’hivern, jo hem demano vostè ha consensuat amb la Federació 
d’associació de pares i mares que aquest es el millor criteri?, treure 40.000 ara i treure 
per les escoles d’estiu 90.000, vostè ho ha consensuat?, perquè a lo millor l’associació 
de pares i mares te preferència perquè ara durant l’hivern quan els pares normalment 
tenen menys vacances treure el gruix de la partida ara i no desprès per unes escoles 
d’estiu que es poden tenir moltes formules per abaratir, jo ja se Sra. Ferriol que vostè te 
una sensibilitat per la conciliació laboral però el problema es que el seu partit no, el seu 
partit i com el seu partit no te sensibilitat ni per l’educació pública ni per la conciliació 
laboral i familiar fa així, sobre coses que no s’haurien de fer, jo la entenc, però vostè 
m’entengui que jo la responsabilitzi d’això, llavors si vostè te la sensibilitat social hem 
sap greu el seu partit no, i com el qui governa es el Partit Popular i no la Sra. Aina 
Ferriol doncs jo m’he de queixar a vostè que es la responsable, bàsicament es una pena 
que aquest govern estigui retallant en qüestions i necessitats bàsiques com l’educació, la 
conciliació laboral i que no faci l’esforç de poder assegurar un programa que per favor 
lluita contra el fracàs escolar a la ciutat de Palma que es la capital de la comunitat amb 
major índex de fracàs escolar a l’Estat que l’Estat es Europa es que esta a la coa també 
en fracàs escolar o sigui que som la coa de la coa i nosaltres alegrament comencem a 
retallar en programes de fracàs escolar, es cruel antipedagògic, anti familiar, anti 
conciliació be Sra. Ferriol jo li demano per aquesta sensibilitat personal que te no del 
seu grup que per favor encara que sigui amb una menor dotació es torni a repensar lo 
del programa èxit, no es in interès propi del nostre partit jo crec que transcendeix perquè 
es d’interès general per a la ciutat que aquest programa encara que sigui reduït torni a 
sortir i es pugui combatre el fracàs escolar, i sobretot que tinguin major sensibilitat amb 
l’associació de mares i pares que fan autèntiques gimcanes per poder fer una 
programació educativa que ajudi als nins a ser educats a no .....i sobretot amb el tema de 
la conciliació a les famílies. Gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. González: 
 
“Gracies Sr. Gijón, yo quiero sumarme a las propuestas en constructivo que hace el 
compañero Toni Noguera sobretodo pedirle que en vista de que plantean la posibilidad 
de una nueva convocatoria de subvenciones a partir del 2012 que hable con las Amipas 
y que consensúe con ellas realmente donde están las necesidades de las familias y donde 
no se puede hacer recortes sin perjudicar gravemente la conciliación, la cohesión social 
y la tranquilidad de las familias y respecto al programa éxito yo también le reiteraría la 
petición de que allá donde se pueda hacer recortes bien en su área o en otras áreas se 
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haga el máximo esfuerzo para que en el 2012 continúe el programa éxito porque es 
básico e importantísimo como usted sabe para las familias y para nuestros niños para 
prevenir el fracaso escolar y también para ponderar a las familias dentro de los colegios 
que es muy importante. Gracias”. 
 
Te la paraula la Sra. Ferriol: 
 
“ Muchas gracias Sr. Gijón, pido disculpas porque en la anterior intervención no he 
hecho referencia al programa éxit, en primer lugar a mi me gustaría que quedara claro 
que desde la concejalía de educación en ningún momento se ha dicho que se vaya a 
eliminar el programa éxito, yo lo que les he dicho a  ustedes tanto a nivel particular 
como se lo he dicho a la federación de asociaciones de padres de alumnos como a la 
propia empresa que en este momento gestionan el servicio es que lo que estamos 
haciendo es estudiar la viabilidad de este servicio, evidentemente yo creo que nadie 
puede poner en duda el hecho de que el programa escolar es muy importante dentro de 
nuestra ciudad y dentro de nuestra comunidad autónoma o sea que en primer lugar yo 
no he dicho en ningún momento que el programa éxit no vaya a continuar, y les 
emplazo a que  en el debate de presupuestos podamos debatir esto también, yo se lo 
digo tengo la mejor disposición y la verdad es que voy a hacer todo lo posible para que 
dentro de las posibilidades presupuestarias que tenemos las cosas que son importantes y 
que ayudan a las familias continúen, de todas maneras si que me gustaría dejar claro 
algo, mirin, aquest Ajuntament ha assolit competències que no son pròpies això no es 
cap noticia de darrera hora vostès ho saben tan be com ho se jo, que passa, que quan 
l’economía funciona quan hi ha molts d’ingressos per part del municipi les 
administracions es poden engrescar  i poden anar fent noves incorporacions de serveis  i 
així afavoreixen la qualitat de vida dels ciutadans i els ajuden amb els problemes que els 
preocupen més, però que passa?, que ens trobem amb un moment que es totalment el 
contrari, ara no es un moment d’una bona situació econòmica i per tant vostès suposo 
que entenen que nosaltres haguem de repensar determinades qüestions sobretot perquè 
tenim unes competències pròpies que hem de complir obligatòriament perquè si jo un 
moment determinat no compleixo amb la meva obligació de donar sortida ala 
competència de manteniment dels centres vostès seran els primers que m’ho retrauran 
en aquet plenari, si jo un moment determinat dic mirin es que les escoletes no es 
possible hem de llevar places, vostès m’ho retrauran en aquest plenari i aquí si que hem 
podran dir que soc una irresponsable i jo ho hauré d’acceptar però jo lo que vull que 
entenguin es que primer en política no es tracta només de posar en marxa coses, hem de 
mirar que les coses que es posen en marxa puguin tenir una continuïtat en el temps 
perquè sinó fem tornar loca a la gent, jo quina culpa tinc de no tenir doblers en aquest 
moment per a garantir en les mateixes condicions que hi havia els anys anteriors els 
mateixos serveis i les mateixes prestacions que es donaven a les famílies es que d’això 
no hem poden acusar a mi Sr. Noguera, hem sap molt de greu però la realitat es la que 
es, per tant mirin ho estem fent el millor que sabem i podem i jo hem puc 
responsabilitzar de no haver fet tot perfecte perquè com que no soc perfecte no ho faig 
tot perfecte i pot ser que hagi pres determinades decisions fonamentant-me amb criteris 
que es varen establir en el mandat anterior amb acords plenaris per part de tots els grups 
polítics com per exemple l’ajuda per les compres de llibres de text que s’ha incorporat 
el criteri de renda com a criteri per donar-les, hem poden acusar d’això, me acusin 
d’això perquè es vera, però per favor diguin les coses així com son, es que no som tan 
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dolents ni tenim tan mala idea com vostès es pensen es que la situació es molt 
complicada i ho estem fent el millor que sabem per tant mirin jo no hem vull 
comprometre a donar més doblers a les associacions de pares si desprès no els puc pagar 
perquè jo no se vostès han tingut responsabilitat de govern, jo ho duc molt malament el 
fet de saber que proveïdors nostres o beneficiaris d’ajudes nostres no cobren ho duc 
molt malament es que no vull afegir al banyat, simplement es això, jo els hi agraeixo la 
sensibilitat que mostren presentant aquestes propostes i espero que entre tots facem de 
l’administració una cosa que vagi més enllà d’ideologia  política i pensi sobretot amb 
els ciutadans. Moltes gracies”.  
 
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. 
 
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 
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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). 
 
Intervé el representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma: 
 
“Gràcies Sr. Batle, la Federació de Veïns de Palma i les associacions de veïnats del Cap 
Redó i Cas Capiscol - Son Busquets hem tingut una desagradable sorpresa en saber que 
havia caducat el protocol firmat amb el Ministeri de Defensa i aquest Ajuntament sobre 
els terrenys del quarter de Son Busquets, volem creure que tot ha estat una confusió i 
que no hi ha hagut mala fe per part de l’equip de govern, des d’aquí demanem a 
l’Ajuntament que reprengui quan abans millor les converses amb el Ministeri de 
Defensa per poder emprar el temps d’aquest protocol, demanem que es dugui a un 
proper Ple l’aprovació inicial del PERI de Son Busquets tal com es va presentar el  mes  
de març  i esperem que sigui aprovat per unanimitat per tots els polítics, ja que 
aparicions aparegudes per els mitjans de comunicació volem comprovar que tenim 
l’acord de tots els partits, en cas de que l’equip de govern volgués fer canvis damunt 
aquest PERI serem sempre ens tindrà al seu costat per baixar el nombre de vivendes o 
per disminuir els locals comercials i oficines o per augmentar els metres de zona verda o 
equipaments, volem recordar que Son Busquets es la darrera oportunitat que tenim de 
donar a les nostres barriades els equipaments que son imprescindibles per poder 
millorar la qualitat de vida de la zona. Moltes gracies”. 
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Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Molt be, estem d’acord amb el text perquè diu en base al protocol, per nosaltres també 
seria important si efectivament lo que tenim en el protocol es molt millor de lo que hi 
havia inicialment, molt millor però també com s’acaba de dir aquí si hi hagués un marge 
per millorar les condicions en quant a reduir edificabilitat, més zones verdes o més 
equipaments evidentment com que això es en base i dona marge per ampliar les 
previsions del protocol, nosaltres amb això també donaríem suport”. 
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gràcies Sr. Batle, jo crec que això es una proposta que passarà només amb una 
transaccional i crec que hauríem de fer o treure una mica la sensació de que per 
unanimitat de tots els grups polítics s’aprova un projecte que es cabdal per a la ciutat 
que es fonamental que dura inversió, que dura inversió privada, inversió pública i que 
ho fem per unanimitat i per tant crec que donem seguretat als ciutadans, seguretat als 
inversors i seguretat a tothom i jo crec que això es per celebrar, fem aquet projecte 
perquè aquest projecte es infinitament millor que el que teníem abans i amb això estem 
d’acord els que ara tenim la responsabilitat de decidir en aquest plenari i en aquest sentit 
jo si que vull agrair la col·laboració de tots els grups. Gracies”. 
 
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: 
 
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. 
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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 
  
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. 



 

- 53 - 

 
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 
 
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. 
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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). 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns Es Raval de Santa Catalina:  
 
“Molt Honorable Sr. Batle, senyores i senyors regidors, l’Associació de Veïnats Es 
Raval de Santa Catalina referent aquest punt  tan sumament important com es la joia 
palmesana denominada es Jonquet esposa el següent: No se debe olvidar nunca que la 
historia del Jonquet como tradicional barrio de pescadores se remonta a varios siglos 
atrás en el tiempo surgido en el sector de Migjorn del barrio de Santa Catalina sobre un 
altiplano conocido como el Terrer, existen constancias de un molino en la zona ya en el 
siglo XIGV. En 1671 el rafal del Jonquet tenida dedicación hortícola limitaba con el 
camino de Porto Pi y era propiedad de Simó Rigo, a finales del siglo XVII se 
establecieron la mayoría de molinos de harina, siete en total de los cuales cinco han 
sobrevivido hasta la actualidad son el Molí d’en Garleta del Nom de Deu, d’en Carreras, 
de Sa Garriguera i d’en Gelós habiendo desaparecido el Molí d’en Toni Trossos y el 
Molí d’en Moll, els molins del Jonquet, al menos desde pasados los años 50 definen una 
imagen emblemática de la ciudad, porque sus torres ocupaban y ocupan una posición 
paisagisticamente estratégica asomando hacia el mar, al mollet y al moll vell, al Paseo 
Marítimo, toda la zona del Jonquet constituye un magnifico ejemplo de arquitectura 
popular, de urbanismo popular, sin duda el Jonquet constituye un conjunto historico con 
todas las letras, tal como lo define la UNESCO y la Unión Europea, un conjunto 
histórico que se ha de preservar, se trata de un patrimonio urbanístico y arquitectónico 
de características únicas en Palma y cuya fisonomía transmite una parte esencial de la 
histoia de Mallorca y es lamentable, indignante e inadmisible que el Negociado de 
Urbanismo de Cort nos salga ahora diciendo la barbaridad anti palmesana de que los 
molinos de Sa Garriguera y de’n Gelòs no se pueden rehabilitar de momento. 
Urbanismo contra toda lógica se excusa con demagogia baratera alegando que no 
moverá un dedo con dichos molinos  hasta que no se acabe la redacción del PERI o sea, 
a finales del 2012 y para más INRI para rematar el cavo de la ineptitud e incompetencia 
política Urbanismo nos sale por la tangente al asegurar que no puede obligar a los 
propietarios de los molinos a repararlos, no nos quieran tomar el pelo por favor, la Llei 
de Patrimoni Històric lo dice bien claro q e cuando hay un bien es el propietario el que 
ha de hacer que este bien no caiga, la obligación del Ajuntament como acción prioritaria 
es rehabilitar urgentemente los molinos de Sa Garriguera y d’en Gelòs por su cuenta y 
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riesgo y luego tomar las medidas legales que procedan con los propietarios, pero lo que 
no puede hacer Cort bajo ningún concepto es permitir con un pasotismo descarado, que 
estos emblemáticos molinos se derrumben parcial o totalmente, que estas sagradas señas 
de identidad palmesanas- catalineras- jonqueteras se vayan a hacer puñetas, ustedes 
señoras y señores del equipo de gobierno del PP, sin critud les diremos que no saben de 
que van, parece como si si quisieran cargar El Jonquet, no hay que olvidar que la 
riqueza paisagística y patrimonial de los elementos etnológicos presentes en el barrio 
del Jonquet, especialmente los molinos de viento fariners, refuerzan la declaración de 
Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico  e este barrio  lleno de 
pintore3sco mediterráneo y ya en el sumum de los summums palmesanos, el equipo de 
gobierno del PP al parecer esta preparando con vaselina política hipócrita el dejar fuera 
del PERI del Jonquet el solar Mar y Tierra para construir 24 viviendas y un centro 
comercial, lo cual significaría una puñalada mortal que machacaría El Jonquet, y hoy 
aquí en este Pleno, la Asociación de Vecinos Es Raval de Santa Catalina le hace saber al 
equipo de gobierno  del PP que nuestra entidad no se va a quedar con los brazos 
cruzados y estamos preparados para dar la madre de todas las batallas en defensa del 
Jonquet, para terminar de forma romántica diremos que el Jonquet  es como las axilas 
de Palma, es como el viento del mar que pasa entre las camisas de los marineros, Es 
Jonquet es el encanto de un lugar al que los molinos cambian su aspecto a la luz de la 
luna”. 
 
Intervé el representant de l’Associació de Veïns des Jonquet: 
 
“Molt honorable batle, il·lustíssims regidors: L'associació de veïnats d'Es Jonquet, que 
conjuntament amb el GOB i ARCA forma part de la plataforma "Salvem Es Jonquet", 
vol agrair la possibilitat d'intervenir en aquest ple. La barriada d'Es Jonquet va ser 
declarada BIC en la categoria de conjunt històric, per part del Consell Insular de 
Mallorca, el novembre de 2009. Aquesta declaració esmenta com a elements etnològics 
més característics d'aquest conjunt històric els molins de vent fariners d'En Gelós, de Sa 
Garriguera, d'En Budellet o d'En Carreres, del Nom de Déu i d'En Garleta. .I per si això 
no bastes em de afegir que des de molt abans d'aquesta declaració, els molins estan 
inclosos en el catàleg de protecció d'edificis i elements arquitectònics de l'Ajuntament 
de Palma amb la protecció A2. L'Associació de veïnats d'Es Jonquet ha denunciat 
davant l'Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Mallorca l'estat actual dels molins, 
sobretot del de Sa Garriguera i d'En Gelós, que es troben en un estat de total 
abandonament. El perill d'esbucament parcial és imminent. De fet el 24 de desembre de 
2009 s'esbucà part d'una paret dels dos molins, poc després, en els mesos de gener i 
febrer de 2010 es produïren més esbucaments a causa del fort vent i la pluja. I al llarg de 
tot aquest any el seu deteriorament ha augmentat de forma clara i continuada, tant que, 
fa unes setmanes hi hagué un nou esbucament. Fins ara no hem vist cap actuació per 
part de l'Ajuntament o el CIM que afecti directament a la preservació i conservació dels 
molins. La situació no pot continuar així, ja que el risc de perdre aquest valor 
patrimonial és imminent. Pensem que és l'únic fragment de la façana marítima de Palma 
que conserva la seva configuració tradicional. És urgent l'actuació de l'administració 
pública per evitar la desaparició d'aquests molins. Les promeses de l'Ajuntament 
d'aquestes darreres legislatures han estat moltes, ja el 6 d'abril de l'any 2002, repetim, de 
l'any 2002, el Diario de Mallorca informava que el Patronat de l'Habitatge havia iniciat 
l'expropiació dels molins en perill d'esbucament previst en el PERI d'Es Jonquet. Han 
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passat més de 9 anys i no sabem que se n'ha fet d'aquest projecte d'expropiació, tampoc 
els propietaris han fet res pels molins, tot continua igual o pitjor perquè els molins es 
van deteriorant més i més. Actualment s'incompleix la Llei de Patrimoni Històric de les 
Illes Balears, concretament els articles 26 i 27 referits al deure de conservació d'aquests 
béns catalogats i l'article 33 que es refereix a les mesures a prendre en cas que els 
propietaris no facin res per conservar-los. Entre aquestes mesures, com hem esmentat 
(article 33) es contempla l'expropiació dels molins per interès social. Ens trobem amb 
un altre cas d’inseguretat jurídica. A més volem dir que vora els dos molins afectats, hi 
ha part del carrer dels Terrers tancat i passem pena que es perdi tal com sembla que 
s'han perdut de manera  sospitosa les següents vies públiques de la barriada: El carrer 
12, El carrer 19, El carrer 21, una altra part del carrer dels Terrers. Respecte d'aquests 
carrers que avui semblen perduts per al gaudi públic, tornem demanar a l'Ajuntament 
que emprengui la tasca de recuperar-los per a la ciutadania, perquè pensem que si s'hi 
poses, recolzat pels seus serveis jurídics, es podria demostrar que foren inscrits al 
registre de la propietat formant part d'un gran solar i després venuts com a tal solar. 
Estam veient aquests dies com, en un altre lloc de la façana marítima, es gasten milions 
i milions d'euros (creiem que prop de 40) en una nova construcció. Front a aquestes 
despeses sembla irrisori el que costaria expropiar i rehabilitar aquests dos molins de la 
façana marítima tradicional de Palma en perill. Demanem ara a tots els partits polítics 
aquí presents, un compromís ferm i irrenunciable de no deixar perdre més elements 
patrimonials de la nostra ciutat. I que es faci ara mateix, no volem que tornin passar nou 
anys i no s'hagi fet res. Per això demanem actuacions, fets, no paraules o promeses, tal 
com deien els romans: "Facta, non verba!". Moltes gràcies”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Per puntualitzar una mica les circumstàncies efectivament avui queda damunt la taula 
el Sr. Regidor es troba indispost i a més nosaltres ho entenem, per tant ell es vera que 
hem intentat  transaccionar, ell mostrava la intenció d’intentar transaccionar un acord, el 
que passa es que faltava un punt que per nosaltres  era bàsic que era la urgència en 
l’actuació, tal com acabem d’escoltar, per tant això han estat les circumstàncies quedar 
damunt la taula per el proper plenari”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Li agraeixo moltíssim la deferència perquè efectivament el Sr. Valls es troba indisposat 
en aquest moment. Gràcies per la deferència”.      
 
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. 
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Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 
 
Des del PSM-IV-ExM consideram prioritari protegir el patrimoni arquitectònic de la 
ciutat de Palma per tal de conservar l’identitat i caràcter de la nostra ciutat.  
 
L’eix de la política de reactivació econòmica de Palma, amb la corresponent generació 
de llocs de feina i oportunitats pels nostres joves, emprenedors i aturats, ha de ser 
atreure més visitants els 365 dies a l’any. Per aconseguir això hem de fer de Palma una 
ciutat amb personalitat, amb barris amb caràcter, que enalteixin els seus valors 
tradicionals, identitaris i històrics, per dotar-los d’interès cultural i atreure així a aquells 
visitants més inquiets, precisament aquells que poden venir tot l’any.  
 
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).  
 
Intervé el representant de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat Bona Gent: 
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“Señor Alcalde, señoras y señores regidores, la Asociación de Amigos de la tercera 
Edad Bona Gent (de la popular y marinera barriada de Santa Catalina) referente a este 
punto expone lo siguiente: palma sufre una gravísima contaminación atmosférica que, 
obviamente, perjudica la salud de sus ciudadanos a niveles muy preocupantes e 
impredecibles , los palmesanos ya estamos cansados de respirar diariamente sustancias 
tóxicas. El Ajuntament de Palma a nuestro criterio tiene datos suficientes para poder 
declarar el Estado de Excepción Medio Ambiental en nuestra ciudad, respirando tanto 
óxido de carbono, óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc, nuestra salud pende de un 
hilo. En Palma desgraciadamente hay demasiados coches, como aqeul que dice hay más 
coches que personas y ha llegado la hora de buscar alternativas coherentes y serias y 
responsables para paliar la apocalíptica contaminación que genera el automóvil. Nuestra 
entidad es de la opinión de que en el casco antiguo de palma no debería permitirse que 
circulasen los coches privados. Solamente deberían poder circular los autobuses de la 
EMY, los taxis, las ambulancias, los vehículos de Emaya, Bomberos y demás vehículos 
pertenecientes a las distintas Instituciones, de esta manera seguro que lograríamos paliar 
este cáncer de la contaminación atmosférica que corroe palma. Si bien es cierto que la 
contaminación atmosférica afecta a toda palma, la Asociación de Amigos de la Tercera 
Edad Bona Gent podrá un ejemplo sobre el cual las entidades ciudadanas catalineras 
llevan tiempo inmemorial ( unos 30 años) solicitando una solución. Nos referimos, claro 
está a la super acentuada contaminación que sufren los vecinos de la calle Caro, del 
tramo comprendido entre la calle Compte de Barcelona y la Avenida Argentina, por 
donde pasan, diariamente unos 40.000 coches, que aparte de la consiguiente 
contaminación atmosférica también hay que señalar la contaminación acústica, las 
vibraciones y la polvareda ininterrumpida que se infiltra en las viviendas. Un verdadero 
infierno sufren los vecinos de la neurálgica calle Caro. Esta proa que afecta la calidad de 
vida y la salud de los vecinos de la calle caro, tanto el Equipo de Gobierno del partido 
Popular como la oposición PSIB-PSOE y la coalición PSM-IV-ExM, o sea los 
veintinueve miembros que integran este consistorio tienen el deber, la obligación 
política y social de buscar una solución a la calle Caro. Confiamos que la encontrarán”.  
 
Te la paraula la  Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gracias Sr. Gijón,  aquesta proposició el que planteja es no tenir en compte la pròrroga 
que s’ha demanat per part del Govern perquè estem superant els límits de dioxit de 
nitrogen, no tenir-la en compte significa  es evident que s’ha demanat per evitar la multa 
però no tenir-la en compte significa començar a posar en marxa de manera urgent les 
mesures per poder fer front a aquesta superació dels límits d’aquesta contaminació 
atmosfèrica, evidentment estem parlant d’uns nivells no tenim les dades del 2010, el 
2010 la mitja ja superava aquests nivells, però el 2011 ara per exemple consultant els 
valors de dia 25 el nivell si el màxim esta en 42 micrograms per metre cúbic, la mesura 
de dia 25 era a Foners de 42 micrograms per metro cúbic, es a dir estem superant 
diàriament també aquest límit, sense cap dubte això es una directiva europea que obliga 
a rebaixar aquest límit perquè te efectes molt dolents damunt la salut dels ciutadans, el 
propi Pla de millora estima devers 150.000 els ciutadans de Palma que estan dins 
l’àmbit on els límits d’aquest contaminant s’estan superant evidentment això du una 
sèrie de complicacions de caràcter respiratori  que no només  afecta a les persones sinó 
en més grau als nins i sobretot als nins asmàtics, però no només l’exposició a 
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concentracions superiors es perjudicial per a les persones sinó també les contaminacions 
els nivells baixos però amb una exposició crònica, crea, provoca també més increment 
de malalties respiratòries i envelliment prematur del pulmó i una disminució de la seva 
capacitat funcional, evidentment això es va detectar el 2006 i el 2008 es va dotar d’un 
pla de millora de la qualitat de l’aire en el qual es varen arbitrar unes 50 mesures, ja a la 
legislatura passada es varen posar en marxa una sèrie de mesures contemplades dins el 
Pla evidentment la nostra preocupació i un dels objectes també de presentar la 
proposició avui es cridar l’atenció que precisament en aquests 4 mesos de govern el 
partit Popular lo que ha fet ha estat desfer precisament part de les mesures que aquest 
pla contemplava, evidentment  una de dues o no te constància d’aquest pla o no ha 
calibrat o ha mesurat el que significava tornar enrere aquestes mesures o evidentment no 
li importa la salut dels seus ciutadans ni la qualitat de l’aire de Palma, a modo 
d’exemple direm que el Pla estableix una sèrie d’eixos, un principal es la restricció del 
trànsit i això es perquè es el focus d’aquest contaminant el tràfic es el que provoca la 
pujada i la presència d’aquest contaminant, evidentment la major restricció del tràfic 
passa per donar prioritat als vianants, donar prioritat a traves dels eixos cívics, 
fonamental comunicar a les barriades amb els centres a traves d’eixos peatonals, els 
eixos cívics el de Blanquerna per exemple no cal recordar que vostès li varen tornar 
donar entrada al cotxe, evidentment això no beneficia de cap de les maneres la qualitat 
de l’aire i la salut dels ciutadans d’aquella banda, una altra mesura evidentment es 
implantar corredors escolars, aquesta es fonamental per evitar la quantitat de trànsit que 
es produeix diàriament per dur els nins a les escoles aquesta es una mesura que 
evidentment confiem en que vostès hi posaran bastant de cura perquè genera molt de 
tràfic, desprès evidentment una altra mesura era el protagonisme de la bicicleta com 
alternativa de transport, no la bicicleta com una manera de fer esport, sinó alternativa de 
transport, per  llevar cotxes d’enmig, el carril bici d’Avingudes era un eix principal  era 
fonamental, llevava cotxes del centre de Palma i a més facilitava el carril bus molt més 
que no el traçat que te ara, i evidentment era una alternativa per la gent que anava en 
bicicleta que era molt més segura i molt més efectiva, des de luego l’alternativa de los 
ciclo calles jo no se si vostès van en bicicleta però es una alternativa molt insegura i que 
evidentment lo que fa es que no agafis la bicicleta perquè no tens llocs per transitar dins 
la ciutat en condicions, aquests son nomes exemples, el foment del transport públic es 
fonamental, hem de treure els cotxes de la ciutat, els cotxes no poden ser l’alternativa de 
transport, es impossible i per numero ni tampoc per lo que suposa la contaminació de 
l’entorn, una de les mesures que contemplava el pla era la gratuïtat en els nins fins a 16 
anys, evidentment això ho han llevat, evidentment una altra mesura era incrementar 
trajectes e incrementar també les freqüències perquè la gent tingués alternatives i així 
fins a 50 mesures que evidentment ja ara si d’aquestes 50 n’havíem fet 10 ara en tenim 
menys 10 i en de tornar a començar de zero, evidentment des d’aquest grup municipal lo 
que els hi demanem es que es prenguin molt en serio aquest pla de millora , que es 
prenguin molt en serio la qualitat de l’aire i evidentment com a conseqüència d’això la 
salut de tots els ciutadans de Palma. Gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Garau: 
 
“Gràcies Sr. Martínez, ara reia perquè no hem recordava com era allò que deien en 
foraster aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vostè aprofita i tira amb tot 
lo de mobilitat i el carrils bicis i tota la política en fi de mobilitat que varen dur a terme 
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a la legislatura passada, miri, parlàvem de contaminació, dir que efectivament Palma 
l’any passat va superar amb un 5% a un estació que es la de Foners la mitjana de 
contaminació en quant a òxid de nitrogen en concret aquest òxid de nitrogen No2, no 
dels altres i es efectivament l’únic paràmetre ho dic perquè la ciutadania emmarqui la 
situació quina es i no es preocupi en excés, efectivament s’ha superat amb un 5% lo que 
estableix la Llei actual però que si permet una pròrroga perquè es desenvolupi un Pla 
per reconduir aquesta situació també es cert que des de l’any 2006 s’ha anat davallant 
passant de 52 micrograms per metre cúbic al 42 micrograms per metre cúbic actuals, 
efectivament s’hi ha de fer feina s’han d’adoptar mesures perquè això no es recondueixi, 
perquè vull dir des de que hi ha dades no ha estat mai per davall, però si que hi hem de 
fer feina i per tant hem d’adoptar una sèrie de mesures, vostè concretament lo que 
demana es una petició perquè el Govern balear deixi sense efecte la pròrroga que 
legalment esta permesa, clar el problema es que deixar sense efecte aquesta pròrroga 
voldria dir que la Comunitat Europea ens sancionaria llavors, jo crec que no hem de 
deixar sense efecte la pròrroga lo que hem de fer es continuar amb el pla de millora de 
la qualitat de l’aire que vostès varen dissenyar suposo que tenim una reunió el dia 3 els 
nous membres d’aquesta comissió i suposo que farem una sèrie de valoracions de com 
han anat les diferents mesures, s’haurà de veure amb aquesta situació que tenim en 
aquests moments hem refereixo a la situació econòmica quin cost benefici tenen cada 
una d’aquestes mesures i sense dubte haurem de reformar el pla per aconseguir 
disminuir la concentració de diòxid de nitrogen però sempre i quant ho facem amb unes 
mesures que econòmicament siguin sostenibles, perquè la sostenibilitat en primer pas 
passa per una sostenibilitat econòmica sinó tot el demés son vuits i nous i cartes que no 
lliguen o sigui on no n’hi ha no en treuen, per tant efectivament crec que haurem 
d’incidir  en temes sense cap dubte de mesures per exemple de gas natural als taxis 
inclús per ventura de gas natural a automòbils particulars, sense cap dubte hem de 
potenciar els carrils bici vull dir hem de fomentar l’ús del carril bici, jo crec que esta 
funcionant molt be el carril bici que ha tret perillositat perquè abans anaven per una via 
d’alta densitat com era les Avingudes i ara van per una via de menys densitat això 
cinemàticament parlant es molt més segur es a dir diguin lo que diguin vostès, l’altra 
tema es segurament s’ha de tornar recuperar temes dels vehicles amb mobilitat elèctrics 
tant elèctrics directament com elèctrics indirectament a través d’hidrogen es a dir s’han 
de potenciar tota una sèrie de mesures que vull dir nosaltres amb aquest sentit no podem 
estar més d’acord amb vostès i dit això a partir de ja els anirem informant de com 
avancem amb aquest pla. Gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“A mi la veritat hem semblen impressionants les declaracions que ha fet el regidor de 
l’empresa municipal d’aigües i clavegueram perquè la veritat a la pràctica Sr. Garau no 
es un regidor de Medi Ambient perquè si fos un regidor de medi Ambient no haguessin 
demanat aquesta pròrroga el que passa es que no tenen cap tipus de sensibilitat amb el 
Medi Ambient  i això es una realitat i no te ni estructura ni estructura per dur endavant 
tots els projectes que son importantíssims per aquesta ciutat i per la salut dels ciutadans 
d’aquesta ciutat no te una infraestructura suficient per dur-los a terme i això que ha 
contestat dels vehicles particulars perdoni, es que hi havia un pla  a l’anterior legislatura 
que va ser acceptat en aquesta comissió on era jo present també com a regidora també 
de Salut i de Medi Ambient i aquests plans estaven molt clars i no es fer auto bombo ni 
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propaganda de la mobilitat de l’anterior legislatura ni les actuacions de l’anterior 
legislatura no es fer auto bombo es que es un pla per a millorar la qualitat de l’aire i la 
salut dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat això esta clar, eliminar vehicles de 
combustió sobretot de gas-oil que la  dieselització de les ciutats al nostre país  esta 
provocant més contaminació això es un fet el tema d’una aposta per el transport públic 
es molt important, la peatonalització de gran part de la ciutat i del centre de la ciutat 
també es molt important i també el canvi energètic dels autobusos de l’EMT han canviat 
de diesel a gas natural i això es lo que esta clar, per la nostra part per el Grup municipal 
Socialista el que volem es que vostè es dediqui a ser també regidor de Medi Ambient i 
que li doni  importància a unes polítiques que afecten tan directament als ciutadans i 
ciutadanes. Moltes gràcies”. 
 
Te la paraula la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle, Sr. Garau que el Pisuerga pasa por Valladolid crec que es una 
veritat inqüestionable ara que la contaminació el diòxid de nitrogen te una relació 
directa amb el tràfic i amb el trànsit això es una altra veritat inqüestionable, no perquè 
ho digui jo evidentment, jo no se si vostè s’ha llegit qualssevol dels informes que s’han 
emesos damunt aquest sentit o sigui no ho dic jo sinó que esta avalat per gent que 
evidentment crec que no es discutible, per una banda, per una altra banda vostè no s’ha 
mirat el pla de millora de qualitat de l’aire no sap que existeix aquest pla, el pot tenir 
escrit, però a més s’ho ha de mirar per veure que les mesures a les que jo he fet 
referència estan contemplades aquí dins,estan contemplades o sigui jo no he aprofitat 
cap oportunitat per recordar-li res que no tingui que veure amb aquest tema i que no 
tingui una relació molt directa i aquesta relació directa es posar en marxa unes mesures 
que vostès el seu equip de govern ha llevat, evidentment vostè diu que a Foners només 
ens hem passat un 5% que això es com a poc, doncs no senyor Garau, Foners es un punt 
estable però a més d’aquest punt estable s’han mesurat a altres llocs de ciutat de manera 
puntual i al carrer d’Aragó te valors infinitament superiors a això perquè curiosament si 
vostè s’hagués llegit al millor un poc més d’informació veuria que l’estació del carrer 
Foners te unes condicions d’aire que no concentra amb la mateixa mesura que a altres 
llocs de ciutat, aquest pla de millora Sr. Garau es d’obligat compliment, no perquè ho 
digui jo no perquè s’hagi aprovat amb l’anterior legislatura, no perquè tinguem aquest 
caprici es perquè hi ha una directiva europea que vigila i controla la qualitat de l’aire a 
la ciutat, perquè?, perquè te una repercussió damunt la salut dels ciutadans molt 
important i vostè te l’obligació de posar en marxa aquestes mesures, si no li agraden les 
que hi ha modifiqui el que vulgui, però mentre no tingui una alternativa que 
evidentment garanteixi aquesta ha de posar en marxa aquest pla i vostè te l’obligació 
d’impulsar-lo i sinó les conseqüències també son responsabilitat seva, evidentment jo 
crec que es indiscutible aquesta situació, es indiscutible que aquí s’ha de fer algo i s’ha 
de fer algo ja, es indiscutible que hem d’augmentar, hem de treure els cotxes del centre 
de la ciutat, hem de fer aparcaments dissuasoris, hem d’evitar que la gent faci servir el 
cotxe com a única alternativa com l’alternativa de mobilitat, el transport públic es 
l’única alternativa, el tramvia era una altra alternativa que vostès ja han decidit que no 
faran, això no es un caprici d’una determinada ideologia això es avançar cap al futur, 
capa ciutats que son molt més sostenibles quan parlem de sostenibilitat parlem d’això, 
parlem de ciutats molt més habitables de ciutats netes de contaminació atmosfèrica, 
parlem de ciutats on es transita de millor manera que no evidentment amb la pressió 
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dels cotxes, els cotxes no només tenen contaminació atmosfèrica, tenen contaminació 
acústica, i a més incrementa  la perillositat dins la ciutat hem d’anar cap a  ciutats 
sostenibles i més habitables”. 
 
Te la paraula el Sr. Garau:  
 
“Parlant de contaminació acústica vostè ha anat mai en tramvia?, vull dir un tramvia fa 
bastant de renou, fa moltes vibracions, es un dato, una altra vegada li recalco hem 
d’emmarcar amb quins nivells de contaminació estem, vull dir l’únic paràmetre que es 
supera  i molt lleugerament dic en un 5% i que a més esta decaient es el diòxid de 
nitrogen tots els altres paràmetres estan en un qualitat excel·lent o bona, llavors hem de 
seguir fent feina  es evident, però lo que no poden pretendre vostès es que nosaltres 
facem el que vostès volien que féssim entre altres perquè lo que vostès volien fer es 
econòmicament insostenible, es a dir vostè no pot decretar  per Llei que les coses 
canviïn es a dir ha de tenir un pla i aquest pla no basta  reunir-se, seure’s a una aula i 
cadascú posar les mesures que li agradin, hi ha d’haver un pla de finançament darrera i 
aquest es el problema, vull dir ens agradarà més o menys el tren o el tramvia o els 
autobusos o el que sigui, però qualssevol sistema que adoptem l’hem de poder pagar, 
aqquí hi ha el problema i jo crec que això es lo que no entenen i lo que no han entès res 
durant aquests anys que han dilapidat els recursos públics, hi ha un tema que es 
essencial que es el cost benefici de cada acció i a vostès el cost no els hi ha importat i 
això al final la realitat et cau damunt això es el problema, però una altra cosa li dic 
també per la Sra. Sánchez, aquí a jo hem pareix ridícul que vostès vulguin abanderar la 
figura de l’ecologisme, escolti es pot ser conservador o liberal i sr ecologista, escolti, ser 
ecologista no es sinònim de ser comunista escolti, jo soc tan ecologista com vostè el que 
passa es que intento abordar les coses des d’una manera racional i que financerament es 
pugui abordar i sinó es fer reixes dins l’aigua, vull dir per favor no em tatxi de que jo no 
soc ecologista, si senyora soc ecologista tant o més que vostè. Gràcies”. 
 
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. 

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: 
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-  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) 
 
Intervé la representant de l’Associació de veïnats de Ses Veles: 
 
“Senyor batle, una vegada més repetim lo que sempre hem repetit l’Associació de Veïns 
Ses Veles exactament el mateix text i tot igual perquè no hi ha res que canviar, 
l’associació de Veïns Ses Veles com a membre de la plataforma ciutadana salvem la 
façana demana que l’edifici de Gesa estigui dedicat a un lloc de formació i 
desenvolupament al servei de la ciutadania per atendre la manca d’espai cultural per 
joves, tercera edat, artistes de les Illes Balears, així no hi hauria necessitat de tancar 
casals només per fer una cessió d’espai a més de l’Associació de Veïns Ses Veles al 
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barri i a la resta de Palma hi ha moltes entitats que fem feina al servei de la ciutadania i 
no disposem de local social i seria interessant que poguéssim trobar en aquests 
equipaments un espai per el desenvolupament de les nostres activitats tal i com ja varem 
sol·licitar en el seu moment, per lo tant volem que l’edifici de Gesa estigui destinat 
única i exclusivament al i servei de ciutadans i ciutadanes i única i exclusivament no hi 
ha res mes a dir. Moltes gracies”. 
 
Te la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Bàsicament seré breu perquè hem arribat a un acord amb la transacció jo crec que 
davant l’edifici de Gesa tenim la gran oportunitat de poder conjugar moltes coses, 
primerament i com a nosaltres ja varem apostar per la campanya electoral volem que 
l’edifici de Gesa també sigui un espai per la ciutadania que ofereixi coses per la 
ciutadania, en el qual entitats col·lectius, artistes puguin veritablement desenvolupar el 
seu procés creatiu, clar estem parlant d’un edifici molt gran llavors això no lleva que 
també pugui ser un espai de promoció socio econòmica  on emprenedors, on empreses  
puguin tenir ubicat també el seu espai i a la vegada també aquest espai dona perquè 
equipaments públics com una biblioteca, una comissaria puguin residir, jo crec que 
veritablement aquest ha de ser un tema que ha de transcendir del partidisme i crec que 
pot ser un tema d’acord polític entre totes les forces perquè veritablement l’edifici de 
Gesa es molt gran i jo crec que hauríem d’arribar a poder consensuar que veritablement 
tant la promoció socio econòmica com la promoció socio cultural i els equipaments 
públics de l’Ajuntament es poden conjugar allà. Gracies”. 
 
Te la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracies Sr. Batle, yo también quería agradecer una cosa, le diría Sr, Isern  y seré muy 
breve también que bienvenido al sentido común, a mi me llena especialmente el que 
haya un acuerdo unánime respecto a este edificio, respecto al entorno de Gesa y que hoy 
este Pleno y nuestro alcalde pues declare públicamente lo que sabíamos nosotros 
durante la anterior legislatura que Gesa no se puede demoler y que además se va a 
afrontar su rehabilitación con aquellos usos que permitan cuando menos la viabilidad de 
todo el proyecto y que además no solamente se pongan encima de la mesa los temas de 
viabilidad sino que se haga el mejor proyecto para el frente marítimo, yo hoy como 
representante del grupo socialista quiero expresarle aunque no le dejen escuchar el Sr. 
Julio Martínez y el Sr. Alvaro Gijón que se haya hecho una rectificación pública de que 
Gesa no se puede demoler y que por lo tanto lo que le animo es afrontar con la 
responsabilidad que requiere su cargo pues la recuperación de este frente marítimo 
buscando el mejor de los usos, ahora tienen que dedicar mucho esfuerzo y mucha 
gestión nosotros creo que se la dedicamos pero hace falta continuar esta labor, s su 
momento y creo que es un día muy importante para este Pleno, veníamos de posturas 
absolutamente confrontadas y hoy es una realidad que Gesa se ha convertido en el 
protagonista de nuestro frente marítimo seguramente sin ninguna intencionalidad 
cuando se construyó en los años 50 pero las circunstancias lo han colocado ahí y 
tenemos que aprovechar eso y convertir eso en un reto y en una oportunidad y la tienen 
de su mano y creo que será el momento que podamos encontrarnos  todos ahí”. 
 
Te la paraula el Sr. Gijón: 
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“Gracias Sr. Batle, mire Sra. Garví, gracias por esta invitación al sentido común si tiene 
un poco de tiempo comente con algunos de sus compañeros porque aquí hemos visto 
hoy una alta dosis de falta de sentido común, en ningún momento hemos dicho que se 
fuera a tirar el edificio de Gesa, lo que si que dijimos era que queríamos descatalogar el 
edificio de Gesa, ustedes saben como se ha gestado todo el tema del edificio de Gesa, 
curiosamente hace 10 años nadie se culpó de este edificio y por una vendetta política 
nos encontramos ahora con un problema que tiene que resolver este Ayuntamiento, 
ustedes lo tuvieron difícil, la prueba esta en que no esta resuelto y ahora nosotros 
también lo tendremos difícil ya dijimos en campaña que nuestra intención era buscar 
cualquier salida que fuera beneficiosa para la ciudad y en esto estamos y también me 
congratulo que al final hayamos podido llegar a un acuerdo siempre buscando el 
máximo de interés económico y que esto no lastre las ya bastante maltrechas cuentas del 
Ayuntamiento. Gracias”.  
 
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 
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 
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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 

 
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. 
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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.” 
 
Parla la Sra. Calvo : 
 
“Només es un aclariment ens arriben diferents missatges de que en la retransmissió per 
internet que s’està produint del plenari apareixen talls publicitaris, desconeixíem que 
això es donés, entre d’altres apart de talls de banca, publicitat per exemple marques de 
preservatius etc, etc, ens agradaria simplement saber si això respon o si tenim una 
dificultat o si es una interferència o ocorre alguna cosa, son missatges que ens estan 
arribant i que simplement faig el comentari perquè penso que ens convé aclarir-ho a 
tots, com a retransmissió publica del Ple de l’Ajuntament de Palma i suposadament 
gratuïta i si algú ha pensat que hem d’ingressar alguna cosa  que ens ho comptin  si 
forma part d’alguna política d’ingressos particulars. Gracies”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“No ho se, jo li puc assegurar que es la primera notícia que tinc jo no se si hi ha algú 
aquí que tingui qualque informació addicional això hem dona la impressió de que 
qualcú sabent la gran audiència que te el Ple ha aprofitat per incloure aquests temes 
publicitaris, això vol dir que l’Ajuntament esta viu i que l’oposició fa la seva feina i 
com no el govern també. Moltes gràcies Sra. Calvo i hem diuen que de l’IMI estan 
mirant que esta passant”.  
 
12.  Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació ordenances municipals 

d’imposts i esmenes presentades. 
 
Te la paraula el Sr. Verger: 
 
“Des del PSM-IV-ExM hem vist com des de l’equip de govern amb el tema dels 
impostos municipals s’ha incomplert la promesa electoral  del partit Popular, una 
promesa que deia que no s’augmentaria la pressió fiscal als ciutadans i ens trobem en 
que es puja un 6% tant l’IBI de manera indiscriminada sense tenir en compte les 
circumstàncies concretes de les famílies que han d’abonar aquest IBI hem de recordar 
que l’IBI afecta a tothom i també l’IAE del 6% en contra de lo que era la promesa del 
Partit Popular de no augmentar la càrrega fiscal a les persones, no augmentar la càrrega 
fiscal en general i en temps de crisi  de manera especialment també desencertada perquè 
en temps de crisi lògicament els ciutadans, el treballadors, petits empresaris, autònoms, 
veuen minvar els seus ingressos, veuen rebaixes molt importants a lo que son els seus 
ingressos, alguns inclús molts estan a l’atur i en canvi es troben en que els impostos 
municipals augmenten de manera indiscriminada per tothom, l’IBI i l’IAE que afecten 
de manera molt generalitzada a moltes economies familiars i a molts d petits autònoms, 
lògicament des del PSM-IV-ExM hem al·legat en contra d’aquesta pujada per criteris de 
justícia social i per criteris  en aquest cas també s’ha demostrat un incompliment amb un 
contracte que tenia el Partit Popular amb la ciutadania s’incompleix, per tant no es de 
rebut i per tant votarem en conta d’aquesta pujada, a les nostres al·legacions però lo que 
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tampoc no volem obviar i lo que també volem ser conscients es de que i en aquest temps 
de crisi també especialment s’han de mantenir uns mínims ingressos municipals per 
poder seguir prestant tota una sèrie de serveis que en aquest moment es indispensable 
poder seguir prestant, per tant des del nostre grup el que proposem amb criteris de 
fiscalitat progressiva es un augment del tipus de gravamen per aquelles grans superfícies 
ja sigui comercials ja sigui d’oficines, establiments d’oci, hostaleries, aquelles grans 
superfícies de gran valor cadastral, augmentar el tipus de gravamen del 0’7 proposat per 
l’equip de govern a l’1’1 això es òbviament una pujada molt important respecte el règim 
actual, es pot estimar amb un 60& però ens equiparem amb aquesta manera ens 
equipararíem al règim que existeix a altres ciutats de l’Estat, Madrid, Barcelona tenen 
tipus de gravamen en aquest nivells, es una manera de que en temps de crisi i en temps 
en que necessitem mantenir uns mínims de nivell d’ingressos exigíem  una contribució 
especial i important en aquelles empreses els titulars d’aquests establiments d’aquestes 
grans superfícies sempre son empreses que demostren essent titulars de grans 
superfícies comercials, de grans establiments, de grans superfícies d’oficines, demostren 
tenir una capacitat econòmica que dissortadament no tenen les famílies, les petites 
economies familiars i els petits empresaris i autònoms, per tant aquesta gent si que te 
aquesta capacitat econòmica i aquesta gent si que aquestes empreses si que ara els hi 
hem de demanar una contribució específica e important augmentada per poder sufragar 
el que son les arques municipals i la possibilitat de poder seguir prestant serveis, també 
dins les nostres al·legacions el que plantegem com a mesura  seguint una mica l’article 
de la Constitució que garanteix l’ús social de la vivenda, la vivenda com un dret a 
Palma es pot xifrar en 27.000  les vivendes que estan desocupades en caràcter 
permanent i pensem que ja es el moment de tal com es preveu a la Llei poder-lis aplicar 
un recàrrec del 50%, es un tema de justícia social, es un tema de impedir l’especulació i 
d’aconseguir aturar que la gent pugui especular i a més en aquests moments també que 
fa falta poder ingressar lo que podíem suposar el 50% de recàrrec damunt l’IBI 
d’aquestes vivendes permanentment desocupades  podia representar ingressos de 7 
milions d’euros que en aquests moments son molt necessaris per poder seguir prestant 
tota una sèrie de serveis públics, també plantegem a les nostres al·legacions amb criteris 
de fiscalitat progressiva poder augmentar les tarifes, les taxes de llicències urbanístiques 
d’obres o de modificacions o d’instal·lacions sempre en aquells projectes que estiguin 
per damunt 200.000 euros, per tant les llicències urbanístiques per valor de 200.000 
euros, aquelles que poden fer les famílies, que poden fer economies reformes, 
rehabilitacions, vivendes que poden fer inclús moltes persones individuals, aquestes 
llicències proposem la seva congelació i lo que si proposem d’augmentar de manera 
també important es la taxa de llicències urbanístiques per aquells promocions, per 
aquelles obres pressupostades amb més de 200.000 euros i encara més en aquelles 
pressupostades per més de 600.000 euros, d’aquesta manera des d’una òptica de la 
responsabilitat crec que aconseguim augmentar els ingressos municipals, fer contribuir 
en aquells que tenen capacitat econòmica a grans empreses, persones que tenen 
empreses que tenen gran capacitat econòmica els fem contribuir de manera especial i no 
fem contribuir no carreguem damunt les esquenes de les famílies en general dels petits 
empresaris i autònoms aquesta pujada del 6% de l’IBI i de l’IAE. Gracies”.   
 
Te la paraula el Sr. Martínez: 
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“No se si començar per explicar que tot ......de la publicitat Sra. Calvo ve de la seva 
època li he de dir però es que ens han informat que es el mateix que ja hi havia quan hi 
havia la seva època i al millor no sabem si no se ha hagut de passar a l’oposició perquè 
s’assabentés, nosaltres no ens havíem fixat però  clar ni a la seva època ni a la nostra 
estem regulant quin tipus de publicitat hi ha li he de dir que jo estic content que ara els 
bancs vulguin posar publicitat quan esta parlant el tinent de batle d’Hisenda això es un 
tema de credibilitat i li he de dir que estic molt content, la interpretació del tema dels 
preservatius la deixem a la imaginació de tots els regidors i regidores d’aquest consistori 
saber perquè hi ha empreses que estan interessades de fer publicitat als ciutadans dels 
preservatius mentre estan disfrutant del debat polític d’aquest plenari, ja ho dic ho 
deixem a la imaginació que crec que n’hi ha i molta, però li he de dir que ve d’aquella 
època”. 
 
Parla la Sra. Calvo: 
 
“Gràcies per l’aclariment ja sabia jo que no resistiria la tentació de fer que nosaltres 
també i jo fos la materialment culpable o causant d’aquests anuncis hem semblava prou 
cridaner ens han enviat diversos missatges amb aquest sentit i penso que com a mínim 
s’ha de revisar, vostès que son revisionistes ben segur que trobaran un camí infinitament 
millor per gestionar-ho d’una altra forma. Gràcies”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Perdoni Sra. Calvo, miri amb tota serietat es a dir he demanat la raó m’han explicat que 
va ser la Sra. Yolanda Serrano  la que era la seva coordinadora de premsa  la que va 
posar i tenia una raó que hem de valorar la qüestió es que amb la incorporació de la 
publicitat s’aconsegueix que el servei sigui gratuït, no es molt elevat m’estan 
comunicant que el cost anual es de 800 euros, escolti si vostès volen que ho valorem ja 
saben que nosaltres aquí l’austeritat la duem al màxim nivell, jo estalviar-me 800 euros 
a canvi de dos anuncis hem pareix be si no els pareix be podem discutir-ho,només era 
explicar que això es així amb una crec que decisió encertada que es va prendre quan 
vostè era la batlessa d’estalviar malament fossin 800 euros, d’acord?. Gràcies”. 
 
Continua el Sr. Martínez: 
 
“Molt be entrant ja Sr. Verger, nosaltres, vostès fan una proposta en segons quin temes 
interessant, veig que els agrada la proposta que ha fet el govern de tenir un IBI 
progressiu, vostès proposen no els 12%, un 60% d’augment, nosaltres estem un poquet 
més en el tema de l’estabilitat fiscal, creiem que el 12% es justificable perquè estava 
dins el Pla de Sanejament  però pujar dins el 12% nosaltres en principi no hi estem a 
favor, respecta al tema d’aquesta cançoneta de si hem complit o no hem complit, miri lo 
que estava aprovat per vostès i en els programes electorals cap de vostès deien que no 
complirien el pla de sanejament era pujar un 12% de manera indiscriminada que diu 
vostè es que això es va aprovar en el 2009, en el 2009 es va decidir augmentar un 12% i 
aquest equip de govern fent un esforç ha reduït del 12% al 6% i aquesta es la realitat i es 
el que nosaltres varem dir i esta també al programa electoral mirar de reduir l’impacte 
del Pla de sanejament, nosaltres simplement amb això el que feiem es pagar lletres de 
l’hipoteca que es va demanar al 2009, amb aquesta modificació que feiem als impostos, 
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nosaltres mantindrem la nostra proposta també perquè es una necessitat per limitar lo 
que serà les retallades que haurem de fer per disminuir el dèficit, això esta clar que 
s’haurà de fer d’aquesta manera, el tema del recàrrec li torn a dir lo mateix que li vaig 
dir en comissió això es un tema que no esta regulat, que vostès el duien al programa 
electoral ja la passada legislatura, que vostès varen governar i que no el varen posar en 
marxa perquè saben que hi ha aquest problema tècnic que es un problema que ve de 
normativa nacional no es un problema que es pugui regular amb normativa municipal, 
respecte a la taxa de llicències urbanístiques, qualssevol modificació que no sigui l’IPC 
s’ha de justificar amb una memòria econòmica  i aquesta memòria econòmica ha de dir 
que els ingressos previstos amb les modificació no superin les despeses, amb les 
propostes que estan fent vostès no se si la podríem arribar a dur a terme, la realitat es 
que perquè no se si complirien amb aquest requisit, la realitat es que no tenim la 
memòria econòmica feta i també perquè nosaltres pensem que lo que es la construcció, 
la imposició municipal ja esta be paguen un 4% de l’import de construcció i un 2’53 de 
la taxa de llicències urbanístiques, pràcticament damunt una base que pot pujar, la base 
pot pujar i per tant més o manco la imposició municipal seria superior a lo que es el 6% 
del pressupost que presenten i per tant aquí no els podríem donar suport, de totes 
maneres si pugem a la taxa pugem l’IPC en el conceptes que son fitxos no els conceptes 
diríem que son en proporció al pressupost això si se puja l’IPC. Moltes gràcies”.    
 
Té la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Si li sembla començarem repartint la intervención perquè al final ens estam trobant ens 
endinsam dins un debat a les esmenes que es presenten una de les actuacions més 
fonamentals  d’aquest equip de govern i seva Sr. Batle, que és la pujada dels imposts als 
ciutadans i ciutadanes de Palma després de reiterar per activa i per passiva la seva 
congelació, però no només a una campanya electoral sinó fins al darrer minut del darrer 
mandat. La crisis econòmica i no vull deixar-ho de dir que ens col·loca a unes 
circumstàncies molt complicades a vostès i a la ciutat en general, no va començar el  
mes de juny passat, va començar fa dos anys i fa dos anys que en aquest ajuntament 
reduirem la despesa, congelarem els imposts i els preus públics, al mateix temps que 
varem limitar les inversions a les inversions que preveníem, varem tenir sort a aquell 
temps del Plan E, nosaltres i tota Espanya i les inversions que provenien de la llei de 
Capitalitat. Fa dos anys que varem protegir, cobrir l’atenció social, fa dos anys que 
varem renunciar a carregar sobre les esquenes dels contribuents allò que havíem 
d’intentar reduir de la despesa municipal i som molt conscient de que el mandat va ser 
de quatre anys, evidentment i ho se i assumeixo totes les errades que hi pugui haver i 
que me corresponguin, però puc acceptar la crítica que prové d’aquestes errades, però 
que no puc acceptar és ni la mentida ni la tergiversació de la realitat. Vostès esborren 
del seu relat i més quan fan referència a aquest anunci de pujada d’impost aquells 
episodis que no les interessen, es a dir, esborren la reconducció de l’empresa funerària, 
que ens va permetre no tenir un dèficit que teniem, ens esborren la recuperació dels 
beneficis al darrer any a EMAYA, esborren els beneficis obtinguts també amb la gestió 
de l’SMAP, esborren del relat també, el fet de que hagin pogut reduir el deute, malgrat 
tenguem deute a l’EMT, esborren la dinamització econòmica a través de les llicències 
on line, vull dir, vostès esborren mentre dibuixen la figura d’un culpable i a més ho fan 
seguint les instruccions de Gènova. Aquí i a tot Espanya, crec que no les interessa parlar 
de com la crisi econòmica mundial ens copeja ni de com podem sumar esforços per 
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intentar sortir-ne, tenc l’impressió de que vostès centren els seus esforços en el descrèdit 
dels governants anteriors i a costa de la veritat, que és el que a mi me correspon rebatre, 
i a costa que crec que és molt preocupant per tots, de la banalització de la vida política i 
la pregunta que jo crec que ens hem de fer també és alló de dir escoltin i a Inca, qui té la 
culpa a Inca de que estiguin en una situació on estan a punt de privatitzar l’aigua, el 
partit socialista? Escoltin crec que segurament no li varen explicar bé Sr. Batle o no va 
tenir temps de mirar-s’ho o no tenia tota la informació o simplement va considerar o 
varen considerar que del que es tractava era guanyar a costa del que fos, fins i tot a costa 
de la veritat i cada dia que passa entenc més perquè no vaig tenir un debat, perquè es va 
privar als electors d’aquesta ciutat de poder contrastar opcions, perquè es va privar d’un 
exercici d’excel·lència democràtica i tenc l’impressió de que no es va debatre, perquè no 
es volia explicar allò que s’anava a fer. Crec que vostès el que han fet és predicar, 
predicar un credo que la gent desesperada per les circumstàncies necessitava escoltar, 
vostès i vostè, varen predicar la creació de llocs de feina, i ho sabem tots el  es deia als 
barris, escolti me vol dir que jo li donaré feina i tenim més atur. Vostès predicaren la 
congelació dels imposts a costa del que fos i avui aprovam el seu increment, vostès 
predicaren el manteniment del serveis d’atenció socials públics i de moment, pot ser 
això canviï ens alegrarà però de moment els minven, és en certa manera el credo de 
sempre, és el seu credo, vostès prediquen el que després no practiquen i el cas es que 
vostè Sr. Batle, i em sap greu dir-ho així, però ho visc així, va mentir quan va dir que 
congelaria els imposts als ciutadans i ciutadanes de Palma i he de lamentar que més a 
més no hem tengut ni una sola explicació seva, directa i pública que ens ajudi a entendre 
el perquè d’aquella mentida o el perquè d’aquella inexactitud o el perquè d’un 
compromís que va sembrar esperança al seu electorat que ara es transforma en fum. 
Avui, aprovam que els ciutadans de Palma paguin més per rebre menys, i ho creguin o 
no, per molt que ho vulguin evitar fent servir el meu nom com a coartada la història i el 
temps demostraran que aquesta decisió política, aquesta pujada d’imposts és una decisió 
seva i només seva. Li volíem dir i volia comentar, se que he esgotat el temps, les 
esmenes varen ser també debatudes en comissió si vol concedir un minut al Sr. Alcover 
li pot fer el retrat de totes i cada una d’elles, entenem perfectament la situació que viuen, 
nosaltres acceptam i per això les esmenes estan delimitades pel que és l’actualització de 
l’IPC, creiem que això era acceptable però una pujada d’imposts en nom meu, no Sr. 
Isern, això si que no li puc acceptar”. 
 
Parla el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies. Sra. Calvo, un poc més i me té convençut, quasi, però a veure, Sra. Calvo, 
vostè feia dos dies que governava aquí i clar, certes lliçons  es complicat que vostè ens 
pugui donar. Miri en superàvit de pressuposts, sense pla de sanejaments, sense 
hipoteques, lletres de les hipoteques que s’haguessin de pagar, vostès varen pujar molt 
per damunt els imposts, es varen endeutar i pujaren els imposts se’n recorda? L’IBI 
vostè en dos anys ja l’havia pujat un 15% en dos anys, en superàvit, sense pla de 
sanejament, l’import de vehicles un 6% l’import d’activitats econòmiques un 8’6%, 
vostès les noces les varen pujar un 35% per casar-se la tarifa va pujar un 30%, les taxes, 
les majories per damunt el 10%, tot per damunt, i la famosa TIRSU que va augmentar 
un 40%. L’ORA va augmentar un 16%, es que vostès varen fer pujades, se’n recorda les 
pujades que varen fer de les tarifes de la Funerària, les varen pujar, clar vostè diu, però 
varem decidir congelar, vostè a juny de 2009 es va trobar amb un problema que ho diu 
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l’INE, sap quin era el problema, que l’IPC era negatiu i era molt complicat dir-li a la 
gent amb un IPC negatiu te pujarem l’IPC, no, perquè no es pot pujar l’IPC, per 
congelar en termes reals, hauríem d’haver davallat, per tant,  vostè la contribució la va 
pujar més d’un 16% a la seva legislatura, un 16% l’únic any que no la va pujar, va ser 
quan ja no tenia majoria al plenari, això és així. Està clar que vostè durant la seva 
legislatura va  pujar els imposts i  per damunt de l’IPC, vostè ens parla, ha dit qualque 
cosa, el tema de les mentides, que m’ha arribat al més profund de jo, el tema de les 
mentides. I clar m’ha aparegut això per casualitat, es recorda? És vostè no es vera la 
batlessa que Palma necessita. Vostè parla de mentides al Sr. Isern, per un tema d’un 
compromís electoral després d’aquesta pujada d’imposts que li dic que vostè va fer 
durant la seva legislatura, m’expliqui perquè les hi diu als ciutadans que han congelat 
els imposts perquè durant la seva legislatura, no les va congelar, aquí vostè que estava 
dient que nosaltres varem dir qualsevol cosa per guanyar a toda costa, va ser vostè Sra. 
Calvo, vostè quan repartia això als ciutadans els hi deia una mentida, perquè vostè ja 
coneixia el que havia fet a la legislatura, vostè havia pujat els imposts, i repartia això, de 
mentides no diu el seu candidat “España no se merece un gobierno que mienta” tampoc, 
vostè era batlessa en funcions, però era batlessa quan repartia no era que necessitava 
Palma una persona que mentia, no ho era i li estic dient això de mentides perquè ho ha 
dit vostè Sra. Calvo, vostè ara ha mesclat Genova amb aquest tema que nosaltres 
seguim consignes de Gènova i tal, Sra. Calvo, qui negaven la crisi, eren els socialistes 
d’aquí  i de Ferraz i el que vostès qualificaven com antipatriotes  eren els dels PP de 
Madrid i també d’aquí, però vostès en el temps que nosaltres ja deiem  hem de rectificar 
ens deien mentiders, el mateix que ens diuen ara, mentiders no hi ha crisis, això  és 
perquè volen guanyar les eleccions, no hi ha crisi, no passa res. No passa res, hi ha les 
actes que el Sr. Alcover, a juny de 2008 me rectificava i deia no hi ha recessió perquè 
parlava en termes tècnics, una recessió tècnica, no hi ha recessió, però la gent al carrer 
comença a veure que no funcionava el tema, vostès no varen rectificar i en el pitjor 
moment vostès pujaven, en superàvit pujaven imposts i ara que hi ha dèficit que ens han 
deixat una hipoteca que hem de pagar a aquesta legislatura, dèficit important, no dèficit 
de 2 milions d’euros, dèficit important, sigui de 100 milions d’euros o 25 milions 
d’euros, ara diuen que es que clar, no s’ha de pujar imposts, vostès diuen això, per tant, 
vostès diuen que vostès no haguessin pujat el 12% és això el que estan dient? Ni el 6% 
que estam proposant nosaltres? Que és el 50% del que vostès deien que pujaria, escoltin 
vostès tenien un programa de retallades del pressupost municipal desconegut per a 
tothom, perquè és molt més important, miri, el pressupost té dèficit, per tant  per 
quadrar el pressupost té dues vies, la via d’ingressos i la via de despeses, ho podem 
deixar tot a la via de despeses, per cert el que vostès estan dient, que ho deixem tot a la 
via de despeses, diuen vostès, amb les propostes que estan fent vostès el que diuen es 
que no, per quadrar les comptes municipals tot ha de ser per retalls, però després les 
veiem a manifestacions que diuen, no més retallades, estan un poc esquizofrènics, no se 
si són els de Madrid, el de Ferraz que les hi diuen a vostè han de dir aquesta cançoneta, 
la de duracel, hem de mentir, hem de mentir, hem de mentir, continuarem mentint, vostè 
mentia aquí i ara no li costa res dir mentides, nosaltres no estam retallant en política 
social, al contrari, avui hem demostrat que hi ha una llista de pagos preferents i la que 
mantenim nosaltres són tots aquells ens que es dediquen a polítiques socials i l’estam 
mantenint i estam mantenint la dotació pressupostària per arribar als més necessitats que 
més els estan copejant la crisis, per tant deixin de mentir. Havien de guanyar a tota 
costa, ha dit, que no informàvem que nosaltres mentíem i perquè no varen informar de 



 

- 73 - 

que el romanent líquid de tresoreria s’havia multiplicat, per 17, per 15, per 10, per 12, és 
igual, s’havia multiplicat per molt, perquè no ho varen dir abans de les eleccions, els 
ciutadans no ho sabien, no ens digui que nosaltres mentin Sra. Calvo, jo crec que hi ha 
temes que vostès no tenen autoritat i el tema de compromisos electorals les record a una 
pancarta Sra. Calvo jo les record a vostès a una pancarta “qui estima Mallorca no la 
destrueix” qui estima  Mallorca no, jo també l’he vista a Son Bordoi, qui estima 
Mallorca no la destrueix. Vaig acabant Sr. Batle. Hi ha temes que no entenc perquè 
vostès es creuen amb l’autoritat moral de criticar-nos a nosaltres, si primer un per 
criticar ha de mirar endarrera, a darrera seu, per saber si té les esquenes cobertes i Sra. 
Calvo vostè té tantes motxilles del passat, tantes, moltes gràcies Sr. Batle”. 
 
Diu la Sra. Calvo: 
 
“Sí, moltes gràcies Sr. Batle. Miri, es tan i tan......” 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Un moment, hi havia torn de rèplica o no hi havia torn de rèplica… el pactat que era?” 
 
Contesta la Sra. Calvo: 
 
“Cinc minuts i res més, per tant, passam a la resta si volen i ja està i en qualsevol cas era 
un debat absolutament improductiu, ja li diré, els fets posaran a cada un al seu lloc i 
torno a insistir si des del grup socialista podem contribuir a intentar pal·liar com evitar, 
carregar sobre l’esquena dels contribuents aquesta situació estam a disposició, res més. 
Moltes gràcies, molt amable”. 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies. Sra. Calvo només fer una referència de que estic totalment d’acord amb vostè, 
el temps ha col·locat a cada un al seu lloc, ja me veu on estic assegut jo i on seu vostè i 
té raó en temes de que generam debats estèrils, i m’agradaria que aquest poguéssim 
parlar més que del passat, de qualque cosa de futur, vostè ja han dit el que havien de dir, 
aquí sis imposts municipals, dels sis dos varien i varien per damunt de l’IPC i quatre no 
varien, tant l’impost de construcció no varia, l’impost de circulació no varia, plusvàlua 
no varia, n’hi ha un que fa temps que no varia que és el de vedats de caça, però bé, he de 
dir que hi ha sis imposts municipals, i aquest tampoc varia. Feim una sèrie de 
regulacions això sí, als imposts, a l’impost de circulació faltava regular el tema de les 
motos elèctriques i les igualam a les de 125cc perquè faltava aquesta, ja dic que és un 
tema tècnic. A plusvàlua regulam un tema en el mortis causa en cas d’acceptació de 
l’herència per evitar recàrrecs als ciutadans que ara estaven, quan acceptaven l’herència 
diríem en posterioritat dels cinc mesos, quan volien anar a pagar pagaven la plusvàlua i 
un recàrrec perquè havia passat el temps dels sis mesos per poder demanar la pròrroga i 
per tant, nosaltres regulam que en els casos de mortis causa que hi hagi acceptació 
d’herència i aquesta sigui en posterioritat dels sis mesos  de la data de defunció, en lloc 
de ser sis mesos, el termini, seria d’un any i d’aquesta manera evitam recàrrecs que 
estan pagant els ciutadans, a l’ICIO regulam un tema de la comprovació administrativa 
que ja dic que és un tema tècnic ajustat a la normativa actual. En el tema de l’IAE és 
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curiós, perquè miri, Sr. Alcover i Sr. Verger, no totes les empreses els pujarem el sis per 
cent, l’IAE que pot modificar l’ajuntament és un coeficient de situació, per tant, quan 
aquest coeficient de situació no es pot aplicar, que en aquest cas, segons la informació 
que tenim nosaltres  serien a mil subjectes passius, de cinc mil n’hi hauria mil que 
l’increment és zero, perquè no el podem incrementar sinó l’incrementaríem aquesta és 
la realitat, però l’increment és zero. En el cas d’IAE que són empreses que facturen més 
d’un milió d’euros, aquí la variació  l’augment de la tarifa seria un 6%, és una 
alternativa a no haver de pujar un 12% l’IBI als ciutadans a les vivendes, és una 
alternativa i realment pel tipus d’empresa és fer una adaptació de l’IPC dels darrers dos 
exercicis, crec que és raonable fer aquesta proposta. Referent a l’IBI, estic content, veig 
que el Partit Socialista i el PSM-IV-ExM estan d’acord que el sistema tributari local ha 
de ser més progressiu i per poder fer-ho més progressiu els instruments que ens permet 
la llei d’Hisendes locals, un és aquest, mirar que hi hagi unes tarifes, un tipus diferenciat 
a aquells immobles dels sectors econòmics, es a dir, mobles no residencials i en cada un 
dels sectors econòmics, dels diferents sectors econòmics distribuïts per la llei de 
cadastre, és que tenguin el major valor cadastral, creiem que és un signe de modernitat 
d’aquest ajuntament, la veritat que no s’hagués fet durant aquests anys creiem que no 
era bo a l’hora de fer una distribució del finançament de la despesa municipal. Hem triat 
el 12% perquè és el que posa el pla de sanejament i en el cas que en el futur haguem de 
convèncer al Ministeri quan ho poguem fer de que ens haguéssim d’endeutar per 
qualsevol motiu, al manco quan ens diguin com va el pla de sanejament  diguin, miri, 
hem fet això de l’IBI progressiu i hem augmentat un 12% i al llarg de la legislatura 
podrem anar parlant de si interessa o no interessa mantenir el mateix tipus a tots els 
sectors econòmics, a lo millor hi ha sectors econòmics que per temes de contabilitat 
nacional sabem què van millor d’altres i podem parlar a l’hora de diferenciar el tipus. 
De l’IBI el que són el 90% dels immobles no residencials de menor valor i els immobles 
residencial l’equip de govern en lloc de fer la pujada del 12% que estava aprovada per 
aquest ple, la reduïm un 50% i la pujada serà d’un 6%. Amb aquesta recaptació que 
feim dels imposts nosaltres estiman que la recaptació  que tendrem és de 7 milions 
d’euros. Moltes gràcies”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Molt breument per agilitzar el debat, l’únic que abans feia el Sr. Martínez referència al 
famós llistat de proveïdors preferents. Per puntualitzar i crec que convé que quedi clar i 
quedi en acta de que estam parlant, ja que és un tema que s’ha llençat, una acusació 
bastant greu i que a més a més ha tengut una conseqüència que una entitat que havia 
tramitat un expedient de manera impecable a l’Ajuntament on havien participat molts de 
funcionaris municipals, això ha quedat aturat, ja que això ha tengut aquesta 
conseqüència convé que quedi clar el que hi ha d’això i sinó el Sr. Martínez que me 
corregeixi. El que cobraven en el moment eren uns doblers destinats a nomines dels 
dinamitzadors lingüístics que eren personal d’un servei municipal externalitats i  anava 
directament a les nòmines d’aquests dinamitzadors a la resta de conceptes l’Obra 
Cultural, era un proveïdor absolutament equiparable igual, amb les mateixes condicions 
que la resta de proveïdors, segons la normativa, a més a més, segons la normativa estava 
a la coa, per la nomenclatura de la Llei, per tant l’únic que tenia preferència era el 
cobrament de les nòmines d’unes persones que feien feina amb un servei municipal que 
estava externalitzat, això que quedi clar, perquè es que ahir es va dir que l’Obra 
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Cultural, era una entitat privilegiada, afavorida i es va dir una cos molt més greu, que és 
com que això havia estat així, ara no cobrarien, ho va dir el Sr. Martínez, ara ja veurem 
quan pagarem, això que quedi clar, que estam bordejant la prevaricació amb això, 
perquè sabem que hi ha un expedient que s’ha tramitat de manera impecable què hi ha 
totes les firmes, tot està impol·lut i  es decideix no pagar, perquè, ah no! Ara 
consideram....estil Sr. Martínez. Per tant jo, sa veritat i això és una precisió que vull fer, 
molt sèriament, estam  bordentjant  un tema de prevaricació sinó tal i que quedi clar, 
que l’Obra Cultural era un proveïdor com la resta de proveïdors simplement hi havia 
unes quantitats destinades a pagar unes nòmines d’uns treballadors que feien feina a un 
servei municipal i això és el que tenia preferència, completament al contrari a com es va 
explicar ahir o com ho varen entendre els periodistes, que és el que contava el Sr. 
Martínez, jo ja sap els periodistes, ho varen entendre molt malament, però a lo millor la 
explicació tampoc no es va arribar a donar molt bé, per tant,  convé que quedi clar i faig 
aquesta precisió”.  
 
Intervé la Sra. Calvo: 
 
“Nosaltres compartim, ens agrada. Escolti Sr. Martínez, a jo com me resulta fascinant, li 
diré és improductiu però li explicaré una altra cosa. Miri a l’any 2009 al debat de la 
Ciutat havíem de decidir coses, i havíem de dir, escolta, hem de continuar amb la revisió 
cadastral? I miri, la història a mi m’ha col·locat efectivament, la de les urnes on som i 
me trobo perfectament ubicada i els hi he reconegut la majoria tantes vegades com 
vulguin, però tenir majoria absoluta, no equival a tenir raó absoluta i vostès anaren a les 
persones vulnerables dels barris de Palma i els hi explicaren, una que les hi donarien 
feina, dues, que congelarien els imposts i tres que amb vostès estarien més segurs que 
mai. Hi vagin ara Sr. Martínez, amb la seva majoria i la seva legitimitat, les mirin als 
ulls i en lloc d’un arenga en el meu nom, miri als ulls dels més vulnerables i els hi digui, 
una, pujaré els imposts perquè vull o considero que és necessari o no tenc un altre camí, 
dues, no te puc donar feina, i tres, a partir de ja, deixaras d’atendre molts de serveis que 
no podem pagar amb els doblers dels contribuents aquesta és una gran diferència i me 
cregui, estic encantada de passar a la història per haver dit, no a la revisió cadastral en 
un moment en que no ens ho podíem permetre, me pensava que vostès també tendrien 
aquesta sensibilitat però  n’han tenguda una altra, jo no vaig comparèixer a  una 
convocatòria electoral, prometent el que la gent volia sentir, no explicant el que jo volia 
fer i acabar fent el contrari del que havia promès, me cregui i la promesa que vostè 
mostra, l’he repetida en aquest plenari durant 2 anys, l’he executada, i la defensarem 
fins al final, dit això passo la paraula si me deixa Sr. Batle, al Sr. Alcover”. 
 
Continua el Sr. Alcover: 
 
“Bé, nosaltres avui estam certificant una cosa que nosaltres ja varem pronosticar, durant 
tota la legislatura passada. Durant tots i cada un dels plenaris, jo mateix, me vaig 
encarregar de dir que allà on governava el PP estaven crucificant a imposts als 
ciutadans, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyi, Madrid, Felanitx, València, allà, 
sempre, sempre, sempre, varen crucificar i nosaltres varem pronosticar i jo ho vaig dir 
públicament moltes vegades, que si vostès governaven pujarien els imposts a mi, a 
nosaltres no ens ha estranyat gens el problema es que molts de ciutadans s’ho han 
cregut, ara li vaig a llegir el que jo vaig dir a l’aprovació del pla de sanejament que era 
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l’any 2009, juny de 2009, això és un pla de sanejament i com a tal és una previsió i es 
preveu que a l’any 2012 hi pugui haver la revisió de ponència de valors cadastrals, és 
una estimació, no vol dir que sigui una obligació, que ara contraiem, sinó simplement si 
segueix la crisis, es pot demorar igualment la revisió de valors però evidentment havíem 
de fer una previsió i l’hem posat a l’any 2012. Va ser la Sra. Calvo, la que va renunciar 
a la revisió de  valors cadastrals, encara que volgués dur a terme aquest pla de 
sanejament no li podria dur, perquè no ha revisat els valors cadastrals i és una pregunta 
molt senzilla Sr. Batle, si aquest pla era d’obligat compliment i era de l’any 2009 i per 
tant conegut per a vostès, perquè varen empaperar Palma d’això?  “No reduciremos los 
servicios ni subiremos los impuestos” perquè varen mentir a la població, si era d’obligat 
compliment i vostès sabien que havien de pujar un 12% perquè ho varen empaperar, 
vostè creu que si féssim  un enquesta dins la població diguessin creu que el 12% és 
l’actualització de l’IPC  i que hem complit la nostra paraula, que li pareix que 
contestaria la ciutadania, Sr. Balte, que li pareix que contestaria. Dir una altra cosa, 
quina  mesura d’incentiu econòmic hi ha a aquestes modificacions fiscals, quina 
mesura? No n’hi ha cap, de l’IBI vostè ha anat als hotelers que va dir, perquè avui 
s’incompleixen dues promeses, una no pujar imposts, i l’altre, el turisme com a 
principal objectiu d’aquest govern. Vostè anirà als hotelers a dir-lis que tots i cada un 
d’ells pagaran un 12% d’IBI, no li havia dit això el Sr. Martínez que afectava a tots els 
hotels, li havia dit, no serà progressiu i que tenguin un 10% més, però es que aquest 
10% afecta a tots els hotelers, no passa res, ho ha de saber a això. A l’IAE ni una 
mesura fiscal, pugen un 6% quan l’any qui ve, tendrem 800 mil euros del casino només 
d’una empresa, 800 mil euros que suposa el 5% de la recaptació total, ja només hi havia 
el 5%, de l’IBI nosaltres no hem tengut en compte com feia el Sr. Martínez un hipotètic 
increment del valor cadastral que a vegades feia l’estat, que eren del 2%, quan ell parla 
del 15% el sumava directament, a lo darrer no hi ha estat, nosaltres no el suman, 
nosaltres feim un 6 i un 12, de mitja, més o manco és un 9 per imports més o manco 
serà un 9. Però a lo millor serà un 14, o un 8 a lo millor, perquè clar damunt s’ha 
d’afegir l’hipotètic revisió dels valors cadastrals que fa per part del Ministeri que d’ofici 
diu s’augmentaran tots un 2%, aquest 2% es tradueix també, és possible que en lloc 
d’un 6 sigui 8, i que en lloc d’un 12 sigui un 14, és possible això i si m’apura probable, 
a lo millor serà un 2, a lo millor serà 1, també és probable que sigui un zero, però és 
possible que sigui un 2 perquè durant molts d’anys ho ha estat. Per tant, no ens doni la 
culpa a nosaltres de que vostè puja els impost, se’n vagi als ciutadans a dir-li perquè els 
ha pujat els imposts, per cert l’impost de circulació i l’ICIO, no pugen perquè estan al 
tope que és allà on les varen deixar vostès a la legislatura anterior, en el cas de 
circulació els varen deixar molt a prop del tope i nosaltres ens varem encarregar de 
posar-los al tope. Això també és vera. Moltes gràcies”. 
 
Diu el Sr. Batle: 
 
“Sr. Alcover, quan vostè parla 2’40 ningú me fa senyes i el deixo parlar ho dic, perquè 
quan parli el Sr. Martínez no me faci senyes quan es faci un minut. Res més. Vull dir, 
me deixin ser igual de generós amb uns com amb els altres, ho procuro ser amb tots. 
Moltes gràcies”. 
 
Contesta el Sr. Alcover: 
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“Té raó. Li feia la senyal perquè després me deixas parlar a jo, no perquè l’aturés.” 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Li he de dir Sra. Calvo, que la passada legislatura, tenir la batlia, 
tampoc li donava la raó, ho dic per la quantitat d’incompliments d’acord de que el ple, i  
encara record amb una certa xuleria, li he de dir també, quan me deia, Sr. Martínez, 
vostè sempre me treu que té 14 regidors i que jo només en tenc 13 que me donen suport, 
però si haguessin eleccions no se si vostès treurien 14. Li he de dir, que passat el temps 
tenia raó amb una part, no eren 14, eren 17. Miri, vostès me parlen de que farem quan 
anem a les barriades més humils que hi ha a Palma, les mirarem als ulls, els hi direm 
que hem repartit l’esforç per poder manternir-les les ajudes que faran  o que tendrà 
l’Ajuntament de Palma això és el que les hi direm a aquests ciutadans que a vostè tant li  
preocupa, nosaltres no retallarem aquestes ajudes, ara amb la proposta que fan vostès, 
vostès jo entendria que votassin en contra d’aquesta modificació dient que nosaltres 
havíem dit, o havíem deixat de dir, però quan presenten per escrit, presenten un 
posicionament polític, presenten un posicionament polític, i el posicionament polític 
que vostès presenten avui, amb les seves esmenes es que hem de fer la major retallada 
de despesa municipal de la història, això és el que vostès proposen, ho dic perquè el 
debat no sigui estèril i amb això nosaltres no estam d’acord, perquè volem anar a les 
barriades i dir-lis als ulls als ciutadans que les retallades tenen un límit, i sabem qui són 
els ciutadans que mitjançant la despesa hi volem arribar. Miri, aquí hem de fer, 
l’objectiu de les modificacions que  nosaltres estam proposant és limitar aquestes 
retallades que vostè sap  prfectament, ho ha dit avui l’interventor quan es despedia, que 
era una situació molt complicada, si és una situació molt complicada Sr. Alcover, si és 
una situació molt complicada, anam a quadrar el pressupost que és el més important Sr. 
Alcover, vostè presenta, vostè ens podria haver demanat perquè no presentàvem les 
propostes de reducció d’imposts que varem presentar quan hi havia superàvit, 
principalment la passada legislatura, ens ho podria demanar i tendria raó, ara el que és 
de jutjat de guardia, es que vostès que varen votar en contra de la proposta que està 
presentant de l’IAE, en contra cada any que ho varen presentar, ara la vulguin presentar, 
quan hi ha un dèficit, mirin, quan vostès quan estan dient, no volem que ens imputin la  
pujada d’imposts si nosaltres haguéssim arribat en superàvit no haguéssim pujat ni un 6, 
ni un 12, haguéssim pujat l’IPC i amb altres haguéssim pujat manco. Però això és una 
obligació de l’herència que vostès ens han deixat, és una obligació. Si això només 
serveix per pagar les seves lletres, mirin, vostès varen pujar els imposts per gastar, 
decisions del govern seu, nosaltres pujam imposts per pagar les lletres de l’hipoteca que 
ens han deixat no pujam imposts per fer res de  bici publica ni eixos cívics ni res d’això, 
no els pujam per això, vostès quan varen rebre un pressupost amb superàvit, varen pujar 
els imposts i en el 2009 ho varen pujar tot i tot per damunt de l’IPC, se’n recorda que 
deia, que pujava, deia de mitja pujam un 5’5 perquè l’IPC d’enguany que era un 3 o una 
cosa així, clar l’IPC que només havien  pujat un poc però aquesta és la realitat, avui el 
debat és quin és el límit de les retallades que haurem de fer perquè s’hauran de fer en el 
pressupost municipal, això és el debat d’avui i és el debat que volen conèixer els 
ciutadans i ciutadanes i vostès que proposen, estar parlant de si varen dir o varen deixar 
de dir, això és el que vostès creuen de veres que aquells ciutadans que estava comentant 
Sra. Calvo, volen escoltar? És aquest el debat? Hi ha un debat avui, parlant del 
pressupost d’ingressos  de l’Ajuntament  és d’això del que parlam avui, no de si varem 



 

- 78 - 

dir o varem deixar de dir, que vostès amb les motxilles que duen darrera, per favor, es 
que hi ha debats que són estèrils i estic d’acord amb vostè Sra. Calvo, són estèrils. 
Moltes gràcies”. 
 
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.  
 
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 
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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. 

 
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 



 

- 80 - 

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 
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 
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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). 
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 
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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. 
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 
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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. ............ 
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. 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies. Anem a veure si ens podem concentrar només parlant de taxes, que aquí 
principalment quasi totes s’adapten a la inflació, en termes tècnics ja ens ho diu 
l’interventor que no ens adaptam a la inflació, des de la darrera modificació, hauríem de 
pujar quasi un 5% per adaptar-nos a la inflació, només es puja un 3% i per tant, es puja 
per menys del que és l’adaptació a la inflació, no ho dic jo, ho diu  la intervenció, no ho 
diu el govern ho diu la intervenció municipal, per tant feim una adaptació del 60% a 
aquesta inflació. Hi ha taxes que es mantenen, hi ha taxes que no es toquen, hem parlat 
del tema de l’ORA  perquè creiem que és un tema de política de mobilitat, hem parlat ja 
del tema de llicències urbanístiques, en aquest plenari, d’aquest tema, creiem que el 
pressupost és la que ha de recollir la possible inflació i vull explicar una taxa que és la 
taxa d’incineració. La taxa d’incineració tradicionalment a l’Ajuntament, sempre, 
governs també del partit popular, sempre s’havia informat que si el Consell Insular 
pujava ix, l’ajuntament de Palma havia de pujar ix. Això no és una veritat, si el Consell 
Insular puja cinc  o puja deu, i l’Ajuntament puja deu, això no vol dir que els ingressos 
per aquesta taxa, cobreixin les factures de TIRME. Per exemple, l’any 2005, quan 
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sempre automàticament l’Ajuntament havia fet aquest automatisme, l’any 2005 el drets 
reconeguts per aquesta taxa, varen ser de 16’6 en ingressos, en ingressos reconeguts, 
16’6, la despesa, és a dir, la factura de TIRME varen ser de 19 milions, per tant, amb un 
dèficit de 2’5 milions d’euros, i això li hauríem de sumar, la gestió, les despeses de 
gestió, del cobrament d’aquesta taxa, per tant, segurament pujaria a que en el 2005 
l’Ajuntament per aquesta taxa diríem, va tenir un dèficit de tres milions d’euros, al 
2005, per tant, aquesta idea de que si el Consell Insular puja un deu, nosaltres hem de 
pujar un deu o si el consell Insular no puja res, no  hem de pujar res, en el 2005 ja dic 
que no es complia, no ha continuat mirant, en el 2006 tampoc, després hi va haver un 
canvi en el 2006 que era el tema del subjecte passiu, que era que el número de 
contribuents s’ampliava per un canvi, en lloc de ser el titular del comptador de l’aigua, 
passava a ser el substitut que era el propietari del be immoble i això ens donava una 
capacitat de recaptació  molt elevada que era el que sempre demanava el partit Popular a 
la passada legislatura, escolti malgrat pugi el Consell Insular la taxa un 30% ara hi ha 
més gent que paga, per tant, anem a fer un estudi econòmic, estudi econòmic que no hi 
va haver manera que es fes, fins que l’associació d’hotelers, ens va dur als tribunals, 
quan ens va dur als tribunals es va decidir fer un informe econòmic, que jo, ja li dic, un 
informe que va presentar vostè Sr. Alcover que diu que perdem doblers amb la taxa 
aquesta. No estic d’acord amb aquest informe, li he de dir, no estic d’acord,  no vull dir 
que tot l’ ingrés de la taxa o tot el cost de la taxa sigui simplement el pagament de les 
factures de TIRME perquè hi ha un cost de gestió i això és cert, però no estic d’acord 
amb això, ara bé,  vostès han criticat que nosaltres pugéssim l’IPC, l’adaptació a la 
TIRSU. Es per això, ja li he dit, és igual el que faci el Consell Insular, nosaltres sempre 
hem de fer un estudi econòmic, quan només es puja l’IPC, estudi econòmic que vostès 
sempre es varen negar a fer, quan només es puja l’IPC, no fa falta fer l’estudi econòmic 
i per això nosaltres no ho feim, per tant l’estimació que hi ha pel proper any no sabem si 
bastarà o no bastarà, però aquesta condició  de que si el Consell Insular puja ix, 
nosaltres hem de pujar ix, ja li dic jo que aquesta regla matemàtica, no existeix, hi ha 
altres components que s’han de tenir en compte a aquesta taxa. M’he volgut estendre i 
no  en el torn de rèplica sinó ara perquè vostè Sr. Alcover suposo que se centrarà 
únicament en aquesta taxa que ha servit Sr. Alcover i crec que vostè me dirà que sí, ha 
servit per reduir el dèficit durant molt de temps, per exemple de 2010 que seria més 
elevat i per tant ha permès que el romanent líquid de tresoreria no fos tan elevat, que 
l’endeutament no fos tan elevat, i per tant que no haguéssim de pujar tant els imposts 
pel proper any als ciutadans. Moltes gràcies”. 
 
Intervé el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Miri Sr. Batle, fa tres anys que hi ha crisis, fa tres anys i jo l’hi inst a 
vostè que miri a qualsevol acta a veure si havia una mesura del Partit Popular, una 
proposició del Partit Popular, una proposició, una, el convidaré a sopar si en treu una, 
allà on s’incrementasen  els ingressos. Una, ni una, fa tres anys que perdem ingressos, fa 
tres anys que reduïm despesa però es que vostès es varen presentar a les eleccions, dient 
que s’havien de reduir despeses i que havien de congelar els imposts, ja ho se que es pot 
quadrar per majors ingressos o menors despeses, això ho sap tothom, però vostès ho 
volien quadrar en menor despesa, no amb majors ingressos, això era el seu discurs de 
campanya, per cert, vostès estan pujant de mitja els imposts, la pressió fiscal per l’any 
qui ve, és d’un 5’52% de mitja, aquí tenc l’estudi, m’agradaria en el torn de rèplica, me 
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digués d’on treu el 2’32 que si és com el feia abans de ser tinent de batle, Déu meu,  
Déu meu  aquí té l’estudi per si ho vol i si el vol rebatre, hi pot haver qualque error, 
només faltaria. La TIRSU, la TIRSU es vera que un periodista es pot equivocar, vostè 
mateix ho ha dit avui matí és evident, però 20 periodistes que s’equivoquen durant tres 
anys en el mateix lloc, es per suposar que els periodistes, son un poc, no vull dir la 
paraula,  i com coneix el Sr. Martínez   me crec els periodistes. Cort recauda 11 
millones de más, 6’6 millones de superavit, 6’6 millones de euros en 2008, el PP 
denuncia que Cort gana 7 millones con al tasa de incineración... ja hi havia crisis, ja hi 
havia crisis i ara que el Consell baixa, es vera que baixa un 0’02, és igual, baixa, pujam 
un 3% al Sr. Martínez se l’hi hauria de caure, i a vostè també, perquè és el seu batle, vos 
hauria de caure la cara de vergonya, del que varen fer l’anterior legislatura, jo som dels 
que sempre he defensat i encara ara defens, que no es guanyen doblers, jo ho he 
defensat, però una cosa es que no es guanyin, i l’altre que es vulguin guanyar com ara 
passa perquè estava quadrada. L’estudi econòmic va dir que entre costos directes i 
indirectes estava quadrada, per tant, no s’hauria de poder pujar la TIRSU, però com tan 
mateix se que és com pegar a la paret, no insistiré massa més. Una altra cosa, l’estudi 
econòmic de l’IBI, IAE i obra pública que pujen més que l’IPC no l’he vist, no vol dir 
que no hi sigui, no l’he vist per tant, són impugnables aquestes ordenances, són 
impugnables, no només són impugnables, vull recordar que l’anterior legislatura el Sr. 
Martínez, vull suposar que el Sr. Martínez, va incidir a una associació, propera al partit 
popular, casualment, perquè poses un plet a la modificació d’ordenances un any, en base 
a aquest argument. A lo millor algú ho impugnarà, però no seré jo que estaré darrera, 
era una suposició, no era una afirmació. Déu me’n guard, una altra cosa, l’ocupació de 
via pública però si era de sentit comú, l’esmena que hem fet, Sr. Batle, vostè té un bar i 
vol tenir terrassa la darrera setmana de juny i la primera de juliol, amb aquestes 
ordenances li fan pagar sis mesos, nosaltres entenem que no pot ser per dies, ho 
entenem, estam d’acord a pesar de que nosaltres no ho modifiquéssim, o volíem 
modificar però no ho varem fer, nosaltres entenem que s’ha de modificar, d’acord  no es 
pot posar un trimestre natural, no es pot posar hi ha moltes terrasses que obrim juny, 
juliol i agost, i juny, juliol i agost, són sis mesos que les hi cobram, ens plouran els 
recursos, no és un tema econòmic, recaptarem més l’Ajuntament, es recaptarà més 
perquè si en lloc de dies hàbil, poses trimestres, llevant la paraula natural, que no es vol 
per mesos naturals, massa bé, però llevin la paraula natural del trimestre perquè fa mal a 
molta de gent. Respecte a la resta nosaltres no hem dit res de pujar l’IPC Sr. Martínez, 
amb les nostres esmenes nosaltres no baixam els ingressos de l’Ajuntament com sí 
passava amb les seves, aquestes propostes no s’han d’introduir forçadament amb una 
disminució de la recaptació, hem de pensar que per exemple la construcció i torno a 
passar a l’ICO, paga ja bastant tributs, no només és l’impost de construcció, també la 
taxa de llicència, etc. Són dinamizadors de l’economia, són instruments de temes 
fiscals, per tant és possible que augmentin  la recaptació i que hi haurà gent que 
s’animarà a construir si se li rebaixa l’impost de construcció. Res més, en el preus 
públics seguirem i així no me renyarà”. 
 
Parla el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies. Sr. Alcover, quan li dic que no veig una alternativa, a les propostes que està 
fent l’equip de govern, hi ha un dèficit, això està clar, vostè ho reconeix, però no veig 
que vostès estiguin proposant alternatives a les retallades que vostès teòricament estan 
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en contra. Vostè me diu, si vostè té clar, que l’estudi que va fer vostè es perdia prop de 
TIRSU hi havia un dèficit de 500 mil euros, o qualque cosa així, 700 mil euros, amb 
l’IPC no arribam, es a dir, el que no entenc es perquè fa una al·legació, es a dir, és 
incoherent el que diu, jo ja li he dit, perquè pujam el 3%, jo li he dit Sr. Alcover, perquè 
pujam el 3%, per cert, se m’havia  oblidat, vostès varen repartir, això als periodistes 
quan diu, als periodistes dient que l’IAE el pujàvem un 34% era tot un notición, varem 
dir que pujaríem  l’IAE; si també que havíem llevat el Bono Jove, del tema de l’IME. 
Sr. Alcover, el que li deman és un poc de seriositat, perquè el ciutadà ens ho demana, 
amb la situació, miri, ara tenc de testimoni a la Sra. Ferriol, jo tenc aquí el paper de la 
reunió que varem fer per fer  modificacions per pressupost d’ingressos, el tema de les 
terrasses ens ho va demanar vostè perquè li demanaven els tècnics, ho tenc aquí, vol que 
li digui les noves tarifes de la Sra. Ramon, les tenc aquí i un dels temes era, demanar per 
trimestres, i totes les taxes quan posen trimestres, totes, municipals, posen trimestres 
naturals, si les llevan d’una l’hes hem de llevar de totes, però vostè aquest reflexió que 
fa dels sis mesos, ja la tenia vostè sent regidor d’hisenda, es que, perquè el debat no 
sigui estèril el que no pot fer, és el que deia que no, o que era bo, quan vostè era regidor 
ara dir que no és bo, perquè sinó és molt poc serio parlar amb vostè, és molt poc serio, 
vostè ens va demanar això perquè ja li dic, ho demanen els tècnics per un tema de 
gestió, i ja ho vaig dir a la comissió que això és un tema dels tècnics i me diu no se que i 
era el que vostè volia pactar fa un any es que fa un any, Sr. Alcover, fa un any, si la seva 
postura és aquesta no podrem arribar a molts d’acords, jo m’agradaria, ja he dit que 
volem fer gestió del coneixement i m’agradaria poder parlar amb tots vostès, hi ha gent 
del grup socialista que aporta molt els hi he de dir, inclús avui parlant pels passadissos 
que te donen idees, que aporten molt i jo no entenc la seva postura de revenxisme, no 
l’entenc, vostès té una postura de revenxisme, ho ha demostrat avui que m’ha dit, el més 
coherent era no tenir el debat a les juntes generals sinó tenir-lo al plenari, era el més 
coherent, que és on poden participar els ciutadans i vostè s’ha despatxat, no, si ho diu 
vostè jo ho vull al revés, de nin petit, la meva filla de deu anys  no m’ho fa a això, de 
nin petit, i el debat, es que el debat és molt poc serio amb vostès i estam parlant d’un 
tema molt important avui, és el nivell de retallades que hem de fer a les despeses 
municipals, i estam parlant de coses que de veres, el debat que he tengut amb la Sra. 
Calvo, els ciutadans no han guanyat res, ni el que ha dit vostè ni el que he dit jo, i amb 
vostè Sr. Alcover, un poc el mateix, facin propostes, el PSM al manco ha posat una 
proposta damunt la taula, tenir el mateix tipus d’IBI progressiu que tenen a Madrid això 
era una proposta per parlar, nosaltres hem dit que no, vostès també han dit que no o han 
dit que sí,  l’IBI progressiu ara no sabia si volien pujar un 60% els imposts, però això 
són debats que no són estèrils i que després el PSM, el PSM-IV-ExM ara en campanya 
podran dir, nosaltres hem demanat un 60 i no han volgut i ho podem dir, no estàvem a 
favor de pujar el 6% però donaven una alternativa, però es que vostès, el canet de 
l’hortelà, home facin una postura un  poquet, perquè sinó el debat és estèril, estic 
d’acord amb la Sra. Calvo. Moltes gràcies”. 
 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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). 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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: 
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           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 
- 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 
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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 
 
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 
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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 
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 
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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. 
 
 

 
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  



 

- 98 - 

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: 

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 
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- 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. 
 
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 
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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.  

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 
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        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 
  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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
 - 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: 
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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. 
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. 
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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 
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:  
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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 

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. 
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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  
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: 
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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  
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. 
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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 
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: 
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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 
 

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. 
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 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 
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. 
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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. 
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 
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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: 

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. 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Seré molt breu, és simplement una adaptació de l’IPC a la majoria de preus públics, 
llevat de les escoletes que es manté i que serien les mateixes. Moltes gràcies”. 
 
Intervé el Sr. Alcover: 
 
“Jo seré una mica més extens. Nosaltres hem criticat la parla natural devora el trimestre 
a l’ocupació de via pública i d’aquí me diu que no és possible tractar amb jo. Escolti 
miri que li dic Sr. Isern, si vol arribar a acord amb l’oposició o això, un consell que li 
donaria es que enviï qualsevol dels altres 16 perquè amb el Sr. Martínez no hi 
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arribarem, ens ha traït  massa vegades, ja li vaig dir l’altre dia que no constava en acta, 
ja li vaig dir, se cert que no li havia dit que tots els hotels pujaven el 12%. Avui el que 
estam aquí no és per veure quina quantitat de despesa retallam, no aquí estam per pujar 
imposts, perquè vostè Sr. Isern puja els imposts ara, aquí  avui i vostè vota a favor aquí i 
avui de la pujada d’impost. Punt. Per això estam aquí i aquí ara, vostè acaba de votar la 
pujada d’ imposts que aquí al costat al Consell la Sra. Salom, ha congelat, és el mateix 
és un impost finalista, ens havien crucificat dient que nosaltres guanyàvem doblers i les 
havien de tornar als ciutadans, perquè aquesta no l’ha dit el Sr. Martínez, però la 
reclamació en tres anys que ja eren de crisis, de fort de crisis, no era incrementar 
ingressos, per anar a veure com podem guanyar, no, era, tornin als ciutadans les doblers 
que ha cobrat de més, era aquest el debat i si l’haguéssim cobrat de més encara tendria 
un sentit, es que ara demostra que no havien cobrat de més i vostè està pujant el 3% que 
aquí devora han congelat, això és el que ha d’explicar i no ha explicat i tampoc ha 
explicat que si el pla de sanejament era obligatori, perquè puja el 6% i tampoc ha 
explicat, si el pla de sanejament  era obligatori perquè va dir i  va empaperar amb 
cartellets dient que m’entreguin els imposts, això no ha quedat resolt avui aquí, i és una 
llàstima, és una llàstima perquè els ciutadans és el que esperen escoltar, basta anar als 
mitjans de comunicació o veure comentaris i demés, la gent pensa que vostès les ha traït  
perquè la gent confiava  de que baixessin els imposts i avui aquí certificam, me sap greu 
dir-ho, el nostre pronòstic, certificam el nostre pronòstic  que si vostès governaven 
pujarien els imposts, no s’ha acabat això, mira a quina hora li dic, l’any qui ve, vostè 
tornarà a pujar els imposts de manera exponencial i l’altre també, és el que fa el seu 
partit, sempre ho ha fet, triï el poble que triï, el que triïn el de Bauzá, de Marratxí, que 
ara és president, que damunt ens donava lliçons de com s’havia de retallar, a damunt de 
pujar un 142% l’IBI en una legislatura, encara té un dèficit de 12 milions d’euros, 
nosaltres com podem negociar amb un tinent de batle que diu  que els dos darrers anys 
no varen congelar els imposts perquè l’IPC era negatiu però ara només complim amb la 
promesa electoral perquè només les adaptam a l’IPC i a la mateixa frase, després va dir, 
va tenir per dir que aquí s’ha de parlar en propietat, hi ha periodistes aquí que hi eren, va 
dir nosaltres no hem congelat en dos anys els imposts a pesar de que no les varem tocar 
ni una coma, a cap, nosaltres durant dos anys, no varem tocar ni una coma, si l’IPC 
d’enguany era el 5 i pico i no el  3 és perquè a l’any 2010, també era positiu i a l’any 
2010 també no es va tocar ni una coma dels imposts, taxes i preus públics, per tant, com 
pot negar a l’oposició  actual que no es congelasen  els imposts i ara defensar que 
només es puja l’IPC? Li demostraré, em puc haver equivocat un 5’52% de mitja la 
pressió fiscal, s’incrementa, encara espero els números que ha fet el Sr. Martínez, 
perquè me demostri que és el 2’32, encara les espero. Ja li dic, no les tendré igual que 
no tendré accés al SICALWING això és la transparència, aquella oficina de control 
pressupostària que nosaltres havíem de presidir, l’altre dia la vaig veure pel diari que 
l’havien creada, això és la transparència del Partit Popular quan governa Sr. Isern, i 
vostè és el responsable perquè és el batle, me sap greu dir-li així, però és el que hi ha. 
Moltes gràcies”. 
 
Parla el Sr. Matínez:  
 
“Gràcies Sr. Batle. Miri, si vostè agafés un ciutadà i pagués tots els tributs municipals, 
sortiria que la pressió fiscal que l’augmentaria es molt manco que l’IPC, si pagués tots 
els imposts municipals, de veres, vostè agafa un ciutadà i ho paga tot, circulació és zero, 
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si és de la part de l’IAE que no s’aplica el coeficient  de situació també seria zero, si no 
és del major valor, del 12% sinó el del 6%, es a dir, si pagués tots, seria un 2’5, 2’6, 2’7 
el que vulgui però seria manco del 3%. Se m’ha oblidat, be, vostès segueixen amb les 
reaccions infantils, per tant, farem classe de Barrio Sesamo, sí, “seño, seño, el de al 
lado, me esta diciendo”, com me relaciona amb el batle, una reacció infantil, seño, seño, 
li diu això, reacció infantil. Barrio Sésamo. Classe de tributs, pareix mentida després 
d’haver estat quatre anys regidor d’hisenda, abans es que se m’ha oblidat, però bé, vostè 
estava parlant, de parlar en propietat i no se que, parlarem amb propietat. Tributs, hi ha 
els imposts, que no conlleva contraprestació directa i les taxes que hi ha  contraprestació 
directe, vostè s’agafa l’article 25 de la Llei d’Hisendes Locals, crec que no m’equivoc, 
el 25 que parla de la memòria econòmica que vostè estava parlant de que es poden 
impugnar els imposts, només  és per les taxes, perquè hi ha contraprestació, perquè els 
imposts no han de menester memòria econòmica, a la classe de Barrio Sesamo, els 
imposts, tributs, me falta contribucions especials, si vol també començo a explicar, però 
no vull avorrir els altres, però després de quatre anys no saber diferenciar entre un 
impost i una taxa tenim un problema, tenim un problema per parlar, perquè jo, serà 
complicat, perquè si avui està defensant, es que ja li vaig dir a la comissió Sr.Andreu 
Alcover, li vaig dir, pels imposts no fa falta memòria econòmica i m’ha sorprès avui, 
vull dir, es poden impugnar, es poden impugnar, diu vostè, no vostè parlava dels 
imposts. Temes de confiança, mirin, tenen motxilla Sr. Alcover, tema de confiança o 
promesa o tal, es que no es fien, tema de confiança. Vostè que varen dir, que aturarien 
Son Espases, ho varen dir, ho varen repetir molt sobre tot a aquest plenari,  ho varen dir, 
en campanya no parlaven de res més, no hi haurà Son Espases, no hi haurà segon 
cinturó, caramba, es que varen arribar i quins segon cinturó ens varen presentar a final 
de legislatura, pareixia un escalestric, no un segon cinturó, va ser, però és vera vostès 
són de confiança sinó que les hi digui a tots els votants socialistes, o gent que els va 
votar a vostès que pensaven que realment aturarien Son Espases i que no farien un 
escalestric de segon cinturó. Escolti Barrio Sesamo, l’OCD l’oficina de control de la 
despesa és un instrument del govern intern, i després hi ha un altre instrument que serà 
la comissió de control, un altre, un altre, que m’agradaria parlar amb tranquil·litat però 
son dos temes diferents, l’oficina de control de la despesa presidida pel Batle, perquè el 
Batle és conscient de l’importància que té, revisar cada euro que gastam dels tributs dels 
ciutadans. La passada legislatura en varem tenir un altre que no era tan conscient, estic 
segur que si vostè hagués proposat l’oficina de control de la despesa, l’exbatlessa no 
hagués dit, Andreu la vull presidir jo, jo vull anar, que és el que me va dir el batle, jo hi 
vull ser, aquesta és la diferència i aquesta és la diferencia del batle, la campanya aquesta 
que deien  el batle que necessita Palma, està ben clar, quin batle necessitava aquesta 
legislatura a Palma, per això va tenir 17 regidors. Moltes gràcies”. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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 

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 
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 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 
 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 
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 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 
 

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 
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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 
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 
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  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 
 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 
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 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) 
  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 Tarifa 10 % ABONAMENT 
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PENSIONISTES  
 

 
 

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. 

 
 
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. 



 

- 125 - 

  
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. 
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.  
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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€  
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€ 
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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. 
 
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. 
 
per justificar la urgència: 
 
Té la paraula  el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Creiem que era més adient votar la urgència a aquest punt, perquè té 
relació amb les tarifes d’EMAYA i nosaltres pensàvem que en lloc de fer esmenes o 
al·legacions a les tarifes, com això és una cosa molt més afinada i no es poden fer de 
manera aventurada modificacions a esmenes, les tarifes d’EMAYA sobre tot a les de 
l’aigüa que és del que versa aquesta proposició, s’ha de tenir molta informació per fer 
qualsevol alternativa a les tarifes actuals, nosaltres no tenim tota la informació per tant, 
la proposició es per donar, ara no tenim tota la informació no vol dir que si la demanem 
no la tendríem per elaborar una tarifa alternativa que garanteixi tot el que garanteix, tot 
el que volem garantir a aquesta proposició . Nosaltres sabem que no hi ha progressivitat 
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amb totes les tarifes i creiem que és el moment d’implantar aquesta progressivitat, 
també volem i deixam ben clar que qualsevol modificació de les tarifes, no ha de 
redundar en un menor ingrés per EMAYA sempre i quan hi hagi el mateix volum de 
consum, evidentment, però per això  precisament com es una tarifa complicada, volem 
que siguin els tècnics d’EMAYA els que facin un disseny del que pogués ser amb 
aquests condicionants, i aquests condicionants serien aquests, generalitzar la 
progressivitat de la quota de consum a totes les tarifes, perquè volem recordar que no 
totes són progressives i ara que és any de sequera crec que ho hem de fer ara, perquè si 
no ho feim ara, es possible que si tenim dos anys de sequera això arribi a ser un 
problema bastant acuciant, per tant ara hem de posar els elements del consum 
responsable o més, les hem d’incrementar, s’hauria d’establir una fórmula per tal que el 
consum domèstic del  primer i segon tram sigui un poc més barato, es a dir, baixar una 
mica a l’usuari normal de l’aigua al consumidor normal d’aigua, encara de que sigui a 
costa de que els trams més alts pugin una mica més, aquí me referia que les dades s’ha 
d’afinar molt. S’havia d’establir una tarifa progressiva pels establiments dels sectors 
comercial i industrial que són els que no tenen progressivitat i finalment s’havien 
d’establir mecanismes per garantir que el preu mitjà del metre cúbic de la tarifa 
domèstica sigui igual o inferior al preu mitjà  de les tarifes de consum no domèstic”.  
 
Continu el Sr. Alcover: 
 
“ Seré una mica més breu. Aquesta urgència, aquesta proposició venia, quan es varen 
tocar les tarifes, nosaltres varem pensar que seria bon idea, no només tocar-la amb l’IPC 
aquest, estàvem en contra, ja ho hem dit sinó de mirar, de, no, ara que ho han tocat, 
nosaltres proposam, mirar de reestructurar l’estructura tarifaria d’EMAYA, sobre tot de 
l’aigua, més que res per incentivar encara més el consum responsable perquè és possible 
com he dit enguany, si es repeteix dos anys més, ho passarem molt malament a l’hora 
de consumir aigua, per tant, nosaltres i ja ho he dit abans, nosaltres no volem proposar 
una alternativa perquè entenem, volem col·laborar a dissenyar una alternativa només 
faltaria, però entenem que no ha de ser l’oposició, aquí ha de ser l’empresa, nosaltres 
col·laborarem  amb el que ens demanin, però entenem que aquesta empesa, amb 
aquestes característiques  si s’està d’acord amb aquestes premisses podria proposar 
damunt la taula, nosaltres proposam fins a final d’any, però si no hi ha temps i ha de ser 
fins el primer trimestre i això, evidentment entenc que és una cosa, això és una opció 
més de futur, no d’ara, no per ser aprovada abans de final d’any tal vegada, però 
nosaltres creiem que seria una passa endavant al foment i l’incentiu del consum 
responsable de l’aigua. Gràcies”. 
 
Té la paraula el Sr. Garau: 
 
“Gràcies.  Estic contenc d’aquest esperit de col·laboració i a més a més me reconeix que 
efectivament  era necessari revisar al tarifa, ja se que, ho dic, perquè fa sis hores s’hi ha 
oposat, però bé, ara han canviat d’opinió, estic content, estic content  perquè s’han 
convençut o mig convençut. Hi ha dues coses que m’agradaria tocar, efectivament la 
tarifa d’EMAYA l’estructura de tarifa crec que convé que sigui revisada  perquè fa molt 
de temps que està vigent com a estructura tarifaria, però bàsicament m’agradaria aclarir 
que l’estructura és progressiva tan a nivell domèstic com a nivell hoteler, com a 
industria hotelera també té una progressivitat. A nivell domèstic a més a més, té com els 
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hi he dit abans, la possibilitat per aquelles persones amb  menys recursos, la possibilitat 
d’una bonificació i l’estructura tarifaria a  l’altre part, l’estructura tarifaria domèstica és 
la que és, es pot revisar a veure a partir de quin nivell s’ha d’anar cobrant més i a la part 
hotelera a la part on tal vegada pensin es que en els mòduls superiors pràcticament no hi 
ha ingressos, això és degut a que quan es va dissenyar aquesta, l’actual tarifa, hi havia 
molts d’excessos de consum a l’industria hotelera, els hotelers l’immensa majoria varen 
fer molt bona feina per propi interès, i això pràcticament s’ha reduït, i per tant els 
consums per vivenda equivalent que tenen els hotelers al municipi de Palma, 
pràcticament s’han corregit i estan en un consum diria dels millors al nivell mundial, a 
més a més. És un tema que conec bé. Ara ens queda l’altre part, la que no té 
progressivitat que és la que té interès en modificar, o al manco amb estudiar, intentaré 
convèncer-lo, de que la progressivitat en matèria industrial no és viable, o al manco com 
la planteja, perquè estaríem commdenant que si una industria que necessita aigua al seu 
procés de producció, com és aigua consumeixi, menys competitiu seria, per tant, si 
tenguessim industries que desgraciadament no en tenim gaire, però una de les industries 
que crec que té molt de futur, relacionada amb l’hoteleria que és tota aquella 
l’alimentària que es dediquen per exemple a quarta i quinta gama, quanta més aigua 
empleen, quantes més tonelades de menjar siguin capaços de vendre als hotels, els 
estarem commdenant que hauran de pujar els seus costos, mentre que vendran d’altres 
municipis o de fora de Mallorca amb uns preus molt més competitius, per tant, aquesta 
progressivitat no es pot aplicar dins l’industria perquè s’hauria de fer un ....marc, 
industria per industria i això no és factible. Bé, si ens referim només a estructura 
tarifaria m’agradaria simplement deixar això clar, si vol que parlem d’algun tema més, 
cap problema. Gràcies”. 
 
Diu el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Miri, m’ha despistat una mica, perquè diu que abans...” 
 
Demana la paraula el Sr. Verger: 
 
“Perdonin, ens toca a nosaltres. 
 
Té la paraula la Sra. Fernández Barrero:  
 
“Gràcies. Bé de totes maneres no m’allargaré molt. Però nosaltres evidentment donarem 
suport a aquesta moció perquè crec que reuneix dos elements fonamentals, un molt 
important, que és incentivar l’estalvi d’aigua, aquest és indiscutible, de fet EMAYA ha 
pressupostat, té una previsió de sis milions d’euros, per poder substituir l’aigua que no 
tendrem, per poder comprar aigua, crec que és una despesa molt important d’aquesta 
previsió i per tant, tot el que sigui estalviar aigua, evidentment és benvingut. Per una 
altra banda, tot el que sigui progressivitat i qui més gasti més pagui, no podem estar més 
d’acord amb aquesta proposta”. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“M’ha despistat una mica Sr. Garau, perquè ha dit, he cregut entendre que els hotels 
abans no hi havia tarifa progressiva i que quan es va implantar, es va fer un esforç molt 
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gran en inversió i demés, que ha suposat que ja no hi ha hotels de major nivell, això 
sabia que no hi havia hotels de major nivell, molt bé, feina ben feta. No hi ha res a dir, 
es tracta de estudiar si aquesta política es pot traslladar a la resta que no son progressius, 
és possible que hi hagi qualque industria que això no val perquè passaria a ser, és 
possible, no se, perquè ara no tenc en ment el llistat de totes les industries, és possible, 
anem a crear la solució per llevar-la però això no pot evitar que la resta pugui ser 
progressiva perquè hi hagi un incentiu a un consum responsable. Miri, si d’aquesta 
proposició, vostè està d’acord en què, es  pot estudiar la progressivitat  per un consum 
responsable de l’aigua i amb la segona segur que està d’acord, perquè és la que li dic, 
que els ingressos anuals d’EMAYA amb el mateix consum no poden ser inferior a la 
resta, després d’estudiar el canvi de la tarifa i que  el consum domèstic no pot pagar de 
mitja superior a la resta si vostè està d’acord amb aquestes, podem fer la transacció que 
vulgui, que segur que arribarem a canviar l’estructura tarifaria, vostè mateix ha  
reconegut que l’estructura tarifaria s’hauria de canviar, jo no he dit que s’hauria de 
canviar la tarifa, jo he votat en contra perquè, jo he dit que l’hem presentada perquè 
vostè ha tocat la tarifa de l’aigua, jo el que dic es que la estructura tarifaria s’hauria de 
canviar això no vol dir que s’hauria d’incrementar el que recapta EMAYA és molt 
diferent. De totes maneres si vostè està en aquesta línea de canviar l’estructura tarifaria i 
està d’acord amb alguns dels punts d’aquí, ens podem donar cinc minuts, estic segur 
que farem una redacció que serà una transaccional i que estarem d’acord tots. Si vostè 
troba que a final d’any no basta i a lo millor és una mica just jo mateix li reconec, si vol 
posar fins a 31 de març no tendrà cap inconvenient per part nostre, això és una 
proposició de cara al futur. Gràcies”. 
 
Diu el Sr. Garau: 
 
“No, jo al meu grup li proposaré votar en contra, perquè, així i tot no dic que haguem de 
canviar l’estructura tarifaria, dic que l’hem de revisar com totes les coses que fa tan de 
temps, les circumstàncies van canviant i mereix ser revisada. En qualsevol cas, amb 
aquests termes que vostè, ha escrit això, sembla, la gent deu pensar que no hi ha 
progressivitat, es a dir, si que hi ha progressivitat, s’ha d’establir una fórmula per tal de 
que el consum domèstic de primer i segon tram de progressivitat sigui més barat de 
manera que qui menys consumeixi pagui menys cara, clar, es que qui menys 
consumeixi, menys paga. S’ha d’establir una tarifa progressiva per l’establiment del 
sector comercial i industrial de manera que qui menys consumeixi pagui menys, 
radicalment en contra d’un principi de productivitat. Això no vol dir que per 
determinades industries com és el cas de l’industria hotelera, per l’impacte que tenia i  
per l’especificacitat que tenia es va estudiar, hi ha municipis que no tenen aquesta 
segmentació, aquesta estructuració tarifaria específica  per això, bé, vull dir, si hi ha 
alguna industria rellevant que mereixi cap problema, s’estudiarà, però per principi, me 
pareix molt perillós perquè ens durà a mals entesos a males interpretacions i 
m’agradaria ser molt clar que des d’EMAYA el que hem de fer és ajudar a que el terme 
municipal de Palma hi hagi aigua, hi hagi aigua de qualitat, hi hagi aigua per a tothom i 
que a més a més, per les industries que es vulguin establir aquí, tenguin un recurs amb 
unes condicions com a mínim més competitives que es puguin a trobar al seu voltant. 
Gràcies”. 
 
Es proposa: 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
Té la paraula la Sra. San Gil: 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Como ya saben la situación financiera del Ayuntamiento de Palma 
es muy crítica y ello ha obligado a todas las áreas a adoptar medidas de reducción del 
gasto corriente. Como no podía ser de otra manera, desde el área de recursos humanos, 
hemos puesto en marcha un plan de medidas de racionalización y reducción del gasto en 
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materia de personal. Este acuerdo que hemos llevado a cabo, se basa en el artículo 38.10 
de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece textualmente 
“la posibilidad de que en caso grave de interés público derivado de una alteración 
sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
administraciones públicas puedan suspender o modificar el cumplimiento de los pactos 
o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público. En este supuesto las administraciones públicas habrán de informar a las 
organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o de la modificación”. Sobre la 
base de este artículo, hemos establecido un plan de medidas de ahorro y para ello hemos 
seguido textualmente el artículo 38 y hemos querido no solamente informar a los 
representantes de los trabajadores, a los sindicatos, sino que  hemos querido negociar, 
llegar a un consenso tanto con los grupos municipales en el Ayuntamiento como con los 
sindicatos. Hemos de destacar que con la situación financiera, está claro que los 
ciudadanos más que nunca necesitan a la administración pública porque presta unos 
servicios esenciales y por ello en nuestro plan de medidas de ahorro, está claramente 
enfocado hacia el mantenimiento de los servicios esenciales, puesto que el área de 
benestar social, ha quedado prácticamente excluida de la adopción de estas medidas. 
Este plan, es un plan que remarcadamente realista y sobre todo hay que destacar su 
carácter de provisionalidad y temporalidad, dado que su vigencia termina el 31 de 
diciembre de 2012 y supone la vuelta a la aplicación total del acuerdo de condiciones de 
trabajo que se negoció y que está en vigor con los trabajadores municipales. Hemos de 
destacar que después  de tres o cuatro semanas de largas negociaciones nos hemos 
reunido con los representantes sindicales, con las seis secciones sindicales, tanto a nivel 
conjunto, como uno por uno, con los diferentes sindicatos y podemos decir que hemos 
conseguido establecer un documento en el que se han podido matizar  muchos puntos, 
se han podido incorporar muchas sugerencias de los sindicatos y por ello queremos 
reiterar otra vez, como ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones, el agradecimiento a 
los sindicatos por su talante negociados, por su talante conciliador y sobre todo por su 
muestra de responsabilidad y por el trabajo que han realizado estas semanas y las 
importantes aportaciones que nos han hecho no solamente en materia de personal, sino 
también en materia de control, en materia de ahorro general, reducción del gasto 
corriente, lo cual vamos a trasladar a la oficina de control del gasto que fue constituida 
ayer y comenzará a ponerse en práctica dentro de unos días. No voy a reiterar o no voy 
a explicar todas y cada una de las medidas, porque creo que ustedes ya las conocen ya 
tuvimos ocasión de comentarlo personalmente, pero simplemente destacar que el 
caballo de batalla como bien saben, son las horas extras, que es muy difícil de reducir, 
pero creo que con estas medidas que hemos puesto en marcha, en consenso con el área 
de seguridad ciudadana, podremos reducir una gran parte de las horas extras, en 
beneficio de las cuentas municipales”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“Sí, gràcies batle. Des del PSM-IV-ExM ja també ho hem dit una altra vegada valoram 
molt la feina que ha fet la regidora de funció pública, la Sra. San Gil, que és vera que ha 
tengut amb la manera de tramitar i gestionar aquest tema, ha tengut la vocació i la 
voluntat de fer acostaments, tan als sindicats com als grups de l’oposició per tant això se 
li ha de reconèixer i això li reconeixem, ja li hem reconegut altres vegades en plenari. 
La manejat el tema, ha tengut aquesta vocació, ara bé, votarem en contra d’aquest 
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paquet de mesures com també ja varem fer en comissió, bàsicament hi ha mesures 
contingudes en aquest document que no ens agraden, bàsicament l’amortització de 
places d’interins vol dir que treuran  interins al carrer, això evidentment consideram que 
no és positiu, és abundar en unes polítiques depressives, gent que quedarà sense poder 
adquisitiu, gent que abundam amb el que és la depressió econòmica del moment, no és 
positiu, tampoc no és positiu no cobrir determinades places d’interins, pensam que 
l’Ajuntament està prou bé dimensionat, això ja ho hem dit també, es pot fer millor o 
pitjor, evidentment hi ha departament que tal volta si que es pot permetre algun tipus 
d’ajustament amb aquest sentit de no cobrir places d’interins, ara hem de ser conscients 
de que sempre que no estiguem cobrint places, que estiguem perdent funcionaris, a una 
institució ben dimensionada en aquest sentit estarem perdent en alguna mesura qualitat 
amb la prestació de serveis públics que  estam prestant, per tant, això també dins aquest 
paquet de mesures té aquestes conseqüències,  també el que tampoc no compartim és el 
tema de la productivitat, la carrera professional i alguns altres, després de grans esforç 
de negociació durant molt de temps, representants sindicals, administració, inclús també 
el seu grup polític que hi participava després d’arribar  a un acord en aquest sentit, que 
ara tot això quedi suspès temporalment, sa veritat es que tampoc no ho podem compartir 
i no ho podem compartir, bàsicament perquè estam carregant a les esquenes dels 
funcionaris d’aquesta casa, les conseqüències d’una crisi que ells no tenen cap culpa 
com a col·lectiu, igual que aquest compte de crisis els hi afecta quan no han tengut cap 
participació amb la gènesi d’aquest problema, i clar, és difícil explicar  que en aquest 
cas i d’altres estiguem carregant aquestes conseqüències a aquests col·lectius, un 
col·lectiu per cert els funcionaris que fa temps que va perdent poder adquisitiu i que ara 
amb el tema aquest de productivitat i carrera professional, sobre tot, hi abundava amb 
això, i el més important de tot, no tenim un pla global d’actuació, d’austeritat, de retalls 
en aquest ajuntament, no sabem qui seguirà i qui no seguirà, perquè estam demanant un 
sacrifici als funcionaris, però exactament tampoc coneixem alguns altres sacrificis que  
es demanen a altres col·lectius,  però, no sabem si a algú altre li tocarà el sacrifici o no, 
o simplement els funcionaris i alguns altres qüestions que hem anat sabent, però, el que 
es necessita saber per demanar a algú el sacrifici, és saber fins a quin punt això és 
necessari, fins a quin punt també els demanam uns altres sacrificis i no només torna a 
recaure la càrrega d’aquesta crisis a damunt les esquenes d’aquest col·lectiu que a més a 
més, retallada aquí, per l’administració té la seva complicació política i de maneig 
intern, però és retalla en matèria de personal i sense aquest pla global costa molt valorar 
la bondat d’aquesta mesura i costa molt també als que se les hi demana aquest sacrifici 
que són els funcionaris, costa molt també, demanar-lis si no es sap que és el que seguirà 
fent aquest ajuntament en un futur que deixarà de fer, quins sacrificis més hi haurà i 
quins no hi haurà, per tot això votarem en contra”. 
 
Intervé el Sr. Hila: 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. A mi por una parte escuchaba a la regidora y nos decía, 
agradecía a los sindicatos el talante, pero curiosamente hoy se lo agradece con un 
comunicado interno en la  intranet del Ayuntamiento, advirtiendo a los funcionarios de 
que no vayan a la convocatoria de comisiones obreras, por tanto, por un lado buen rollo, 
pero por otro comunicado, advirtiendo, no se les ocurra ir, porque no ha sido convocada 
legalmente, no pueden ir fuera de su horario de trabajo, muy bien. Me imagino que los 
funcionarios son maduros, conocen muy bien la normativa y hacen uso de su tiempo 
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libre si quieren, del momento que les corresponda legalmente para ir y si no no irán, no 
hace falta advertirles con un comunicado, amenazante entre comillas, cuando lo lees, 
creo que esto estaba de más, dentro de ese buen rollo. Yo creo que nosotros 
apoyaríamos un plan de ahorro si estuviese inserto como toca, dentro de un plan de 
austeridad, me ha hecho gracia, porque leía en prensa, seguramente porque los 
periodistas lo han escrito mal, que es siempre la respuesta, que la nueva oficina de 
control presupuestario era para hacerle el seguimiento del plan de austeridad, y digo yo, 
donde está, porque tantas veces que lo he pedido y nadie me lo da, déme el plan de 
austeridad de una vez, que se va hacer el seguimiento de la oficina nueva que han 
creado, o la han creado y no hay plan. Si la han creado porque hay un plan, háganlo 
llegar a la  oposición y a los ciudadanos de esta ciudad, este plan, tenemos derechos, 
porque en estos momentos es una de las cosas más importantes que todos deberíamos 
conocer. Por eso como es una medida aislada sin saber porque ni cuando, ni como, 
estamos en contra, es dar palos de ciego, ni siquiera hay una hoja de cálculo, ya lo dije 
en comisión y desde entonces no me ha llegado que desglose esos supuestos  4 millones 
de euros de ahorro que ya digo yo que no me los creo, no me los creo, porque si ahorrar 
es decir en policía que se quiten horas extras, pero a la vez en mesa de policía se está 
negociando crear un complemento, eso es engañar, y eso es lo que está pasando en las 
mesas de policía, te quito por aquí, pero te doy por allí, que ya me parece bien, porque a 
los funcionarios ya se les recortó el sueldo, por tanto hay que buscar en otros sitios 
donde ahorrar, pero eso es lo yo digo que es puro marketing político para poder decir a 
los ciudadanos ya que les suben los impuestos, que a los funcionarios les recorto y así 
compenso un poco. Marketing. Cierran en este plan de marketing, van a contribuir a 
mejorar la eficacia de la administración, no, al contrario si ustedes cierran oficinas de 
atención al ciudadanos lo que hacen es ir a un ciudadano que antes iba por ejemplo a la 
Playa de Palma, por poner una o al Coll  y venir ahora la centro eso no es mejorar la 
eficacia frente al ciudadanos, es empeorarla, más tiempo perdido, más colas para todos 
los que hagan uso de esas oficinas, por tanto, más lejos el Ayuntamiento de la ciudad, es 
empeorar la gestión de este ayuntamiento  de cara al ciudadano, más colas igual a más 
ineficacia y eso es lo que vamos a tener, oficinas llenas de gente haciendo colas. Cerrar 
un parque de bomberos, en una zona tan importante como Playa de Palma, no creo que 
sea mejor en la eficacia, por tanto, busquen medidas de ahorro reales, no marketing, 
demuéstrennos las cifras cuando vamos a una comisión de cuentas, vamos a ver cuentas, 
no vamos a ver literatura, literatura y cuentas, cuentas no había ninguna, queremos ver 
las cuentas y después nos pronunciaremos, no tenemos nada de todo esto, y por tanto 
votaremos en contra de este plan, que creemos que no va a servir para nada y lo 
veremos el año que viene comparando tan simple la ejecución del  presupuesto del 
personal de este año y la ejecución del presupuesto del año que viene, ya les digo hoy 
que no habrá cuatro millones de euros de ahorro. Muchas gracias”. 
 
Diu la Sra. San Gil: 
 
“No ser preocupe Sr. Hila que le pasaremos el desglose de las partidas que se pueden 
cuantificar. A mi lo que me llama la atención es que ahora se tornan en grandes 
defensores aquí del cuerpo de funcionarios cuando ustedes les bajaron el sueldo a los 
funcionarios el año pasado mediante decreto, de tal manera que con una bajada media 
de un cinco por ciento, ello suponía unos 200 euros al mes directamente a su economía, 
es decir unos 2.400 al año como media, y nosotros con la simple medida que hemos 
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tomado, no creo que suba de 20 euros al año, lo que va a afectar al bolsillo de los 
funcionarios. Por otro lado hemos querido destacar  que este plan, es un plan de 
optimización aspiramos no ha hacer recortes, no estamos haciendo recortes, estamos 
optimizando la plantilla municipal, optimizando, reduciendo las  horas extras que son 
una carga  para el Ayuntamiento, además no es forma de actuar mediante horas extras, 
hay que redimensionar y hay que optimizar los turnos y eso es lo que estamos haciendo, 
poner orden. Y en cuanto a la productividad y a la carrera profesional sabemos que la 
carrera profesional es un compromiso, sabemos que es una cosa que los sindicatos han 
luchado, desde el nivel nacional, al nivel autonómico y el nivel local, los funcionarios 
han estado con el sueldo congelado muchos años y esto es una forma de recuperar el 
poder adquisitivo que  han perdido durante los últimos 20 años pero en ningún 
momento hemos dicho que lo vamos a volver atrás, esto se ha simplemente suspendido 
y  nos hemos comprometido a que el tiempo siga contando y que los funcionarios 
cuando puedan cobrar esta productividad, esta carrera profesional, no se van a ver 
perjudicados en ningún momento. En cuanto a las oficinas de atención al ciudadanos, 
todavía no tenemos como lo vamos a redimensionar, lo único que hemos hecho es cerrar 
por la tarde tres oficinas de cuatro, porque según los datos de las  estadísticas que nos 
han pasado desde calidad, prácticamente no se hacía ninguna operación por la tarde, la 
gente no acudía a las oficinas de atención al ciudadano, por esto hemos preferido 
mantener solamente abierta una, la que está mejor situada en Palma, la que tiene mejor 
acceso por transporte público y poder centralizarlo  y que la gente que quiera realizar 
una operación o una consulta por la tarde, que pueda hacerlo en una oficina que está 
bien situada. Y finalmente, en cuanto al recordatorio que hemos publicado en la 
intranet, es simplemente un recordatorio de las obligaciones que tienen los funcionarios 
y que ya saben. Muchas gracias”. 
 
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 
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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.  
 
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, 
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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). 
 
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. 
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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 
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.  
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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.  
 
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. 
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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 
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.  
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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.  

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 
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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 
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 
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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 
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) 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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). 
 
Té la paraula la González: 
 
“Esta  proposición  se trató ya en comisión de pleno y si no recuerdo mal, la primera 
parte estaba, había unanimidad si no recuerdo mal y estábamos de acuerdo en instar al 
equipo de gobierno a convocar la comisión política de seguiment del projecte de 
rehabilitació integral de Playa de Palma y era el segundo punto, el Ple de l’Ajuntament 
considera que el consorcio 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. Ens sembla, si bien no dudamos de la capacidad de trabajo y de dedicación 
del Sr. Gijón, si que el proyecto de la Playa de Palma, entendemos que  merece, que se 
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separe por un lado los intereses de la ciudad, como con un regidor que represente a la 
ciudad de Palma y por otra parte haya un gerente que sea el que se encargue de llevar 
para adelante todo lo que es la gestión y poner en marcha la ejecución del plan, entonces 
en ese sentido creemos que incluso por el bien del Sr. Gijón seria muy conveniente para 
todos que se separara la figura del gerente y que hubiese un regidor de Palma que 
defienda los intereses de Palma y represente a la ciudad dentro del consorcio, gracias”. 
 
Parla el Sr. Verger: 
 
“En relació al tema de la comissió de política de seguiment del projecte de rehabilitació 
integral, pensam que efectivament és molt important que es convoqui i per tant, 
l’Ajuntament s’hauria de posicionar instant a qui l’hauria de convocar que es 
convoqués, més que res, perquè amb el tema de la Platja de Palma i l’evolució d’aquesta 
qüestió s’ha anat fent diferents reclamacions, diferents qüestions que s’han anat 
anunciant per part del Sr. Gijón, que convendria també aclarir a nivell polític, dins 
aquesta comissió política, per tant, l’altre dia en comissió vaig presentar una pregunta 
sobre aquest tema, després el Sr. Martínez me va dir que no tocava contestar gaire 
perquè era un tema de comissió de seguiment, en concret demanava bàsicament per 
qüestions que crec que interessen als ciutadans, després de deu anys de parlar del 
projecte de reconversió integral de la Platja de Palma, crec que es necessita una 
explicació de perquè això pareix que ara queda substancialment  rebaixat, com a mínim, 
segons les declaracions, segons el que hem entès, el que ha sortit als mitjans del Sr. 
Gijón, que si ell passa sempre amb el partit popular, que surt tot distorsionat als mitjans, 
a lo millor, per tant, estaria molt bé que el Sr. Gijón també expliqués que efectivament 
si la reconversió integral ara el plantejament inicial que fa deu anys que se’n parla en 
diferents governs  estatals a diferents signes polítics, ara resulta que després de deu anys 
de parlar ha quedat rebaixat, substancialment compareix això la veritat seria una 
autèntica presa de pel als ciutadans de les illes, un altre presa de pel al ciutadans de les 
illes que convendria que quedés clara i s’expliqués si no fos així, i després també una 
altra qüestió, el Sr.Gijón en aquestes declaracions, també xerrava de 300 milions 
d’euros d’inversió privada o 300 i busques, bono, això no se si això també és una 
herència venuda de fum, perquè a veure si pot explicar de quina manera pensa i amb els 
problemes de finançament que hi ha, ara mateix podem pensar que els privats invertiran 
fins a 300 milions d’euros i després encara es deia més, que l’Ajuntament de Palma 
hauria de fer inversions a la reconversió integral de la Platja de Palma a través de les 
llicències que ingressés per aquestes renovacions, per aquestes inversions que poguessin 
fer els privats, això també hauria de quedar clar, perquè també crec que preocupa a la 
ciutadania que després  aquest compromís que en teoria havia assumit  l’Estat que fa 
deu anys que es parla, ara resulti que serà l’Ajuntament de Palma el que haurà de fer 
aquesta inversió, convendria que quedés clar quina aportació farà l’estat si es que en 
farà alguna, quina aportació farà l’Ajuntament si es que n’ha de fer i per tant això, crec 
que aquí en podríem parlar perfectament ara, sinó com a mínim que es dilucidi a través 
de la comissió de seguiment però el que s’han de menester són respostes urgents amb 
tota aquesta qüestió. Gràcies”. 
 
Intervé el Sr. Gijón: 
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“A veces me pregunto porque se meten en estos jardines, sin necesidad, porque que 
ustedes hablen de convocar una comisión política que durante tres años y medio, 
ustedes que estaban en el gobierno, no solo no convocaron ni crearon, no, saben cuando 
crearon ustedes la comisión de seguimiento político, cuando se encontraron con el agua 
al cuello en el mes de agosto, mientras tanto usted no estaba aquí, estaba por SFM no se 
por donde estaban, nosotros aquí en este pleno  le solicitábamos al equipo de gobierno a 
la Sra. Calvo información  de lo que pasaba en la Playa de Palma y no la tuvimos, me 
tuve que ir personalmente al Ayuntamiento de Llucmajor a recoger, a recopilar todas las 
actas de lo que se  había, es cierto, la Sra. Fernández vino conmigo, estuvimos 
revisando acta por acta todo lo que se había visto en la Playa de Palma y ahora resulta 
que hay tanta urgencia, a mi me parece muy bien, se convocará la comisión rectora, 
pero la comisión rectora política le recuerdo que durante tres años y medio, ustedes ni 
estaban ni se les esperaba y usted formaba parte del gobierno del Sr. Antich, usted 
formaba parte del gobierno y usted y miembros de su equipo formaron, o montaron esta 
reunión cuando  ya no supieron que hacer, y luego ya no me diga que estamos 
vendiendo humo, usted se queja de que yo haya salido diciendo 300 millones de euros 
de inversión  privada, el anterior equipo ofreció 2500 millones de euros de inversión 
privada, la Sra. Nájera allá por donde iba, decía  que había 2500 millones de inversión  
privada y 1500 de inversión pública, sabe lo que nos hemos encontrado, 22 millones de 
euros, que el Sr. Manera con el Sr. Antich y usted que formaba parte  del equipo de 
gobierno del anterior mandato, no se a que lo destinaron, estoy encantado de dar todas 
las explicaciones que sean necesarias  pero encima no empiecen a meter el dedo en el 
ojo, porque ya es lo que faltaba o sea que es lo que tenemos, pues mire, menos 22 
millones de euros, eso es lo que nos hemos encontrado, cuando va a venir, pues no lo se 
porque el día 20 de noviembre hay unas elecciones, no se quien va a ganar, intuyo quien 
va a ganar, pero no lo se y no se que cantidad va a venir, entonces   lo que le hemos 
dicho a su grupo, porque esto lo han preguntado en el parlamento y también al grupo 
socialista que vamos a esperar que haya unas elecciones, porque nos podemos reunir, 
pero si el próximo gobierno que salga  de las elecciones dice que el nivel de inversión a 
nivel de comunidades autónomas va a ser cero, cien, doscientos, trescientos, mil 
quinientos, no lo se, pues entonces sabremos lo que tenemos, a día de hoy no lo 
sabemos, no tengo ningún problema, nos vamos a reunir las veces que haga falta, por mi 
no será y daré todas las explicaciones que hagan falta, además ustedes lo van a tener 
más fácil teniéndome a mí en el ayuntamiento y en el consorcio no tendrán que irse a la  
Playa de Palma que les den las explicaciones, se las podré dar aquí. Yo les pediría que 
retiraran el segundo punto , veo que quieren hacer política con esto me  parece muy 
bien, pero me parece también un cinismo absoluto, porque me están diciendo a mí que 
no puedo estar en el Consorcio de la Playa de Palma y en el Ayuntamiento al mismo 
tiempo que tienen a un delegado del gobierno, que está como delegado del gobierno y 
como comisionado del Consorcio de la Playa de Palma que por cierto no ha ido ni una 
sola vez al consorcio de la Playa de Palma no se ha puesto en contacto con el presidente 
del Consorcio ni me ha llamado para saber absolutamente nada de lo que es la Playa de 
Palma así defiende los intereses de la Playa de Palma. Gracias”. 
 
Es proposa: 
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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 
 
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: 
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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). 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“Molt bé. Anem a veure, en política es poden discutir de moltes coses, avui jo crec que 
hem discutit de bastants, tots partim de diguéssim consideració de fons que per ventura 
són diferents i per tant, no veiem ses coses iguals, ni veiem les maneres d’aplicar les 
polítiques de manera igual per tant  hi ha molta discussió en temes de política, ara bé, en 
política de mobilitat hi ha poca discussió, la veritat en política de mobilitat està clar el 
que s’ha de fer i el que no s’ha de fer, això sempre són números hi ha estàndards a nivell 
internacional, i està clar, independentment del color polític que governa a una banda  o 
l’altre, a nivell europeu, siguin partits conservadors, siguin partits socialdemòcrates, 
siguin partits més d’esquerres, tothom té clar el que s’ha de fer en política de mobilitat. 
Alguns tenen plantejaments més ambicioses, altres manco, però està clar el que s’ha de 
fer, però ens trobam que l’Ajuntament de Palma, evidentment executat per la regidoria 
de mobilitat, ens trobam que feim tot el contrari del que hauríem d’estar fent, es que tot 
el contrari. Tenim un eix cívic peatonal que funciona extraordinàriament bé, posam 
cotxes, motos i camions a circular per l’eix cívic, interferint la via ciutadana i posant en 
perill als vianants. Que tenim un carril bici que serveix per articular la xarxa carril bici 
que recull tots els trànsit, destruïm el carril bici i perquè puguin circular els cotxes, tot el 
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contrari del que s’ha de fer amb uns paràmetres de mobilitat sostenible, tot el contrari 
del que fan moltes ciutats governades pel Partit Popular a nivell estatal, a nivell 
europeu. Per tant, la veritat i això no es que ho opini jo, sinó que qualsevol analista 
internacional ho pot veure, pujant  les tarifes de l’EMT de manera exponencial, tot el 
contrari del que s’ha de fer per incentivar l’ús del transport col·lectiu, per tant, clar, 
davant aquesta antipolítica de mobilitat, davant  l’antiregidor de mobilitat, o 
d’immobilitat, no se ja com definir-ho, però es que es fa diametralment oposat del que 
s’hauria de fer , la veritat es que nosaltres varem demanar la dimissió, avui reprovam, 
instam al ple a reprovar al Sr. Vallejo perquè és executor  d’això, evidentment tots 
sabem que la responsabilitat és de l’equip de govern i evidentment en darrera instancia 
al batle, ara l’executor, aquests paperot l’hi ha tocat al Sr. Vallejo, jo Sr. Vallejo, sa 
veritat per fer aquest paperot, aplicar l’antipolítica de mobilitat, sa veritat no seguiria i li 
he de demanar la dimissió i també he de demanar al plenari que el reprovem per unes 
polítiques que són totalment les contraries  de les que s’haurien d’aplicar. Tendrem una 
ciutat, caminam cap a una ciutat amb més circulació de cotxe, amb més fum, amb més 
contaminació, bono, caminam cap això i feiem tot el contrari del que hem de fer i 
mesures tan gratuïtes, tan innecessàries com posar cotxes a circular pel carrer 
Blanquerna o destruir un carril bici que funcionava perfectament i tot això clar, també 
és una qüestió de formes, com s’ha fet això, el carrer Blanquerna en contra de 
l’enquesta dels comerciants, perquè no s’han posat a fer una enquesta entre els veïnats 
perquè la majoria en contra seria aclaparadora. Carril bici, cap informe tècnic que 
recomani destruir el carril bici, cap informe tècnic cita el regidor de mobilitat un 
informe tècnic, un informe que diu tot el contrari del que ell argumenta i el cita amb la 
contestació als ciutadans que li plantegen dubtes. No es reuneix amb cap entitat ciclista, 
no consensua res, clar les formes d’executar aquesta política també pensam que fan 
especialment reprobable l’actuació del Sr. Vallejo i  ja la guinda va ser aquesta 
declaració solemne de que no cobrarien fins no cobrar el darrer treballador municipal, 
aquest també un paperot que li va tocar fer al Sr. Vallejo d’haver de dir els mitjans de 
comunicació i davant els sindicalistes de l’EMT, els representants de l’EMT de que per 
suposat que no s’havia cobrat, quan aquell dia s’havia cobrat, me pareix molt bé que hi 
hagi un problema tècnic, però el que no es pot fer, són declaracions solemnes i després 
dir que no es cobrarà fins que no cobri el darrer treballador municipal i incomplir això 
perquè hi ha hagut no se quin problema, això primer s’estalviïn la declaració solemne 
que va sortir en titular a tots els diaris, i una altra vegada varem tenir el Sr. Vallejo, fent, 
dient una cosa que no era en absolut veritat, per tant, per tots aquests motius pensam 
que està més que justificada la reprovació de la política de mobilitat d’aquest 
Ajuntament, l’executor del qual, per desgràcia per ell, sa veritat, perquè no té tal, Sr. 
Vallejo”. 
 
Intervé el Sr.  Hila: 
 
“Me sumo a las palabras del Sr. Verger que creo que lo ha explicado… exposición de 
motivos, por tanto en todo caso en el turno de réplica…” 
 
Parla el Sr. Gijón: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Tengo que decirles que me parece muy poco serio que a cuatro 
meses de haber empezado una nueva legislatura ustedes precisamente pidan la 
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reprobación de un concejal de movilidad con unos argumentos bastante pobres, les 
recuerdo que cuando nosotros pedíamos la reprobación de un concejal en el anterior 
mandato era o porque incumplía un acuerdo de pleno o porque no presentaban los 
presupuestos. Y además me llama mucho más la atención que sea usted el abanderado 
de toda esta historia, precisamente usted. Quien se iba a cargar el carril bici de Avenidas 
cuando estuviera puesto el tranvía. Usted. No, ya se lo que me contestará, solo faltaría. 
En Blanquerna quien lo hizo mal fue el anterior equipo de gobierno, del cual también 
ustedes formaban  parte, porque se saltaron un acuerdo al que se había llegado con todos 
y se demostró que había sido un error, miren ahora los problemas que hay en 
Blanquerna. Es verdad que hay diferencia a la hora de pensar, en lo que hacen unos y lo 
que hacen otros, usted dice que es incontestable las políticas de movilidad, las suyas son 
muy contestables, de hecho se debería escribir un manual de lo que no se tiene que 
hacer en políticas de movilidad. El carril bici de Avenidas es que se hizo mal, es que los 
técnicos incluso, hace un tiempo se quejaban de que en una vía, en una arteria principal, 
no se podía poner un carril bici, sí, porque yo también he sido regidor de movilidad y 
los mismos técnicos decían una cosa en un momento decían una cosa y en otro 
momento decían otra cosa. Hicieron ustedes mal, el carril bici de Avenidas, y la realidad 
es que se ha quitado el carril bici de Avenidas y no ha habido ningún problema, 
curiosamente aparecieron las encuestas el otro día, las estadísticas y no ha pasado 
absolutamente nada, sigue funcionando exactamente igual, hay una alternativa y la 
gente lo sigue utilizando. Política de movilidad, aparcamientos disuasorios, que antes 
decía la Sra. Fernández, lo hicieron fatal, hicieron aparcamientos disuasorios que siguen 
sin utilizarse, claro, como ustedes decían, como lo paga el Sr. Zapatero,  pues mira, 
ahora lo estamos pagando todos  las barbaridades del Sr. Zapatero. Aparcamientos que 
no fueran disuasorios, no construyeron ninguno, con lo cual también muy mal, pero es 
que claro, cuando luego me hablan de la EMT es que parece que ustedes no han 
gobernado, el billete ordinario con la Sra. Calvo, subió 15 céntimos, el ordinario, con 
nosotros 25 céntimos, es decir hay diez céntimos de diferencia que nos separan, una 
situación  que ustedes han dejado bastante lamentable, sin embargo el más importante 
que es el billete  de residente, la Sra. Calvo, lo sube, 19 céntimo, nosotros 15, por cierto 
me viene bien, lo que ha traído hoy el Sr. Martínez, dice, hemos mejorado la frecuencia 
de la EMT y hemos apostado por la gratuidad del transporte hasta los 16 años. Claro 
que lo han hecho, como que no pagaba nadie, así yo también hago, esto es lo más 
sencillo del mundo, esto está hecho, iba a decir a prueba de tontos, pero es que está 
hecho a prueba de tontos, mantener gratuidad y si en lugar de 16 le diéramos a los 28, 
creo que todavía vendría más gente, pero es que esto no es serio, hemos congelado los 
impuestos, los precios públicos, que precios públicos, ustedes subieron la EMT, ustedes 
subieron la ORA, ustedes subieron los aparcamientos que me están contando de que 
hemos estado congelado los precios públicos, ustedes subieron el billete de residente y 
lo pasaron de 0’46 a 0’65, lo que pasa es que las políticas de movilidad cuando las hace 
el PSOE i el PSM y todos los partidos de izquierda están bien hechas, porque claro, 
como pueden hacer cualquier cosa que se les pase por allí mismo y está bien hecho, está 
todo va en función de la movilidad, nosotros apostamos por la movilidad, nosotros 
promocionamos la movilidad y nosotros no reprobamos a nadie por esto, se lo recuerdo, 
en el 2007 ustedes llegan  y se encuentran una deuda con entidades de crédito en la 
EMT de 6.993.000 en el 2077 llegamos nosotros  y esa cifra se ha multiplicado por dos. 
Ahora, un 200% de aumento, 13.754.000 euros y nadie le pidió la reprobación ni a usted 
Sr. Hila, ni a los que  habían estado antes de usted. En el 2007 la Sra. Calvo, se 
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encuentra una deuda con proveedores de 6.230.000 € y nosotros cuando llegamos nos 
encontramos esta cifra multiplicada por 2’4, un 240% más, hoy debemos 15.100.000 € y 
nadie le pide la reprobación Sra. Calvo, por este tema nadie, en el 2007 la Sr. Calvo, 
cada viajero que transportaba la EMT nos costaba 95 céntimos, cuando ustedes han 
gobernado, ese mismo pasajero, nos cuesta un 7% más, nos cuesta 1’01 euros y a pesar 
de ello nadie les ha reprobado. Desde el año 2000 hasta su llegada a este ayuntamiento, 
la EMT de Palma siempre cubría en más del 50% los costes de explotación con la 
recaudación que se obtenía y usted Sra. Calvo, se acabó, y se acabó simplemente, 
porque ustedes, ya se lo dije en el anterior pleno, se pensó que la ciudad de Palma 
comenzaba una nueva era, empezada la era post Calvo o lo que yo le bauticé con el 1 
después de Calvo. En el año 1 después de Calvo se inventó el transporte público, en el 
año 1 después de Calvo, la gente comenzó a utilizar el bus, en el año 1 después de 
Calvo, los billetes se tenían que dar gratis porque la gente no conocía lo que era la EMT 
y había que promocionarla, mire Sra. Calvo, en el año 4 antes de Calvo, por sorpresa, la 
EMT transportó, 40 millones de viajeros. Pero vamos a analizar la gratuidad, porque 
esto también tiene su miga.  En el año 4 antes de Calvo, la EMT transportó como le he 
dicho 40 millones de viajeros, de los cuales, 1.318.000 lo hicieron gratis, es decir 
tuvieron esos viajeros netos que contribuían de 38.817.000 sin embargo en el año 4 
después de Calvo, esa promoción que está tan ….del transporte público, ha servido para 
que 44 millones de personas viagen de las cuales 7.790.000 lo han hecho gratis, es 
decir, los viajeros netos son 36.209.000 nosotros, 38.800.000, ustedes 36.209.000 donde 
está la promoción que han hecho ustedes del transporte público, porque viajar gratis es 
fácil, lo podemos hacer, es que no tiene ningún secreto es verdad. En el año 2008, 578 
conductores, en el año 2009 653, es decir, hemos aumentado por 75, esos 75 
conductores y ustedes lo saben bien, supone un incremento de los costes salariales de 
3.555.000 € cuanto aumentaron ustedes la subvención en ese período. Se lo voy a 
contestar yo, no se preocupe, porque veo que no lo sabe como tampoco sabía la 
publicidad de Internet, cero, no se aumentó, cero, es más se redujo en 1.040.000 € como 
pensaban hacer frente a los incrementos de los costes, pues no lo pensaron y eso si es 
reprobable y eso si que no lo hemos encontrado. Lo que ustedes han hecho en política 
de movilidad, es de manual, pero de mal gestor porque insisto otra vez, gratis es muy 
fácil hacer las cosas, en plena crisis ustedes compran 52 autobuses nuevos, es decir, 
cuando España entera deja de comprar coches, porque no saben ni como pagarlos, 
nosotros compramos coches, pero claro, no son tan tontos, como eso podría parecer a 
priori, porque claro no pagaron los coches, les pusieron dos años de carencia, Sr. 
Alcover, compraron  autobuses con dos años de carencia, ya pagaran los que vengan 
detrás esto está muy bien, que paguen el que venga y eso para nosotros si que es 
reprobable. En un estudio que encargaron ustedes, por cierto, 208.000 € que pagaron, es 
verdad, voy a dejarlo para después. Gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Hila: 
 
“Muchas gracias. Sr.Gijón, usted era el reprobador de la pasada legislatura, cuantos 
debates tuvimos usted  y yo, si hasta en uno se trajo un bote, se trajo un bote de algo, 
para fundamentar su reprobación, no se acuerda, entonces, acuérdese aquí en las 
reprobaciones. Reprobamos, se ha buscado mal defensor Sr. Vallejo, se ha buscado mal 
defensor, porque cuando una, fíjese que he estado bastante tranquilo, pero el Sr. Gijón le 
defiende mintiendo cuando presentamos una reprobación  por mentir, entonces es que es 
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peor, con 17 regidores no hace falta mentir, si se va a aprobar igual o no, no hace falta 
mentir, porque aquí tiene usted sus motivos, pero ahora el Sr. Gijón, nos está mintiendo 
con cosas que el sabe perfectamente que no son ciertas y el problema de todo esto es 
que lo tienen los ciudadanos de  Palma, todo esto, porque un equipo de gobierno que 
miente de forma sistemática es un problema para esta ciudad, así no generamos ninguna 
confianza porque los ciudadanos hoy se han sentido engañados, hoy les han mentido 
todos ustedes con su votación sobre las tarifas del bus, sobre los impuestos, les han 
mentido, salgan ahí fuera a ver si les dicen que no, que ellos ya lo sabían que iban a 
subir  un 23% el autobús, que no les han mentido, les han mentido, busquen los papeles, 
esto es el pasado, ustedes hoy aquí, hoy aquí, Sr. Gijón, usted  ha votado esta subida de 
tarifas no lo he hecho yo, lo ha hecho usted, entonces en el pasado dentro de cuatro 
años, leeremos las actas de cuando usted decía y dejaba de decir, pero hoy usted aquí, 
ha subido un 23% las tarifas y busque causas si quiere, remóntese a la Edad Media, la 
cuestión es que ustedes , esta propuesta de reprobación se podría elevar a muchos otros 
miembros del equipo de gobierno y en el caso de los impuestos a todo el equipo de 
gobierno, se podría elevar a todo el equipo de gobierno. Se pueden reir, pueden hacer 
chistes, nos pueden insultar, nos pueden tomar el pelo, pueden hacerse los graciosos, los 
ciudadanos que están ahí fuera les han subido los impuestos, con ellos vayan hacer las 
gracias y los chistes, les quiero ver, yo voy como espectador, ustedes me citan y yo voy 
como espectador, nos vemos cuando quieran en una parada de autobús, cuando quieran 
y les cuentan los chistes, Sr. Gijón, voy con usted y les cuentan los chistes a los que se 
vayan a subir al autobús, y no el chófer que tenga que dar la cara por usted, cuando 
quiera tiene mi teléfono. Muchas gracias”. 
 
Intervé el Sr. Verger: 
 
“Anem a veure. Clar, carril bici d’Avingudes, li comentaré, amb el tema del tramvia no 
necessàriament aquesta sentinella, els hi he sentit moltes vegades no necessariament 
implicava construir el tramvia, destruir el carril bici, no necessàriament,  s’estava en un 
procés que  s’iniciava i que podia acabar perfectament amb un tramvia ocupant part de 
la calçada i devora el carril bici, el carril bus. Això podia haver acabat perfectament 
així, o amb dos carrils de circulació, també podia haver acabat d’una altra manera però 
no necessariament  la construcció del tramvia implicava destruir el carril bici, per tant, 
això com argument, aquest argument si que és fluix, perquè els que han destruït els 
carril bici, han estat vostès, no, i l’han destruït a més a més, sense cap informe tècnic 
que les hi donés suport per destruir-lo i és més l’han substituït per una  alternativa que 
és una birria, que és molt més tortuós, perillós, molt més llarg i en cap cas compleix 
amb les funciones que complia el carril bici d’Avingudes, de fet, i és evident, si ens  
passegem per Palma hi ha molta de gent que segueix circulant per Avingudes ja sigui 
per l’acera, ja sigui per la calçada, perquè la gent s’havia avesat a  això, perquè la gent 
necessita això, no necessita que l’enviïn a un recorregut intern que fa voltes, que a més 
compateixes amb els cotxes, que és molt més llarg, que no serveix, l’han substituït per 
una autèntica birria, sense cap fonament tècnic, jo ho he dit moltes vegades, estan amb 
aquest tema, instal·lats dins la racionalitat, no fan coses racionals, no és, això no és una 
qüestió de dretes, d’esquerres, és una qüestió de fer les coses ben fetes, a ningú se l’hi 
hagués ocorregut amb un mínim de seny destruir el carril bici d’Avingudes, això són 
qüestions que vostès havien arribat a aquest compromís, polític abans i han fet 
vandalisme  polític, s’han carregat una cosa que no tenien perquè destruir. Igual els 
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cotxes de Blanquerna, per favor, a qui se li ocorre  a un eix cívic que els ciutadans han 
conquistat, que estan en mig les famílies, circulant, xerrant, gent gran, els nins, a qui se 
li ocorre posar  a circular cotxes per allà i aparcar cotxes i despreocupar-se del tema i dir 
el Sr. Gijón que tot va perfecte, escolti, no parla molt amb els veïnats, el sentir general 
del carrer Blanquerna, facin una enquesta, ja que en varen fer una amb els comerciants, 
que majoritàriament volien que seguís peatonal el carrer, facin una enquesta entre els 
veïnats, entre els seus votants és gent senzilla que no entén res, de com  li han posat a 
circular cotxes, amb problemes d’interferències amb la seguretat de les  persones, això 
no és de rebut i a més això tampoc, amb quin suport tècnic i amagant els informes, sa 
veritat, fatal, i després  l’EMT, es posi com es posi el Sr. Gijón i que digui que hem fet 
una política de mobilitat fatal, les polítiques de mobilitat cerquen un objectiu que es 
transferir usuaris, des del cotxe privat, cap a altres mitjans de transports, cap el transport 
col·lectiu o cap a formes de mobilitat no motoritzada, això és el que cerquen les 
polítiques de mobilitat a tota Europa, no cerquen una altra cosa, aquest és l’objectiu  i 
aquest era l’objectiu del govern anterior, aconseguir transferir gent des del cotxe privat 
cap al transport col·lectiu o cap a altres formes de mobilitat i això Sr. Gijón es va 
aconseguir, es varen augmentar freqüències, es varen congelar tarifes, tant a Palma com 
al Govern i varem augmentar els usuaris del transports col·lectiu i a Palma hi va haver 
una revolució amb les bicicletes, molta gent que fins ara, fins llavors anava en cotxe, 
després va anar amb bicicleta i això es va aconseguir, ara que feim, desfer tot el fet, fer 
passes endarrera, es que retrocedim en matèria de mobilitat de manera evident, i 
efectivament això és una responsabilitat del batle, el regidor és l’executor, ara bé, es tan 
important aquesta qüestió i s’han fet les coses tan malament de manera tan general que 
sa veritat, hi ha per reprovar tot l’equip en qüestions de mobilitat, s’està fent antipolítica 
de mobilitat i això es posin com es posin”. 
 
Té la paraula el Sr. Gijón: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Todavía no me ha quedado claro, porque reprueban al Sr. Vallejo. 
No se si es por el aumento de tarifas o por la política de movilidad, porque la verdad 
política de movilidad en cuatro meses, complicado, la política de movilidad, dudo 
mucho que le estén reprobando por este concepto y si es el hecho de subir los 
impuestos, o los precios públicos como dice el PSOE pues entonces vamos hacer la 
extensiva a la Sra. Calvo porque en el 2009 subió un 46% las tarifas, pero que pasa, 
ustedes son muy cínicos, muy cínicos, es que además lo dicen con una total 
desvergüenza como si  ustedes no hubieran estado aquí, es que les da igual y lo está 
diciendo usted, usted ha repetido tres o cuatro veces birria, sabe lo que es una birria, una 
birria es comprar 25 millones de euros en trenes y tenerlos en una cochera. Acabe usted, 
si no tenían dinero, no tenían ni proyecto, esto es una birria, eso si es reprobable, usted 
es reprobable, usted ha hecho mucho daño a esta comunidad siendo director general de 
movilidad, 25 millones de euros, hablen del metro todo lo que quieran pero 25 millones 
de euros están enterrados en una cochera, la ley de capitalidad, ustedes electrificaron 
unas líneas y no sabían como terminarlas, 30 millones de euros, donde está, allí, como 
iban a llegar, compraron coches para llevar con electricidad y solo electrifican la mitad 
de la línea, no les dio tiempo, no tenían dinero, sí, el proyecto esta fet, sí, y los coches 
siguen allí en los talleres y la línea electrificada no llega hasta su sitio, con que estudios, 
porque claro, transferir, usted dice vamos a transferir viajeros del coche privado al 
transporte colectivo, claro, se olvida de un problema que es que hay que pagar el 
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transporte colectivo, pero que a ustedes esto les da igual, es que les trae sin cuidado, sí, 
claro, es una prioridad, como no la paga usted, ponga usted el dinero de su bolsillo y 
verá la prioridad, seguro que empieza a ir en el coche, si tiene que pagarlo de su 
bolsillo. A veces, no se han preguntado, yo me lo pregunto, no se ha preguntado nunca 
si tan buenas son sus ideas porque les vota tan poca gente, sí, ya lo he visto, cuente, 
podemos empezar  por allí o por allí, por donde quiera, es que de verdad no es serio que 
estén haciendo una reprobación por este concepto, de verdad, se lo digo de verdad, ya 
veo, nunca nos pondremos de acuerdo con estos temas… antes le decía, porque me hace 
gracia, ustedes se encargan un estudio a una empresa, 200.000 euros Sra. Calvo, que de 
eso tampoco lo sabían, de esto estoy seguro igual que de los preservativos, no lo sabían, 
200.000 euros ha costado este estudio, si hubiera hecho caso a una de las intervencions  
mías en el 2008, y sin cobrar, le hubiera dicho lo mismo que le dije yo, si los gastos de 
la EMT suben por encima del 20% cada año, y los ingresos no suben al 3% en algún 
momento va haber algún problema, se lo decía este estudio, este estudio le dijo que no 
comprara los 52 autobuses y si lo tenia que hacer que lo hiciera poco a poco, ustedes no, 
52, venga, bueno no, 52 no, porque cada día decían 52, se acuerda, al final eran 108 
autobuses los que iban a venir, 52 y le decían ojo, suban las tarifas, súbanlas, porque la 
situación financiera de la EMT va ser un desastre, se lo decían, ni caso, para eso no 
hubieran pagado, por lo menos nos hubiéramos ahorrado 200.000 euros en el estudio, 
porque era de cajón, eso si ha sido reprobable, a nosotros no nos gustaría haber tenido 
que subir las tarifas, digan ustedes, pongan encima de la mesa como piensan pagar el 
déficit de la EMT, como piensan pagar al proveedor, porque de momento lo único que 
han dicho es que  eliminando el contracto de rénting se ahorra un millón de euros, 
venga, fantástico, le voy a conceder el beneficio de la duda, un millón de euros, 
enhorabuena, hay cuatrocientos mil con la publicidad, enhorabuena 1.400.000 perfecto 
y los otros nueve con que, como lo hacemos, lo aporta el Ayuntamiento, porque ustedes 
no lo hicieron, en cuatro años, no subieron la aportación del Ayuntamiento, ni un euro, 
porque no lo hicieron, sí, ocho millones, por eso tenemos el déficit, en cuatro meses 
hemos generado el déficit, somos tan torpes  y tan malos, que en cuatro meses hemos 
generado el déficit, venga ya hombre. Esa es la realidad, la situación económica de la 
EMT Sr. Alcover la sabe mejor que nadie, igual que la sabe el Sr. Hila, eso es 
reprobable, y no es reprobable el concejal que acaba de llegar y que no ha tenido más 
remedio que subir las tarifas porque no hay otra manera de financiarlo, dígame una 
manera de financiarlo, todavía no lo han dicho, solo están diciendo tonterías que no 
sirven para nada y no arreglan el problema. Gracias”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Sin que sirva de precedente Sr. Hila, le aseguro que si usted va a contestar a lo que le 
estoy pidiendo, le doy la palabra con tiempo ilimitado, si usted realmente ahora mismo 
puede decir, como, además se lo digo con toda honradez, porque nosotros nos hemos 
roto la cabeza para este tema, si usted realmente a parte de ese millón del rénting y esos 
400.000 € tiene una idea o un plan para  que nosotros podamos reducir ese déficit de 9 
millones y medio, tiene usted la palabra y tiene usted hasta mañana por la mañana. 
Además Sr. Hila, creo que usted me conoce, desde la buenísima voluntad.” 
 
Diu el Sr. Hila: 
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“Si, creo que usted me conoce y desde la misma buenísima voluntad…” 
 
Continua el Sr. Batle: 
 
“Lo que le pido es que no me haga un espitch político porque eso no corresponde…” 
 
Parla el Sr. Hila: 
 
“No es que parte del problema….” 
 
Diu el Sr. Batle: 
 
“La palabra se le da para que usted nos diga como reducir ese déficit, no para otras 
cosas, porque no le corresponde, si usted me da una idea que sea viable, le prometo que 
volvemos a empezar el pleno y bajamos las tarifas o lo que haga falta, porque créame, 
que si hay alguna cosa que  realmente nos… le hemos oído y  sabemos lo que propone, 
por lo tanto si es distinto lo que ha propuesto que no salen los números le doy la 
palabra”. 
 
Parla el Sr. Hila: 
 
“Yo me ofrecí a sentarme con el regidor de movilidad…Yo he hecho propuestas y no 
me dirán que no, porque hemos consensuado una para ahorrar millones de euros, he 
hecho propuestas, he hecho propuestas de volver autobuses, hice propuestas que en 
mayo del año pasado ya nos habrían hecho ahorrar muchos millones de euros para hoy y 
lo pacté con los partidos políticos y lo votamos juntos en el consejo de administración   
en cambio aquí, y le seguiré haciendo propuestas…” 
 
Diu el Sr. Batle: 
 
“Sr. Hila, de los nueve millones y medio de déficit de verdad hay alguna manera posible 
de poder enjuagarlos sin subir los billetes?”. 
 
Continua el Sr. Hila: 
 
“Una parte de ese déficit va a ser causado porque no va a recibir toda la subvención, 
entonces es perdida directa”. 
 
Parla el Sr. Balte: 
 
“Pero Sr. Hila, de verdad de que hay alguna solución, de verdad hay una solución para 
poder darle una viabilidad a la EMT, mire, me ofrezco personalmente para que usted 
esto si quiere, lo despache con el regidor o sino, lo quiere despachar conmigo, seguro 
que le atenderé cuando usted me diga, se lo aseguro, porque si usted realmente me da 
una solución, yo prometo revisar, si me da solución, prometo revisar el tema.” 
 
Diu el Sr. Hila: 
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“Dese ya, porque le he pedido la cita, ponga, dígaselo, ya le aviso que lo podemos 
hacer, invite al otro grupo de la oposición.” 
 
Diu el Batle: 
 
“Pues pongamos cita, no le digo mañana, pero la semana que viene. Yo no quiero hacer, 
Sr. Hila, debate político ya lo hemos hecho en la comisiones hoy aquí, yo además se lo 
digo, no, un momento, se lo digo con toda honradez, además, seguro que usted me cree, 
se lo digo, si usted tiene esas soluciones, yo prometo escucharle y prometo que si usted 
me da una manera viable de no subir las tarifas, estoy dispuesto a rebajarlas y además 
hacer una declaración pública que ha sido gracias a la genial aportación del Sr. Hila. 
Ponemos cita, le llamaran mañana y le aseguro que será la semana que viene, si lo tiene 
preparado no se preocupe, pero sino prepárelo con  urgencia, porque además lo digo 
honradamente, a mi me gusta ser una persona pragmática, si esto que usted dice es 
verdad que a mi no me ha llegado y que a ningún equipo de gobierno nos ha llegado 
para solventar, le quiero dar la oportunidad, pues, ahí le espero, le llamaré”. 
 
Demana la paraula el Sr. Verger: 
 
“Si es pot rectificar, si estam tots d’acord, he entès, he entès a lo millor es que no tenc 
gaire, a lo millor es vera que no feim falta per res, que deim tonteries com diu el Sr. 
Gijón, que ho ha dit també en públic, jo si ho he entès bé, el Sr. Gijón blandia  l’informe 
i deia un informe que ha costado 200.000, si ho he entès bé, crec que tots ho hem entès, 
resulta que aquest informe no costa 200.000 costa, l’altre dia va sortir la xifra, al consell 
d’administració, eren 4 ó 5 mil euros, el Sr. Vallejo ho sap millor, però ell mateix va dir 
que eren 4 ó 5 mil euros aquest informe aquest informe, no 200.000 i avui el Sr. Gijón, 
ho dic, perquè no es digui que un informe 200.000 perquè és com per quedar recollit a 
l’acta perquè és com s’ha dit, si és que tots estam d’acord”. 
 
Diu el Sr. Gijón: 
 
“Sí, gràcies Sr. Batle. Mire las actas ustedes las recibirán al inicio de cada pleno se 
reciben las actas, rectifiquen lo que crean yo les he dicho que se gastó 200.000€ en 
Cinesi, para estudios, 200.000€ en estudios, se han gastado los 200.000 € en estudios si 
o no. Revisen el acta y cuando llegue el acta si tienen que hace una rectificación la 
hagan”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“En cualquier caso ha quedado aclarado, es decir,  a veces en el fragor de la batalla uno 
no es capaz de ser tan preciso en sus manifestaciones por lo tanto, ha quedado aclarado 
que los 200.000 € es en informes de Cinesa y no en ese informe en concreto, por lo 
tanto, ya está bien que haya quedado el tema solventado en mi opinión. Bueno, Sr. Hila, 
le aseguro que le espero impaciente”. 
 
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 
govern havia cobrat les seves remuneracions, malgrat el compromís “solemne” anunciat 
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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). 
 
Té la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Sr. Batle. Bé, aquesta moció es presenta per la preocupació que té l’oposició en quan a 
Serveis Socials i en aquest cas, concretament al programa d’educadors familiars i la 
incertesa que desprèn la regidora per la seva indefinició. Cal recordar que el programa 
d’educadors familiars, actualment, fa intervencions a famílies que tenen diverses 
problemàtiques, ja sigui de caire econòmic, social, bé, diverses problemàtiques i té 13 
persones, professionals, educadors socials qui treballen amb aquesta famílies i fan una 
tasca molt important, sobre tot en prevenció de situacions que poden ser molt doloroses 
per les famílies, estam parlant de desprotecció d’infants, estam  parlant de fracàs 
escolar, estam parlant d’un alt risc de drogodependències, estam  parlant d’un sèrie de 
qüestions molt sèries i molt importants. La nostra preocupació es que l’anunci de que no 
es tornarà a treure el concurs del programa d’educadors familiars i a més, encara a dia 
d’avui, un mes abans l’oposició no coneix quina alternativa es donarà a aquest 
programa, implica que veiem que hi ha una situació de molt mala planificació i una 
situació d’improvisació important, perquè un programa d’aquestes característiques si tu 
no tens una alternativa com a mínim no diguis res, de que el substituiras per no es sap 
que, llavors com el cost social que pot provocar, una mala improvisació, una mala 
planificació sobre aquest tema, la proposició gira entorn de que immediatament es 
tregui el concurs i ens estalviem plans B que encara ara no saben que són ni que seran. 
Gràcies”. 
 
Parla la Sra. Fernández Herranz: 
 
“Muchas gracias. Bueno en primer lugar, voy a situar un poco, porque los datos que 
usted maneja no son del todo ciertos. A día de hoy en el Ayuntamiento, hay 35 
educadores trabajando, 15 que están en el programa socioeducativo de infancia y 
familia, uno que está asignado al plan de prestaciones básicas, cinco que trabajan a 
través del  programa Alter, cinco que lo hacen a través del servei comunitario 
socioeducatiu y nueve que son los del servicio del que estamos hablando. Bien, de estos 
35, es cierto que nosotros sin hacer ningún anuncio, porque nosotros no hemos salido 
públicamente diciendo absolutamente nada, porque estamos trabajando a nivel interno, 
que es como creemos que debemos hacerlo hasta ahora, nosotros no hemos anunciado 
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nada ni hemos dicho nada, evidentemente después de que ustedes nos hagan la 
pregunta, nosotros intentamos dar explicaciones, pero no es que nosotros hayamos 
anunciado a bombo y platillo absolutamente nada. Estos nueve educadores familiares 
que es un servicio externalizado que lo está prestando hasta ahora por una empresa, 
cuesta al Ayuntamiento 440.000 € al año y atiende al año 44 familias, además es un 
servicio que la intervención que realiza linda mucho con las competencias del Consell 
Insular de Mallorca, que tiene en cuanto a menores que además viene agravado porque 
durante estos cuatro años, no ha habido, ninguna coordinación, con ninguna 
administración de hecho no la había ni entre las áreas del Ayuntamiento, pero 
evidentemente con el departamento donde menores, excepto por la buena voluntad de 
los técnicos que tenemos trabajando en el Ayuntamiento a nivel político no había 
ningún tipo de coordinación como nos hemos podido dar cuenta, no solamente con el 
tema de menores sino con muchas otras cuestiones. Y es cierto que nos estamos 
planteando como dar este servicio, pero le puedo asegurar que este servicio va a darse, 
es por eso que nosotros hemos planteado una propuesta alternativa, que tiene dos 
puntos. En  primer lugar, que estamos dispuestos a garantizar, porque de hecho, ya lo 
hemos hecho, la atención a las familias usuarias ahora mismo de este servicios de 
educadores familiares, hasta el día 31 de diciembre, pero no solo eso, sino que además 
nos comprometemos a que la acción de este servicio de educadores familiares, para el 
próximo año, atiendan como mínimo al mismo número de familias que está atendiendo 
o que ha atendido durante el año 2012, o sea, nos estamos comprometiendo a seguir con 
este servicio, tal vez no en las mismas condiciones que se está siguiendo ahora, pero 
garantizamos que como mínimo vamos a atender al mismo número de familias, de 
hecho nuestro objetivo es atender más, y esto es nuestra propuesta alternativa que 
espero que voten, porque de hecho va más allá incluso de su propia propuesta. Muchas 
gracias”. 
 
Diu la Sra. González: 
 
“Gracias Sr. Gijón. Bueno nosotros al hacer esta propuesta conjunta, evidentemente el 
problema hasta el 2011 no nos preocupaba porque el contrato está vigente hasta 2011, 
por lo tanto lo digo en función de la propuesta que usted hace. Diciembre, un mes más. 
Bueno, el problema que nosotros  vemos aquí es que estamos hablando de un servicio 
que como ha explicado antes el Sr. Noguera da respuesta a unas necesidades de una 
población muy vulnerable y que el tener, recortar la atención preventiva a estas familias 
con riesgo, puede crear conflictos muy graves y muy difíciles y malos de resolver. 
Estamos hablando de un trabajo que se hace con estas familias, desde atrás y hacia 
delante, que no se puede cortar en seco, y empezar dentro de un mes o dentro de dos 
meses, sino se hace una continuidad de lo que ya se está haciendo, de lo que se está 
haciendo, y luego las transformaciones y las mejoras, todas las que lleguen bienvenidas 
sean. El problema es que este servicio tradicionalmente se externaliza, o ha estado 
externalizado desde siempre, por una cuestión muy práctica y muy clara y es la 
necesidad de flexibilidad horaria, por parte de los técnicos o de los educadores que  
tienen que ir a las familias, no negamos que depende de servicios sociales, siempre ha 
dependido de servicios sociales, pero los técnicos del Ayuntamiento, lo decimos  un 
poco, porque usted lo sabe mejor que yo, porque está en la responsabilidad del área, 
tienen un horario, entonces el externalizar, es para la flexibilidad sobre todo horaria y la 
presencia en los hogares afectados, entonces nosotros lo que creemos que es importante 
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y que estoy segura que usted también comparte es que se tiene que garantizar el servicio 
en las mismas condiciones que se esta dando ahora y  de ahí a mejor, pero no repensarlo 
y mientras lo repensamos, que se quede este espacio vacío, las consecuencias, usted es 
consciente de  cuales pueden ser, el Sr. Noguera, ha explicado y creo que se ha quedado 
corto estamos hablando de riesgos muy graves para  los niños, que además de 
absentismo, van desde malos tratos, posible malos tratos, estamos hablando de que 
todavía no han sucedido, pero usted sabe en el ámbito de trabajo, en el que estamos 
moviéndonos, el riesgo es muy alto y nosotros le pediríamos por favor que reconsidere 
la contratación de este servicio para garantizar las necesidades de flexibilidad y de 
presencia en los hogares que es necesaria y que como usted sabe también, desde los 
servicios sociales, tal cual están ahora mismo no pueden llegar al total de la necesidad. 
Gracias”. 
 
Té la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Per flexibilitat horària i per la càrrega de casos que tenien  els treballadors 
professionals funcionaris de la casa, per això es va treure aquest programa, vostè sap 
que dura un procés de traspàs  d’un programa així a un altre empresa o treballadors 
professionals de la casa? Ja hauríem de saber quina alternativa, perquè sinó, la veritat el 
procés de traspassos, serà com començar de nou. La veritat, hi he demanat per activa i 
per passiva des de fa temps, que pensen fer, dia 1 de gener, sense comptar  el programa 
Exit i els dinamitzadors lingüístic, perquè no m’ho pugui treure en cara, seran 101 
treballadors menys a l’Ajuntament de Palma, 101 treballadors menys a l’Ajuntament de 
Palma de les  àrees joventut, IMFOF i Serveis socials, que ja no treballaran a 
l’Ajuntament, com ho pensa fer? Expliqui d’una vegada per totes com pensa substituir 
tota aquesta tasca que feien aquests perfils laborals, sense contractar ni treure cap  
programa, com ho pensa fer? Evidentment no votarem a favor de la seva proposta, ens 
abstendrem, perquè evidentment fa molt de temps que li demanam que pensa fer, no ens 
contesta, ens està dient que sí, que ho abarcarà tot però sense contestar, sense donar 
explicacions i amb el perill que es veu a l’horitzó, per falta de planificació, per 
improvisació, i sobre tot, pel perill i el cost social que pot tenir a la ciutat”. 
 
Parla la Sra. Fernández Herranz: 
 
“Sr. Noguera, de verdad, sabe que admiro su convicción de que los dinamizadores 
lingüísticos eran trabajadores sociales de este Ayuntamiento, dejando al margen esto, yo 
no se que propuesta, creo que hemos aprobado por unanimidad respecto al programa 
Exit, verdad?, y me está diciendo que lo vamos a quitar y que va haber menos 
trabajadores cuando acabamos de aprobar una propuesta que nos comprometemos a 
que… perfecto, a perdone, no le había escuchado, disculpe, es que ya me extrañaba, 
porque solo faltaba esto, que después de aprobar una propuesta como esta, bien. Yo creo 
que ustedes lo que nos están diciendo  no es que continuemos con este servicio, nos 
están diciendo como tenemos que continuar con este servicio y yo le estoy diciendo que 
nosotros lo que estamos haciendo es estudiar y planificar para poder llegar a más 
familias, mejorar este servicio, por lo tanto, nosotros no vamos a votar su propuesta, 
porque nos están diciendo como hacerlo y creemos que se puede mejorar y se puede 
hacer de otra forma, y precisamente hemos añadido otro punto, para que sepan que 
vamos a garantizar la continuidad de estas familias, que no va haber ningún proceso que 
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se quede por ahí. De todas formas vamos a tener una oportunidad para debatir sobre el 
proyecto social  que tiene al partido Popular en el equipo de gobierno, que aprovecho de 
verdad para darles las gracias por el pleno que van a solicitar, no se si lo han solicitado 
para debatir sobre servicios sociales, de verdad que se lo agradecemos muchísimo, 
porque vamos a tener la oportunidad no solamente de explicar nuestro proyecto social 
sino de compararlo con el que tenia la otra legislatura, y Sra. Calvo me hubiese gustado 
que la misma preocupación que tienen ahora por los servicios sociales lo hubiesen 
tenido la legislatura pasada, de verdad que me hubiese gustado mucho. Muchas 
gracias”. 
 
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 
 
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.   
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27.  Proposició del Grup Municipal PSM-IV-ExM  relativa a sales d’assaig a la 

UIB (777/2011). 
 
Té la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Queda reproduïda”. 
 
Parla la Sra. Crespí: 
 
“Vale. Gràcies Sr. Gijón. Es cert que és una reclamació històrica ho sabem, suposo, tots 
els que estam a aquesta sala, jo mateixa quan vaig estar la legislatura 2004-2007, ja 
varem tenir sobre la taula projectes diferents, per poder fer locals d’assaig. Una 
demanda que tenen els grups de música i aquest col·lectiu des de fa uns 20 anys. Al 
final de 2007 ens varem anar sense poder posar en marxa aquests projectes i ara quan 
tornam, veiem que tampoc no només un grup polític, sinó dos que han passat per la 
regidoria de joventut i estic segura que han tengut contactes amb aquest col·lectiu i han 
vist la necessitat i han vist la demanda, no han pogut posar en marxar aquest projecte. 
Respecte al projecte que ens varem trobar damunt la taula, de construir 20 sales d’assaig 
a l’UIB, ja varem discutir un poc, per part del Sr. Gilet a la comissió informativa, que 
tenim dos problemes, el més important, econòmic, i ja hem parlat, actualment en aquest 
ple, hem parlat avui de diferents serveis socials, educatius, que estam estudiant com 
contam partida pressupostària per poder continuar dur-les endavant. Actualment no 
tenim partida pressupostària per posar en marxa aquest projecte. Es cert que hi havia 
unes partides de Llei de capitalitat que figuraven a un paper de l’any 2010 i any 2012, 
però figuraven al paper, mai han arribat aquests doblers. Actualment no podem fer cap 
inversió, per l’informe de l’interventor, que si no m’equivoco, tots els regidors que 
estam aquí presents, no podrem fer cap inversió, ni la resta de 2011 ni probablement en 
tot el 2012, degut al deute econòmic que tenim. Respecte a l’informe urbanístic, dir el 
que ja sabeu, tenc un tercer informe de dia 20 d’octubre del cap de departament  d’obres 
d’urbanisme que diu que els projectes per complir els requisits a nivell urbanístic, 
s’hauria de modificar substancialment, i a més prèviament necessitaria alguna figura de 
planejament, d’estudi de detall, concretament diu que les deficiències detectades pel cap 
de serveis d’obres al projecte durant ja els mesos de març de 2011 i del mes d’abril 
d’enguany i dels quals ja va emitir informe són deficiències de calat per la qual s’hauria 
de modificar substancialment el projectes. Gràcies. Bé, i no he dit que presentam una 
alternativa nosaltres a aquesta proposta, que és una proposta dins el nostre programa de 
govern municipal i que la mantenim com equip de govern, concretament és la número 
112 del programa de govern, i l’alternativa que presentam es que l’equip del govern 
municipal manté el compromís amb els ciutadans de Palma d’impulsar una xarxa de 
locals d’assaig tan de titularitat pública com a  privada”. 
 
Parla el Sr. Noguera: 
 
“Amb aquest projecte, el que s’ha de fer és feina. No hi ha més. Vull dir, evidentment la 
setmana passada el Sr. Gilet va reconèixer que hi havia unes partides, ho va reconèixer, 
no ho diré jo, paraules seves i s’hi ha qualque problema urbanístic que es solucioni, té 
18 mesos per fer-ho. La ubicació i el conveni no varem ser nosaltres que varem triar la 
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ubicació, va ser la universitat, ens va fer un favor, perquè teníem un problema d’espai, 
no sabíem on ho havíem de fer, llavors la universitat ens proposa un lloc, signam un 
conveni, un conveni el qual és molt positiu, perquè són uns terrenys on en temes de 
mobilitat, els joves poden arribar en cotxe, amb metro, amb autobús, i a més, està dins 
el major poble de joves que és la universitat. Ja li vaig comentar, si vostès en 18 mesos 
no fan res, aquests terrenys retornen a la universitat, això ho posa el conveni, així ens ho 
va exigir la universitat. Crec que nosaltres, li he  mostrat, crec que el suport amb aquest 
projecte i molts altres, però veritablement no deixin de perdre aquesta oportunitat, no 
deixi de perdre aquesta oportunitat. Jo li vaig dir si no poden ser 20 que siguin menys, 
perquè al final aquest projecte contemplava una sala de concerts, de 200m2 el qual es 
donava concurs a una empresa, una entitat, que  ho volgués gestionar i cobraríem un 
lloguer. Llavors aquest projecte per la mancança total i absoluta de sales d’assaig 
complementat amb sales de concert, al final li varem dir que  a curt mig termini, aquest 
projecte s’autofinancia, al final no suposa una pèrdua per l’Ajuntament de Palma, 
llavors, crec que li  pas el testimoni de que faci feina amb això i que veritablement els 
músics es mereixen  un espai, aquest espai és privilegiat, si s’han de fer gestions 
urbanístiques, que les faci, si s’ha de fer un estudi de detall són tres o quatre mesos, es 
faci, ens quedaran tretze mesos per  arribar a poder cedir els terrenys a la universitat i la 
veritat crec que hi ha un rere fons de voluntat política molt important perquè és un 
negoci bueno, bonito i a curt  mig termini, zero euros i a llarg termini, beneficiós per 
l’Ajuntament”. 
 
Diu la Sra. Crespí: 
 
“Gràcies Sr. Gijón. No me demani feina que sap que  estam fent molt i discurs polític i 
es a dir, intenció política la tenim, des del moment que no és una petició del seu grup, 
que nosaltres ja ens presentaven, l’equip de govern es torna a presentar amb aquest 
compromís i ojalà el poguéssim fer, que no hi hagués problemes urbanístics i ojalà 
aquestes  partides que vostè diu que existeixen, també poguessin existir els doblers, 
perquè una cosa es la que tenim damunt un paper que tenim de l’any 2010, mig milió 
d’euros, d’enguany 300.000 i per l’any qui ve, 90.000 que falten, després el que 
suposarà la gestió que realment en un any i en dos anys es recuperarà aquesta inversió, 
però vaja, tots aquests doblers són ficticis, no els tenim, si les tenguéssim  ho posaríem 
en marxa, però es que ara mateix perillen altres programes i la nostra prioritat com ja 
hem dit, per activa i per passiva són els serveis socials i ara mateix perillen uns 
programes que en aquest ple, hem estat debatent i que són prioritàries i no posar en 
marxa unes instal·lacions i fer una inversió, es que no tenim els doblers, es que no puc 
donar més explicacions. Gràcies”. 
 
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. 
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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).  
 
Demana la paraula el Sr. Noguera: 
 
“Bàsicament volia fer un petit comentari, bàsicament Sr. Gijón  això és el que és 
diversificació turística”. 
 
Es proposa dictaminat desfavorable per la Comissió: 

En un context econòmic general de dificultat, Palma ha de ser una ciutat emprenedora 
amb iniciatives que puguin, veritablement, ser una alternativa a aquesta crisi econòmica. 
En 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 
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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”. 
 
30.  Proposició del Grup Municipal Socialista relativa al foment de l’ocupació 

(784/2011). 
 
Té la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Moltes gràcies i li puc fer una puntualització Sr. Gijón, no, jo, por el sentido del humor 
más que nada. He fet una referència avui matí als anuncis en preservatius, vuelvo a 
insistir, no per recriminar res a ningú, sinó perquè creia i ho pens sincerament  que valia 
la pena, que revisassin  que ens estigués passant això, més que res perquè prestàvem un 
imatge que no crec que era la que volguéssim transmetre. Res més. Nada más, dicho lo 
cual, ja em sap greu que s’enfadi i que a més a més m’ho recrimini, però, hay que 
aguantarlo, pues se aguanta. Sra. Crespí, si me permet, miri, com ens trobam en una 
situació, m’adreçava a vostè com a responsable de l’àrea de treball, m’adreçaria també 
al batle però no hi és, en una situació francament preocupant i si la seva companya me 
deixa, segur que podrem interactuar, un segon, es que no ens veiem. Molt bé, doncs, ens 
trobam amb una situació molt complicada, molt preocupant i estic convençuda de que la 
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primera que està preocupada és vostè, perquè analitza cada dia, si no és cada dia, cada 
setmana, les dades del nombre de persones aturades a la ciutat que incrementen i que 
lluny de tenir una situació que desitjaríem tots, la tenim just en el sentit contrari. A més 
a més d’aquesta situació, hem vist que vostès han pres dues decisions complicades en 
aquest context, vostès han prescindit de la possibilitat de contractar 346 persones amb 
càrregues familiars, són una situació d’atur de llarga durada i ho han fet, argumentat de 
que no tenien garantia de poder cobrir aquestes contractacions. Per nosaltres era una 
contractació important entre altres coses n’ havíem  fetes anteriorment i creiem que és 
una oportunitat, creim que és una oportunitat de poder ingressar a unes famílies una 
prestació que pensam que més a més és necessària i és digne, malgrat sigui modesta i a 
més a més permetia dignificar la vida d’aquestes persones, que la feina no només és un 
tema d’ingrés laboral, és un tema de dignificació, vostè ho sap molt bé. Segona decisió 
que vostès han pres, ha estat l’acomiadament de 29 orientadors laborals a l’IMFOF, un 
acomiadament que a més a més és improcedent i que més a més s’ha fet incomplint 
l’article 64 de  l’Estatut del treballadors que vostè coneix molt millor que jo. Clar això 
significa que també en un temps en el que s’han incrementat les  persones que estan en 
situació d’atur, deixam de prestar atenció en quan a orientació laboral i jo podria 
acceptar i ho entenc, que mirin, hem de fer una ordenació de competències  i que si hi 
ha un altre organisme com pugui ser el SOIB que pot cobrir-ho, escolti, miri, anem  a 
intentar a fer aquesta feina de forma coordinada, però tenim clar  els .....de què això no 
és exactament així. Li acceptaria i estic convençuda de que vostè a més a més res li 
agradaria més que no haver de renunciar a aquests serveis, però jo tenc un dubte que se 
me fa difícil entendre. Si nosaltres en aquest país, l’única política que en aquest moment 
està incrementant pressupostàriament a nivell estatal, són les polítiques actives 
d’ocupació que entre altres coses serveixen per tenir més orientadors i programes 
d’atenció a les persones en situació d’atur, que aquests increments pressupostàries dotin 
al SOIB per a Comunitat autònoma d’ingressos addicionals per poder pagar aquests 
serveis, com es que nosaltres hi renunciam? Dit d’una altra manera, tot això ho paga  
Madrid, aquest és un llenguatge que el Sr. Martínez maneja molt bé, ho paga Madrid, ho 
pagam nosaltres també com a contribuents, però no és una càrrega damunt les esquenes 
municipals, ni tampoc és una càrrega damunt els pressupost de la comunitat autònoma, 
perquè? Això és el que a nosaltres ens preocupa, quina és la única resposta que li 
trobam a aquesta qüestió? Perquè a vostès no les interessen aquestes polítiques, perquè 
segurament en volen fer unes altres, perquè consideren que contractar 346 persones a 
500 euros mensuals aproximadament no és una bona mesura, o perquè vostès 
consideren que els programes d’orientació laboral, és igual si nosaltres tenim una 
quantitat econòmica signada a aquesta comunitat i a aquest ajuntament, perquè vostès 
segurament en volen fer una altra cosa, per això presentam aquesta proposició. Ens 
agradaria saber quines són les mesures que vostès pensen posar en marxa, segona 
qüestió, ens agradaria i creiem que és important, i creiem que la ciutat ho necessita que 
reconsiderassin la decisió de deixar de prestar l’atenció en matèria d’orientació laboral i 
en tercer lloc no ens pareix, ja sabem que no l’afecta a vostè directament, tot el tema 
dels acomiadaments que s’estan produint a aquest ajuntament però aquells que són 
improcedents, crec que és poc exemplar, que els tenguem tenint un institut com 
l’IMFOF, però es que a més a més, s’ha fet incomplint l’estatut dels treballadors, amb la 
qual cosa, reclaman que aquests acomiadaments improcedents, suposin la 
reincorporació immediata d’aquests treballadors, per això presentam aquesta moció, 
gràcies per la valoració del temps.Gràcies”. 
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Parla la Sra. Crespí: 
 
“Gracias Sr. Gijón. Me gustaría antes de nada decir, que me siento que llevo cuatro 
meses como regidora de trabajo, llevo cuatro meses dando explicaciones de lo mismo y 
no se si es que no me explico bien, o si tengo que pasar a partir de ahora las preguntas 
por escrito. He decidido cambiar de idioma, hablar en castellano porque me siento más 
cómoda, pero ni aún así parece que sea capaz de explicar el porque de las decisiones 
que hemos tenido que tomar en esta área y hoy de nuevo me veo que me vuelvo a 
repetir, no quiero volver a repetir las medidas que estamos tomando desde todo el 
equipo de gobierno es una prioridad  generar ocupación en Palma, es una prioridad 
ayudar a que generen puestos de trabajo y en el anterior pleno, estuve hablando de 
iniciativas, prácticamente de todas las áreas, ahora como ha habido en la pregunta una 
serie de cosas puntuales, las vuelvo a repetir, pero, de verdad que me sabe muy mal. 
Corporaciones locales, 718 contratos que no había, ningún presupuesto, los contratos 
estaban pendientes de firmar y tanta suerte que pudimos paralizar la mitad, era dinero 
que podían recibir unas personas,  parados, algunos de larga duración, etc., pero con ese 
dinero, viene de los ciudadanos es dinero municipal que lo tenían que pagar ciudadanos, 
no es que el Ayuntamiento tenga una máquina de  generar dinero, esto lo quiero aclarar. 
Respecto a los despidos eran programas de orientación  conveniados con el SOIB que 
no vuelve a salir convocatoria, día 1 de noviembre no tendremos convocatoria, el 
Ayuntamiento se tenía que plantear todo un sistema  de oferta pública si quería 
mantener a estas personas, dar cabida incluso  a que se presentasen  otros, que no nos 
aseguraban ni siquiera que esos orientadores mantuvieran su puesto de trabajo, dos 
programas de orientación laboral del SOIB que se acababan a día 31 de noviembre y 
que no se renovaban. Programas que forman parte de una políticas activas de ocupación 
que en su contexto, explicación de la proposición que nos hacen, nos explican que 
llevaron a cabo desde el Gobierno de las Islas Baleares, los cuatro años anteriores, que 
desde nuestro punto de vista no son medidas que hayan hecho positivas para activar la 
economía ni para crear puestos de trabajo. El hecho de tener seis meses personas 
contratadas y que el mes que viene se van otra vez a engrosar las listas del paro, no es 
una medida que solucione la situación actual, el hecho de tener becas para la ocupación 
durante seis meses, que acaban en noviembre,   personas que mientras realizan unas 
acciones normativas pueden cobrar una prestación, 200, 300 € dependiendo de cada 
caso, no es una solución para que esas personas tengan un puesto de trabajo más o 
menos, estable y continuado, el hecho de tener los  programas de recualificación  
mediante mientras estaban con un orientador laboral, esas personas también recibían 
una prestación económica de 400 euros, no es una medida que nosotros consideremos 
un poco a largo plazo y de solución, son medidas paliativas que no son y ahora se 
demuestra desde el Gobierno nacional, desde una nueva estrategia que va a estar 
aprobada la semana que viene, que sigue indicaciones de la estrategia que nos marca 
desde Europa, Europa 2020 que no eran medidas efectivas que tenemos que poner en 
marcha medidas efectivas que realmente fomenten la creación de puestos de trabajo, 
ayuden a las empresas, a los emprendedores a la consolidación que no se cierren más 
empresas sin dejar de lado a las políticas activas y este ayuntamiento municipal, este 
ayuntamiento, no va a dejar de prestar servicios y por favor me niego a que lo sigan 
diciendo, no dejamos de prestar políticas activas de ocupación, ni dejamos de hacer 
formación ni dejamos de hacer orientación y lo repito en comisiones, lo repito en prensa 
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lo repito en consejo rector, lo vuelvo a repetir cada mes en el pleno, seguimos haciendo 
orientación laboral, porque tenemos profesionales y porque lo están asumiendo y si en 
el área ahora mismo de responsables, empezando por nosotros, dentro del IMFOF había 
seis personas, en la anterior legislatura, que ostentaban un cargo política y ahora somos 
dos y lo podemos hacer, pues lo mismo lo van hacer los orientadores laborales que 
quedan los profesionales que quedan asumen este servicio, tanto de servicios sociales, 
los trabajadores que estamos trabajando en ello como desde el propio IMFOF y a día de 
hoy siguen trabajando, todavía no han acabado, acaban el lunes. Respecto al dinero, el 
dinero viene de Madrid, el dinero viene de Madrid, el dinero habrá llegado al SOIB 
llegó en su momento y se gastó, llegó a una caja común que ya sabemos como funciona 
y se gastó en otras cosas, ese dinero no existe y no existe ni el dinero de Corporaciones 
locales de este año que son 5.200.000 o eran, menos mal que lo paramos, son 3.200.000 
ni existe el de 2010 que eran 1.700.000€ ni existen los programas de formación que 
hemos hecho acciones formativas desarrolladas ni orientación laboral del año pasado 
con lo cual otra vez de nuevo, presupuestos sobre un papel pero que no tenemos. 
Gracias”. 
 
Diu la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gràcies Sr. Gijón. Miri, Sra. Crespí, jo entenc la seva desesperació perquè realment en 
aquests moments amb la situació que hi ha als carrers prescindir de 29 treballadors que 
donen , que fan una tasca tan fonamental com és l’orientació i la promoció laboral, 
realment és prescindir d’un eix fonamental per  poder combatre i per poder donar als 
ciutadans un suport que cada vegada necessiten més. Evidentment que hi ha una situació 
econòmica complicada i difícil, això som tots conscients, absolutament tots, el que 
passa es que no tenim la sensació de quines són les seves polítiques prioritàries i me 
refereixo no només a les seves, a nivell de treball, sinó a nivell d’ajuntament, 
desconeixem que és el que volen prioritzar vostès, davant aquesta situació econòmica, 
ho desconeixem completament, perquè no tenim un pla de mesures de tot l’Ajuntament, 
no tenim un pla que determini quines són les seves prioritats, on retallaran i on no, i 
l’únic que estam veient  es que estan reduint precisament la part més feble, la part més 
estratègica per la gent que té més dificultats dels serveis que dóna aquest ajuntament, 
això és el que estam veient, i això és el que estam criticant, sense cap dubte. 
Evidentment, la situació econòmica és complicada, però nosaltres no podem renunciar 
al que es correspon com ajuntament  de Palma, si la Llei de capitalitat determina que hi 
ha uns doblers que l’Ajuntament ha de rebre, les ha de rebre i vostès els han de 
reclamar, el SOIB, bé, vostè diu, no he llegit cap declaració que el SOIB no vagi a fer 
cap oferta, a lo millor ho han decidit, però no hi ha publicat absolutament res en pla 
oficial, això s’haurà de confirmar si faran o no faran oferta pública damunt aquest 
programa. Evidentment, crec que és, a més és una competència, li he sentit dir altres 
vegades que no és una competència els programes d’orientació i promoció laboral 
estrictament de l’Ajuntament, la Llei de capitalitat li dóna aquesta competència, 
l’Ajuntament de Palma ha de fer aquestes  polítiques i evidentment no ens podrà fer 
creure que pot prescindir 29 persones i donar un servei igual a més amb una demanda 
superior de la que en aquests moments cada vegada es realitzarà. Evidentment no, vostè 
podrà donar una part d’aquest servei, però no podrà donar un part i haurà de deixar de 
donar altre, que és la que feia aquesta gent, que ara mateix no formava part d’aquests 
programes, evidentment això significarà una reestructuració, serà la que sigui, no ho sé, 
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ja ens ho contarà  vostè, però el mateix servei no es podrà donar per molt que vostè ho 
vulgui defensar amb tot el seu ànim, no es podrà donar el mateix servei amb manco 
gent, això està clar i té una regidoria complicada té una regidoria amb molta dificultat i 
haurà de lidiar amb aquesta dificultat, però crec que vostè hauria de demanar al seu 
equip de govern que prioritzés, quines són les seves polítiques per saber si la política de 
promoció, i  ocupació laboral, forma part de les seves prioritats, i a lo millor el que s’ha 
de fer es adaptar els pressupost a aquestes prioritats. Gràcies”. 
 
Té la paraula la Sra. Calvo: 
 
“Moltes gràcies Sr. Gijón. Reiterant un poc el que es comentava a continuació, escolti, 
ningú culpabilitza a aquest equip de govern d’aquesta situació però el que nosaltres 
exigim, i creiem que també tenim l’obligació es de que intentem fer servir totes les eines 
que estiguin al nostre abast per cobrir mesures que són pal·liatives, ho sabem, estic 
totalment d’acord la descripció que vostè ha fet d’aquests llocs de feina d’aquest 
programa, efectivament, això no solventarà la situació de la manca de creació de feina, 
clar que no, però hem de decidir si volem o no, amortiguar el cop de la crisis a aquestes 
famílies, si creiem que és bo o no,  poder dotar d’aquesta prestació, si pensam que sí, 
escolti vostè té un pressupost al SOIB que l’hauran gastat o no jo no li qüestion, però 
que és finalista i que Madrid paga exactament això i fa un ingrés de 12 milions, que no 
hi són? No li puc qüestionar, però el que sí li puc dir, és escolti, si la decisió d’aquest 
equip de govern  es posar al davant la priorització d’aquestes activitats ho poden fer, 
perquè hi ha un pressupost finalista al govern de l’estat, o al pressupost general de 
l’estat que així ho contempla, no estam parlant d’una acció ni temerària ni  
irresponsable, vostès saben i vostè ho sap millor que millor que tenen al seu abast a la 
ciutat de Palma, des d’aquests dies, 6.744015 € per fer programes d’orientació 
professional i accions d’autoocupació i s’han gastat 500 i pico mil amb indemnitzacions 
d’uns orientadors que amb aquests 600 mil podrien  contractar, perquè? O una part si no 
son exactament els mateixos perquè, perquè no intentam mantenir-ho i si el que s’ha de 
fer es reestructurar-se, ens ho conti, i nosaltres per ventura hi estarem d’acord, però  
m’haurà de reconèixer que en temps de crisis, amb un increment de les persones amb 
situació d’atur, amb aquesta situació de necessitat d’orientació professional com la que 
tenim, renunciar a poder donar continuïtat als programes dels orientadors laborals, 
entengui que és una mesura que no podem compartir, i si té alguna necessitat de que 
nosaltres donem suport, segon què no ho necessiten, que anem a reclamar al SOIB que 
intentem averiguar que ha passat amb això, jo seré la primera que li reconeixeré, però 
escolti, paga  Madrid, i el pressupost general de l’estat li ha donat 12 milions d’euros a 
aquesta comunitat autònoma per fer aquests programes i vostè des de ja té 674.015€ ja, 
a  Palma, per fer aquests programes d’ocupació, perquè aleshores no recomposam 
aquesta orientació que no s’ha deixat de prestar però que se’ns dubte no es presta amb la 
mateixa intensitat ni molt manco a l’alçada de la problemàtica laboral que tenim a 
Palma. Moltes gràcies”. 
 
Intervé la Sra. Crespí: 
 
“Bueno, contestaré un parell de coses que se han estado diciendo el total de presupuesto 
por si les interesa, es de 1.5000.000, de los dos programas de orientación más las dos 
personas de la formación de colectivo vulnerable. La competencia de Capitalidad es 



 

- 172 - 

para colectivo vulnerable, pero da igual, la vamos hacer, orientación para cualquier 
colectivo, sea joven, sea mujer, sea parado, pero simplemente por matizar, porque 
evidente lo conozco que es competencia del Ayuntamiento. Respecto al plan, de verdad, 
ya lo dije en el consejo rector, falta el presupuesto, si les presentara nuestro plan sin una 
partida presupuestaria, me dirían lo que ya he escuchado aquí con algún otro plan, de 
que sirve un plan, si no se tiene la dotación presupostaria y tendrían razón, con lo cual 
les pido que esperemos a tener la partida presupuestaria de aquí a un mes y como 
máximo pleno del mes de diciembre y tengo el plan elaborado, lo digo para que no me 
lo vuelvan a pedir en el siguiente pleno, porque enseguida que pueda poner partida 
presupuestaria con todos los  proyectos y acciones, yo les presento, les informo 
hablamos y aceptaré sugerencias sobre el plan de actuación y luego  por último y 
además que hemos celebrado el primer consejo rector y han venido, los dos grupos 
políticos, decirles que me sorprende que actualmente defiendan tanto las medidas que 
fomentan el empleo cuando en el anterior mandato me ha sorprendido que nunca 
asistieran, es decir el PSOE desde 2007, hasta febrero de 2010 me han informado que 
durante más de dos años no acudieron ni una vez al consejo rector del IMFOF con lo 
cual me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo que ahora se  preocupen tanto y en 
cuanto, al Bloc del cual es, están, son herederos o tiene algo que ver el PSM-IV-ExM 
durante ese mismo periodo no solo acudieron sino que ni siquiera nombraron al 
representante nunca  vinieron al consejo del IMFOF y agradezco que vengan ahora 
porque al menos podremos debatir y podrán estar al tanto de lo que luego debatimos en 
los plenos, y ahora parece que las decisiones que ha tenido que tomar este equipo de 
gobierno en base a decisiones  que se tomaron durante la anterior legislatura, pues la 
mala situación dada y por las decisiones que he tenido que tomar, las decisiones son 
solo responsabilidades de equipo de gobierno, y podrían haber estado ustedes también 
en el consejo rector y haber ayudado que no se tomaran una serie de decisiones que se 
tomaron, durante los años 2007/2010 concretamente. Y bien, simplemente decir esto, 
respecto al comité se le ha informado, hemos cumplido el artículo 64, pero tampoco 
vamos a entrar a debatir sobre este tema y por favor ahora no me digan que son los 
salvadores de los trabajadores, cuando en realidad todas las decisiones que estamos 
tomando es debido a la deuda económica y a la situación que hemos encontrado 
totalmente heredada por un anterior equipo de gobierno. Gracias”. 
 
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 
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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. 
 
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). 
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Parla el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Aquesta és una proposició arran d’unes declaracions que va fer la 
consellera de salut, la veritat es que ens varen sorprendre perquè una consellera que fa 
quatre mesos que està en el càrrec, encara no ha acabat d’anomenar tot el seu equip i ja 
ha fet un control de quin ha estat el modificat d’aquesta obra, una obra tan complicada, 
en fi, però el cert, es que va fer unes declaracions dient, que hi havia un desviament de 
280 milions d’euros i aquí l’Ajuntament hi ha de participar, perquè la llei ho diu i no 
només la llei, sinó també una sentència que diu que l’ICO de Son Espases o l’ICIO de 
Son Espases s’ha de pagar a l’Ajuntament. Evidentment 280 milions, es poden discutir 
o no, però si es que ha de pagar ja diu que són 280 menys no seran, es possible que 
siguin més, però menys no ho crec, això serien 11 milions de cara a l’Ajuntament. Jo 
vull recordar també el que deia el Sr. Martínez la legislatura passada, es vera que no 
hem de parlar massa de passat i sempre de futur, però es que aquest hi ve molt a 
col·lació, posava, es vera que és un diari, i els periodistes a vegades s’equivoquen, però 
si justament sempre s’equivoquen cap allà mateix, però en fi, el que deia, “desde la 
oposición el concejal del grupo municipal Popular Julio Martínez que en más de un 
pleno ha criticado la falta de espíritu reivindicativo de la primera edil, con sus 
compañeros de partido, acusó ayer a la alcaldesa de hacer de banco de Antich y 
Armengo, de hacer de banco, tras reclamar a las dos administraciones que paguen a 
Palma lo que led eben” està bé això, jo ho subscric això darrer “exigió a la dirigente 
socialista que no se esconda a la hora de reclamar el dinero de todos los palmesanos” 
molt bé, la part final fantàstica, la part primera no. Nosaltres varem reclamar els 
ingressos que pertocaven a l’Ajuntament i fins i tot varem anar a plet, no es que 
nosaltres interposéssim el  plet, sinó que varem anar a plet, per defensar els interessos 
de l’Ajuntament de Palma precisament per l’ICIO de Son Espases, que suposaven 
d’entrada set milions i era de preveure  que hi havia un modificat per poc que fos havia 
de ser un modificat. Per part del govern es va sol·licitar la llicència de construcció hi va 
haver un modificat, crec que eren 69 milions d’euros, una setantena milions d’euros, 
varem liquidar la llicència, però evidentment a l’hora de liquidar l’impost de 
construccions que és el 4% s’havia de fer una revisió. Hi va haver un acord plenari 
d’iniciar la revisió d’aquesta obra, es va donar l’ordre a l’empresa perquè iniciés en 
poder la revisió d’aquesta obra, no és una revisió que s’acabi en dos dies, evidentment 
la part contrari no sol ser mai massa pro-activa a l’hora de donar tota la informació, per 
això ens estranya que la consellera en tres mesos ho tengui claríssim que són 280 
milions, en tot cas, com això no prescriu fins es quatre anys, evidentment encara hi ha 
termini de complir aquell acord plenari, per tant, el que nosaltres proposam aquí és 
liquidar el 4% de la quantitat de 280 milions euros i al subjecte passiu que sigui, sigui la 
UTE o sigui el Govern, perquè aquí sembla que és el govern però com és un impost 
traslladable aquest, aquí posam el subjecte passiu que sigui, en tot cas, creiem que com 
es va fer amb el primer ICIO del principal de Son Espases, amb aquest també si no es 
cobra s’hauria d’arribar a litigar amb el Govern Balear. Vull recordar que l’altre dia ens 
varen presentar una previsió d’ingressos de l’Ajuntament i vull tornar a recordar que no 
tenim accés al programa de comptabilitat d’ingressos, vull tornar a recordar, me pareix 
que ho recordaré molt de temps, perquè la transparència de vegades està mal entesa, si 
és cert aquella previsió d’ingressos, preveia un romanent de tresoreria negatiu entre 15 i 
22 milions d’euros, entre 15 i 20 més o manco, és possible, vull recordar que si es 
reconeixen abans de final d’any aquests 11 milions d’euros  que corresponen per llei i 
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per sentència a l’Ajuntament és restar 11 milions d’euros a aquesta quantitat, 
directament, si a més també es reconeixen la quantitat pagada, pagada no, compromesa 
de Llei de capitalitat d’enguany, perquè dels 24 i mig, no s’ha compromès tot 
evidentment, se n’han compromès 11. Si aquests 11 i els altres 11 es reconeixen podem 
tancar amb equilibri, això vol dir que no té problemes l’Ajuntament, no, això vol dir que 
té un greu problema de tresoreria i el que hem de fer és el que exigia el Sr. Martínez a la 
Sra. Calvo, que nosaltres li exigim a vostè i que nosaltres li brindam la nostra 
col·laboració, hem de fer una gestió més agressiva de la tresoreria de la que nosaltres 
varem fer i creguin que a nosaltres només ens faltava agafar-los per la pitera, però no ho 
varem aconseguir, s’ha d’aconseguir que l’Ajuntament de Palma cobrin els deutes que 
tenen amb ells, perquè sinó es pot fer una bona gestió pressupostària però al final el qui 
ho pagarà serà la ciutat, perquè de tresoreria no en tendrem”.  
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Les tengo que decir que la oposición les sienta muy bien, perquè 
vostès al govern , vostè i el Sr. Hila, estaven bloquejats i ara tenen solució per tot, inclús 
ens diu que acabarem  amb el pressupost equilibrat, és, abans li he dit que m’agradaria 
tenir debats seriosos, el batle li ha dit al Sr. Hila, debats seriosos, fa un any, fa un any 
que el ple de l’Ajuntament va aprovar només amb els vots del partit Popular, i també 
d’Unió Mallorquina a favor, només amb els vots del partit Popular i Unió Mallorquina, 
firmat per na Nieves Téllez que és la secretaria, diu que vostès es varen abstenir, i el 
PSM també, sí, amb els vots a favor només, li dic perquè ara vostès reclamen molt però 
en aquells moments es varen abstenir. Acord de comprovar el pressupost real de la 
modificació del projecte de l’Hospital de Son Espases, per les seves competències 
tributàries, per tant, ja hi ha un acord de ple per fer aquesta feina, el Ple de l’Ajuntament 
acorda que el servei d’inspecció tributària municipal efectuï la comprovació a efectes 
tributaris amb la tramitació de final d’obra. Si haguéssim fet ja la feina, perquè es vera 
que és una feina complicada, primer no ens haguéssim assabentat per la premsa del 
desviament, no ens haguéssim assabentat i segon, es vera que en el pressupost al manco 
contablement aquesta diferència de 15 milions entre  15 i 20 milions que nosaltres 
estimam nosaltres que tancarem l’any, no existiria, una altra cosa es la tresoreria,  
perquè això està al tribunals no perquè vostès les hagin duit als tribunals, sinó perquè 
ells ens han duit a nosaltres i només faltaria que no es personassin, nosaltres varem 
votar a favor de la personació, va ser per unanimitat però són ells que ens varen dur als 
Tribunals, no nosaltres a ells, vostès no han fet res durant aquest temps, vostè diu que li 
va dir a l’empresa, no diré el que me va dir l’empresa, per no aficar tercers, però, encara 
no han començat, només li dic això, quines ordres que dóna vostè, vostè diu que va 
donar l’ordre a l’empresa, quina manca d’autoritat, jo si li dic a l’empresa externalitzada 
que ha de fer una feina i després d’un any no l’ha feta, me sentiria la setmana hagués 
servit per quadrar el pressupost, quadrar, ingressar un poquet més, però vostès no varen  
donar suport a aquesta proposta, nosaltres no recolçarem la seva proposta perquè no fa 
falta ja n’hi ha una, ja n’hi ha una de proposta aprovada el que hem de complir és una 
proposta de ple, se que vostès això de complir acords de ple, els genera urticàries, els 
varem veure, perquè varem  fer un master d’incompliment d’acord de ple, però nosaltres 
tenim la voluntat de complir aquest acord. Es vera que tenim quatre anys per revisar, Sr. 
Alcover, això està als tribunals, és igual que si feiem la revisió ara, la feim d’aquí a un 
any la feim d’aquí a dos anys, la farem, només faltaria, no seran  280 milions d’euros   
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perquè no tot és de construcció  desviament hi ha altres temes que no estan inclosos dins 
la base imponible de l’import de construcció. El tema de banc, quan la Sra. Calvo era la 
batlessa, ha fet de banc del Sr. Antich, en el mes de març com no tenia doblers per pagar 
les amortitzacions als bancs, va agafar  dels pressupost i va llevar tot els doblers de tema 
del fons de cooperació municipal i molta part, no tota, però molta  part de la llei de 
Capitalitat, molta i hem fet de bancs, però és un tema heretat, és un tema heretat pel Sr. 
Bauzà que està fent tot el possible per mirar de reconstruir el que ha fet malament el Sr. 
Antich, nosaltres mantenim el pleit no ens hem retirat, sinó hi hauria d’haver un acord 
de ple  per retirar, perquè ja li dic, són ells que ens han duit, no nosaltres que hem anat, 
però bé, vull agrair aquesta proposta, informar a aquest ple, que l’estratègia que està 
duent a terme la regidoria d’hisenda, és veure si podem liquidar l’UTE, si trobam un 
punt feble del que va fer  “el enemigo público número uno de las cuentas municipales” 
un tal Vicenç Tomás, fent aquell modificat que va fer suposo que estarà d’acord amb jo, 
a lo millor no tant d’això, que el Sr. Tomás, per mirar de que sigui l’UTE, la que pugui 
pagar i després l’UTE s’entengui amb l’IB-SALUT perquè tots som conscients de la 
situació que té l’IB-SALUT, si hem de pensar que l’IB-SALUT ens pagarà abans a 
l’Ajuntament que als farmacèutics o que certs familiars que han de venir a acompanyar 
als malalts, hem de tenir un poc de sentit comú, saben que no ho faran, perquè el 
problema d’aquest canvi és molt  greu, perquè no podem fer el que ens agradaria fer. 
Respecte a si nosaltres sóm contundents amb el govern, el  Govern ha hagut de pagar ja 
10 milions d’euros  perquè no s’aturessin les obres del Palau de Congressos, varem ser 
nosaltres, el Sr. Batle, el primer, que li va dir al Sr. Bauzà, s’ha de pagar això, ara el Sr. 
Bauzà per fer això en reb moltes, els hi peguen inclús vostès, l’altre dia amb un debat 
teòricament municipal va venir un del PSOE que criticava això, criticava perquè el 
govern pagués  els doblers que devia a ACCIONA per continuar les obres del Palau de 
Congressos, per tant nosaltres no donarem suport perquè ja hi ha un acord de ple, el que 
faria Sr. Alcover es que  retirassin aquest punt, aquesta proposta perquè ja existeix una 
que recull la proposta que vostè està fent i dir que un any després la votarien a favor, fa 
un any no la varen votar a favor, però que un any després la votarien a favor. Moltes 
gràcies”. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Es que fa un any no teníem perquè dubtar del govern, ara sabem que 
hi ha 280 milions, abans ens havien dit que hi havia un modificat de 70 milions, el que 
es criticava no era la obligació de pagar els 10 milions a ACCIONA es que justament 
s’havien compromès per escrit a no aturar les obres si no cobraven sis mesos, i encara 
no havien passat sis mesos, això és el que es criticava i vostès no penalitzaran 
l’empresa. Miri Sr. Martínez, l’empresa aquesta va per percentatge, tan recapta, tan 
cobra, vostè creu que encara que jo l’intentés prohibir que fes o vostè, que l’intentés 
prohibir que fes aquest estudi del modificat ho faria, si és allà on hi guanyarà una 
fortuna aquesta empresa? Aquesta empresa hi guanyarà una fortuna, ara tenim l’opció 
de que no hi participi l’empresa i liquidar als 280 milions d’euros,  perquè sinó, dels 11 
milions, haurem de pagar un i pico a l’empresa, si fa la feina l’empresa li haurem de 
pagar a l’empresa, però hem tengut la sort de que la consellera de salut, crec que es va 
encalentir un poc massa, és una opinió particular, ens va dir que havien costat 280 
milions d’euros, idò anem a liquidar “enemigo público número uno” perquè ell no ho ha 
dit de no pagar, ell va intentar no pagar, litigant contra l’Ajuntament, això és cert, però 
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ha perdut, nosaltres si els doblers ens venen d’una banda o d’una altra, en principi a 
nosaltres el que és una obligació legal es que arribin aquests doblers, això sense dubte i 
sempre es poden compensar, nosaltres també devem moltes coses al govern, es poden 
compensar amb el cànon de sanejament, ja sempre que pegam allà mateix, però és el 
que té més “chicha” per compensar, per tant, o pegam allà o....Vostè me reclama un 
debat seriós, però el problema es que ens coneixem massa laboralment parlant, Sr. 
Martínez, la diferència sap quina és? Perquè jo ara li faria una pregunta, es vera que si 
ara la previsió d’ingressos tenim 20 milions d’euros de dèficit i es reconeix que no s’ha 
previst de moment als ingressos, segons els que me va donar vostè, perquè com no tenc 
accés al programa de comptabilitat, si es reconeix aquests 11 milions i aquests 11 
milions de capitalitat que ja estan gastats, és cert que tancarem amb equilibri? A aquesta 
pregunta vostè només pot respondre, sí, no hi ha altre resposta possible, és sí, malgrat 
després hi hagi altres variables que ara no controlem, però amb aquella previsió 
d’ingressos si vostè reconeix aquests 11 milions i els de capitalitat, tanca amb equilibri i 
si hagués votat a favor de la modificació de crèdit el mes de gener tancaria amb 14 
milions de superàvit, que ara les tendria a la caixa. Això és així, que passarà però? Quin 
serà el resultat final? Que quan el mes de març o abril vostè tanqui l’exercici de l’any  
2011, tancaran amb 15 ó 10 milions d’euros de dèficit, perquè no hi haurà reconegut ni 
la capitalitat ni aquests 11 milions i evidentment els 14 milions que estan perduts. Que 
passarà aleshores? Que vostè ens imputarà a nosaltres el dèficit, això és el forat que han 
deixat els socialistes, ens coneixement, ens coneixement, vostè té l’oportunitat de tancar 
2011 amb equilibri, la té, el que passa es que no la vol aprofitar, no la vol aprofitar, que 
a lo millor serà millor reconèixer-ho l’any qui ve, perquè l’any qui ve té una 
amortització de 26 milions d’euros o 27   que enguany no hi era, bueno, això podria ser 
un motiu, però ho digui, el motiu no és perquè hem deixat un forat, es motiu és perquè a 
lo millor l’interessa més que sigui l’any qui ve, això fins i tot ho podria arribar a 
entendre, però com ens coneixem i  això no m’ho negarà, ens coneixem, el que no pot 
dir es perquè nosaltres hem deixat un forat, perquè la possibilitat de tancar  amb 
equilibri hi és i no totes les administracions, més ben dit, ben poques tenen aquesta 
discussió, ben poques. Gràcies Sr. Batle”. 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Sr. Alcover, estic molt interessat, moltíssim, moltíssim en imputar ingressos més 
enguany que  el pròxim any, perquè això significaria que el proper any a l’hora 
d’avaluar el compliment del pla de sanejament es que el complim i llevaríem totes les 
restriccions que tenim ara, per tant, estic molt interessat, moltíssim que sigui enguany. 
Estam pendents de parlar amb el gerent de Son Espases, després li diré perquè no hem 
pogut parlar amb ell, és un tema per saber d’aquests 280 milions d’euros, que ells és el 
que més sap, per saber que són de cost de l’obra, per saber exactament. La proposta que 
fa vostè, és el tema dels ingressos. El tema de la Capitalitat no li afecta, la Capitalitat 
l’únic que ens pot fer és incrementar el dèficit però no és per via d’ingressos, ens pot fer 
incrementar entre 15 i 20 milions d’euros no venen generats, això és una estimació que 
nosaltres feiem sense tenir en compte, tot aquest tema de la capitalitat, sense tenir en 
compte, si afegim la capitalitat es tendrà en compte, quan hi hagi la diferència entre els 
ingressos i les despeses, però l’altre dia a la comissió de comptes que varem estar 
detallant i explicant cada un dels ingressos d’on venia que estava pendent d’aplicar, etc., 
que trobo que és la millor manera de poder controlar els ingressos a cada comissió de 



 

- 178 - 

comptes poder explicar tot això en deteniment i s’hi ha partides que estan pendents en 
comptabilitzar que es pugui explicar i és una manera que tenen directament que vol fer 
el regidor, perquè si hi ha un millor control i una millor transparència i una millor 
informació Sr. Alcover, que a la comissió de comptes sempre hi hagi un punt per parlar 
del tema dels ingressos. Fa un any, Sr. Alcover, vostè el que diu, fa un any que vostè 
podia haver demanat una reunió amb el conseller de salut, fa un any, per dir, clar, 
l’exposició de motius era ben clara, l’exposició de motius diu “el consell de gerència de 
dia 7 de juliol, va aprovar concessió de llicència d’expedients d’obres per 50 milions 
d’euros”, exposició de motius de ara fa un any, arriba un any tard, Sr. Alcover. Els 
rumors que hi ha, fonamentats per la manca d’informació del Sr. Tomás, de l’anterior 
conseller que no volia donar, no volia entregar el modificat del contracte a l’oposició 
amb un exercici de transparència, però no el volia donar i tot el Parlament, les forces 
d’esquerres amb Unió Mallorquina varen votar en contra de que es donés aquesta 
informació al grup parlamentari Popular, tots inclòs Unió Mallorquina i el PSM també, 
me sap greu dir Iniciativa Verds, o tots els que hi fossin, tots els que tenien 
representació varen votar en contra. Però nosaltres aquí ja deiem que hi havia rumors 
que no eren, vostès ha dit, el conseller deia 60, hem arribat a 280 i nosaltres ens 
reunirem, però ens reunirem, no es preocupi, i tendrem reunions amb la conselleria, li he 
de dir qui no volia pagar l’impost de construcció no només era l’UTE tampoc el volia 
pagar el govern del Sr. Antich, tampoc el volia pagar. Nosaltres ja li hem fet saber al 
govern del Sr. Bauzà que hauran de pagar que no bonificarem aquest import de 
construcció pel Ple municipal. S’ha guanyat en primera instància, estic segur que 
guanyarem en segona, en tercera, al constitucional, a Europa, perquè és un tema 
d’autonomia municipal, sempre li he fet saber a la conselleria quan ens ha vengut a 
veure,  perquè també ens han vengut a veure, també estan preocupats per aquestes 
xifres, sobre tot perquè ens varen dir que seria espectacular la diferència entre el que 
havia dit el Sr. Tomás i el que seria al final, per tant,  no fa falta votar, ja li dic, veig que 
no volen retirar la proposta, no fa falta votar-la perquè ja n’hi ha una que està en vigor, 
que és aquesta d’octubre de fa un any i que jo... molt bé moltes gràcies”. 
 
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.  
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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 
 
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 
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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.  
 
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 
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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: 
“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). 
 
Té la paraula  la Sra. Fernández Barrero:  
 
“Gràcies Sr. Batle. Només faré una breu explicació, perquè hi ha una alternativa i hem 
arribat a un acord amb la Sra. Llobera, però jo volia deixar constància de la importància 
de la nostra proposició que aquesta proposició la varem fer pensant en que hi ha una 
sèrie de temes que s’han d’abordar de manera immediata, com son evitar els sacrificis o 
arribar al sacrifici zero no podem sacrificar 435 cans i 135 moixos que és el que es va 
sacrificar l’any 2009, crec que som una societat avançada i no podem tenir com a 
resposta a un excés de població animal en els nostres recintes el sacrificis Crec que 
tothom que hagi tengut un ca o un moix, li costa creure, fer un sacrifici, o sigui matar a 
un animal perquè no tenim un lloc on tenir-lo. Per tant, arribar al sacrifici zero crec que 
és una obligació que hem de tenir com a societat i com a societat avançada, evitar 
l’abandonament animal, evidentment és prioritari, per no tenir aquesta sobre població 
d’animals a Son Reus, evitar el maltractament d’animals, no té raó de ser, que una 
societat permeti que hagi gent que pugui maltractar animals i evidentment fer tota una 
sèrie de tasques de prevenció per evitar un excés de població com son el tema 
d’esterilitzacions etc. Evidentment aquesta és una tasca que es poden realitzar des de 
molts de caires i nosaltres proposàvem un que era a través del voluntariat, a través de les 
associacions animalistes que estan inscrites al REMEC que s’oferien de manera 
voluntària  per donar informació si l’Ajuntament els hi posava una taula i una cadira, 
per exemple, aquí, a la Plaça Santa Eulàlia, això volia ser una experiència pilot, de 
relació entre administració i entitats sense ànim de lucre, associacions amb voluntariat, 
perquè ells tenen una informació que jo crec que és fonamental que l’administració la 
doni a conèixer, un coneixements molts profunds d’aquests temes  perquè s’hi 
dediquen, des de fa molt d’anys a resoldre problemes, a  enfrontar-se amb multitud de 
situacions, evidentment no hi ha hagut aquesta possibilitat d’arribar a un acord 
d’establir aquest projecte pilot, durant un any que les associacions inscrites en el 
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REMEC poguessin fer de manera voluntària una informació molt especialitzada aquí, a 
la plaça Santa Eulàlia, no he perdut l’esperança d’arribar durant aquests propers anys 
que ens queden a que això, a que es projecte es pugui dur a terme, és un projecte 
interessant i és un projecte bo pel ciutadans i també per l’administració i a més de cost 
zero, vull dir,  es que en fi, tot no hi ha res per la que es pugui trobar en aquest moment 
un  motiu en contra, però bé, no és el moment, ho acceptam, hi ha una transaccional que 
en tot cas la Sra. Llobera ens explicarà i evidentment nosaltres confiam que arribarem a 
un acord, amb aquesta cara evidentment no votarem”. 
 
Parla la Sra. Llobera: 
 
“Estamos de acuerdo en el fondo, la información es clave. Informar significa educar y 
concienciar, es la única vía todos queremos llegar al sacrificio cero, pero eso se logrará 
primero concienciándonos sobre la tenencia responsable de animales de compañía, 
como usted bien ha dicho hay muchos medios  para llegar al sacrificio cero, nosotros 
creemos que los ejes básicos son disminuir la entrada de animales en el centro de Son 
Reus, aumentar las adopciones y mejorar el sistema para que todo el mundo pueda 
recuperar al animal, estos tres ejes básicos, le puedo decir muchos ejemplos de cómo se 
pueden llegar, por ejemplo, para disminuir las entradas de animales en el centro 
debemos, como usted bien ha dicho fomentar la esterilización, denunciar el mal trato, 
fomentar para la tenencia responsable, controlar la comercialización e implicar a otras 
administraciones porque el problema de los animales aunque lo está soportando todo 
Palma, no es solo de Palma sino de toda la isla. Para aumentar las adopciones, lo que 
hay que hacer básicamente es fomentarlas, hacer un seguimiento de estas adopciones, 
potenciar el voluntariado como usted bien dice y continuar colaborando con estas 
asociaciones de protección animal. Para aumentar el número de animales recuperados 
por sus propietarios debemos fomentar y controlar la implantación de los microchips y 
denunciar la no recuperación de los animales por sus dueños. Todo esto lo estamos 
haciendo y lo continuaremos haciendo, lo fomentaremos y lo intentaremos mejorar 
cuanto antes. Entrando ya a la proposición en cuestión, creemos que con esta propuesta 
nuestra estamos mejorando sustancialmente lo que ustedes proponían, porque no solo 
será una o la que tendrán en formación disponible para los ciudadanos sino que serán 
diez, serán todas las oficinas de atención al ciudadano. Para ello el área de sanidad 
creará un protocolo e incluirá toda la información sobre el bienestar animal así como 
todas las actividades municipales relacionadas con los animales de compañía y además 
ahí es donde entra lo que hemos hablado esta mañana, que para realizar este protocolo 
contaremos con las asociaciones de animales, animalistas. En cuanto al voluntariado 
creemos que el Ayuntamiento ya tiene la agencia del voluntariado entonces creemos que 
esta agencia debemos intentar utilizarla al máximo y todos los  programas que podamos 
hacerlo a través de ellos lo haremos pero  bueno, podemos seguir hablando en este 
sentido y bueno, consideramos que también es mejor continuar, seguir utilizando los 
medios de los que disponemos y utilizar los funcionarios nos parece mucho más 
adecuado que utilizar a los voluntarios, nada más”. 
 
Demana la paraula la Sra. Sánchez: 
 
“Gràcies Sr. Balte. Volia intervenir en nom del meu grup. Bé, tal i com li vaig dir a la 
comissió, a la regidora Llobera, dir-li que és important la complicitat i la feina de les 
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associacions dedicades al benestar animal que fan una tasca altruista, que realment 
l’administració tota sola i jo vull també a aquestes hores que som que m’ho agafi com 
un consell de bon de veres, l’administració tota sola per l’experiència que he tengut com 
a també màxima responsable de Son Reus, no farà res, necessitam  la complicitat i 
l’ajuda i el suport de les entitats privades, perquè tenen més coneixement del tema, no 
estan subjectes a un  horari tan fèrreo com el que tenim, com el que tenen els 
funcionaris de l’Ajuntament de Palma, que això ens limita inclús amb l’obertura de 
l’horari d’atenció al públic quan les necessitats dels ciutadans i ciutadanes que volen 
adoptar seria anar a Son Reus l’horabaixa a adoptar i és impossible ara fer-ho, per tant, 
trobam, nosaltres donarem suport a la proposta del PSM-IV- ExM perquè consideram 
que s’ha d’anar avançant que la legislatura passada es va avançar amb la signatura de 
convenis amb  les protectores privades, que fan una gran feina també de col·laboració i 
de voluntariat en el centre municipal d’acció animal i consideram que molt sutilment, 
amb molt de carinyo s’ha d’intentar acabar amb les inèrcies, perquè si continuam amb 
les mateixes inèrcies li puc assegurar que no se quan arribarem al sacrifici zero, a mi 
m’hagués encantat poder arribar-hi, i no ho he aconseguit, i aprenguin del que es va fer 
la legislatura passada, lluiti sutilment contra segons quines inèrcies, perquè d’aquesta 
manera no aconseguirà res, moltes gràcies”. 
 
Té la paraula la Sra. Fernández Barrero: 
 
“Gràcies. Només puntualitzar una cosa, no és excloent la feina del voluntariat de la 
feina dels funcionaris, els funcionaris tenen una tasca el voluntariat tenen un altre, és 
complementària i crec que davant el problema i els mitjans que tenim  perquè si amb 
condicions normals es dediquen pocs mitjans, per aquesta tasca en aquesta 
circumstàncies  ja vamos, lo menos de lo menos, per tant, crec que l’oportunitat d’un 
punt d’informació especialitzat, especialitzat com el que es podria proporcionar 
aquestes associacions que d’això en saben molt, i crec que això és indiscutible crec que 
s’ha de tenir en compte i no és despreciable”. 
 
Diu la Sra. Llobera: 
 
“Sra. Sánchez estoy totalmente de acuerdo en que las asociaciones hacen una gran 
labor, lo que no estoy para nada de acuerdo, en absoluto de acuerdo es que los técnicos 
de Son Reus no hacen bien su trabajo, bueno, es lo que había entendido, no se. El 
voluntariado por supuesto tiene que ser una labor complementaria no puede ser de 
ninguna manera una labor propia del Ayuntamiento por eso necesitamos de los 
funcionarios, creo que tenemos muchos retos y es verdad que necesitaríamos abrir Son 
Reus por la tarde, necesitaríamos dinamizar más la página web, estoy en ello, espero 
conseguirlo y bueno así avanzaremos hay muchos retos y espero acercarme a ellos”. 
 
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. 
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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.  
 
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.   
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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, 
 
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.  
 
Té la paraula el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Batle.  Com deia el Sr. Martínez, la legislatura passada se que tothom 
espera en aquest moment, en aquest plenari una discussió de mitja horeta entre el Sr. 
Martínez  i jo mateix. Bé, la veritat es que havíem convocat aquesta compareixença ja fa 
un parell de mesos que  per diferents motius s’ha anat posposant i deixant damunt la 
taula, però crec que en qualque moment està bé que el regidor  d’hisenda, sobre tot la 
situació que ara tenim ens faci cinc cèntims de quina serà la seva fulla de ruta, veure 
quines mesures té pensat prendre per sortir de la situació que estam, no per sortir per 
ajudar a sortir de la situació a la qual estam abocats totes les administracions i tota la 
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ciutadania, hi ha una crisis global no anirem a descobrir res, voldria que ens expliqués, 
les ordenances ja sabem quan les presenta, era una de les coses però avui hem aprovat 
inicialment, ens agradaria ens expliqués quin seria el calendari de pressuposts, vull 
suposar que a pesar de que i permeti la broma que Génova diuen que diu, que s’han de 
demorar el pressupost més enllà de dia 20 de novembre, esperem que això no passi a 
l’Ajuntament perquè sinó ens obligaria a prorrogar, més o manco, ens obligaria a 
prorrogar el pressupost de l’any 2010 i això tornaria a ser una mala notícia, ja ho va ser 
la pròrroga a l’any 2011, per tant a l’any 2012 seguiria sent una mala notícia. No voldria 
demorar molt més la intervenció, hem discutit moltes de les coses que volia discutir a la 
compareixença i la veritat es que l’hem anat discutint molt de temps i molts de punts 
anteriors i tampoc anirem a avorrir l’auditori. Vostè ens sol demanar col·laboració i que 
entenguem les mesures que va a prendre i creguin que som el primer que puc entendre 
aquesta demanda de col·laboració perquè jo l’he demanada durant quatre anys, el 
problema es que jo no la vaig trobar Sr. Martínez i també m’agradaria expliqués quin és 
el canvi d’actitud que ha de possibilitar que l’oposició també col·labori, crec amb la 
col·laboració, no m’entengui que no es que no vulgui col·laborar, però sí, crec que hem 
de canviar d’actitud, això ho hem de treure entre tots, vostè no té una vareta màgica a 
pesar de que algú podria entendre que la tenien si escoltava qualque discurs d’algun 
personatge del PP respecte a la crisis, ho pareixia, també ara algú pot entendre que el Sr. 
Rajoy té una vareta màgica, no la té, si guanyen les eleccions, com sembla, espero que 
no, si les guanyen seguirem tenint crisis per un parell d’anys, de manera que nosaltres 
estam obligats a entendrer-nos, per la ciutadania i per la ciutat de Palma però per això hi 
ha d’haver un cert fair play, entre tots, però també principalment entre les persones que 
incideixen directament dins l’àmbit econòmic, perquè principalment la crisi és de caire 
econòmic. Jo, no tenc cap problema me brindo aquí al quartet, li deia al Sr. Balte, 
escolti, me diguin i jo ajudaré amb el que pugui, m’ hagués agradat que el Sr. Batle, 
hagués demanat aquella solució que jo vaig dir que tenia i que de tant no demanar-la va 
arribar a dir i tot a Intervenció perquè jo passava pena, perquè creia que era vàlida 
aquella solució, no perquè em volgués penjar cap medalla, crec que és vàlida perquè pot 
possibilitar que l’any qui ve es tanqui amb romanent de tresoreria positiu i això és 
important, és important. Per tant si de cas treu qualque tema específic a la rèplica ja 
discutirem una mica més, no voldria avorrir l’auditori amb una altra discussió de les que 
hem tengut tantes vegades, però si que m’agradaria al manco el calendari de pressuposts 
i quines mesures concretes té previstes dur a terme per intentar sortir d’aquesta crisi que 
ens veiem, també aprofito per demanar-li l’accés al programa de comptabilitat, que 
només tenim despeses i vostè tenia ingressos. Ens deixi a nosaltres pensar que és el 
millor per controlar el govern, no vulgui decidir vostè que és el millor per l’oposició per 
controlar el govern, la labor de controlar el govern, eren deu minuts això i vostè m’ha 
posat cinc....La labor de controlar el govern correspon a l’oposició no ens digui vostè 
com hem de fer la nostra funció, m’estim més tenir accés al programa de comptabilitat i 
no que hagi, a cada comissió de comptes, explicar quin és el nivell d’execució dels 
ingressos es molt més eficient i molt més eficaç i jo em vaig comprometre a  no fer gens 
de demagògia, me pareix que va tenir la meitat de la meitat però diria que gens de 
demagògia respecte als ingressos de l’Ajuntament. Gràcies”. 
 
Compareix el Sr. Martínez: 
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“Gràcies a tots els regidors i regidores per l’atenció del debat que tendrem el Sr. 
Alcover i jo i també a tots aquells que ens segueixen per internet. La compareixença és 
damunt les principals línees d’actuacions que han de regir l’àrea d’economia i hisenda i 
innovació. Aniré un poc descrivint els punts que han de guiar les nostres actuacions. 
Miri, el Govern vol fer de l’estabilitat pressupostària l’objectiu primordial de la política 
econòmica municipal. El Govern revisarà el nivell de despesa municipal des de la 
tècnica dels pressuposts base zero, per això hem creat l’oficina de control de la depesa 
l’OCD municipal. Com a línees que tendrà aquesta OCD municipal és estudiar mesures 
d’estalvis d’alts serveis municipals, estudiar mesures de millora a la forma de gestionar 
i estudiar mesures de millora dels procediments. També el govern vol aplicar mesures  
contundents de contenció de les despeses per tal de poc a poc anar reduint el dèficit com 
l’endeutament que actualment té l’Ajuntament de Palma. Hem de complir o volem 
complir amb l’objectiu que realment tenia el pla de sanejament 2009/2015 que està en 
vigor que és de sanejar les comptes municipals. Com a mecanisme per reduir la despesa 
volem reduir també les possibilitats de modificar els pressuposts simplement amb un 
decret, creiem que s’ha de fer d’una altra manera per evitar que sigui tan fàcil modificar 
i les estudiarem  amb la modificació de les bases d’execució. El govern potenciarà les 
economies d’escala en tres diferents organismes, consorcis, ens públics en general. 
També centralitzarem serveis  i també volem centralitzar departaments per reduir 
duplicitats que poc a poc es puguin detectar com s’han detectat al sistema general 
municipal. Tenim clar que l’estabilitat fiscal també és un dels altres objectius per tant, el 
que vol el govern és modificar les normes tributàries per veure de millorar el que és 
l’eficiència de la nostra economia i també les volem adaptar a les noves realitats 
econòmiques i per això vostès saben que el pes de la financiació de la despesa 
municipal al manco dels increments de la despesa municipal dels darrers anys, venien 
principalment finançant pel sector de la construcció i també pel sector mobiliari 
mitjançant l’import de construcció  i les taxes de llicències urbanístiques i també per les 
plusvàlues, l’impost de plusvàlues per això hem decidit modificar l’IBI de manera que 
siguin els diferents sectors econòmics, no només el sector de la construcció aquells que 
tenen entre els diferents sectors econòmics, aquells que tenen el major valor del seu 
immoble, en els diferents sectors que ens permet diferenciar la Llei de cadastre perquè 
siguin aquests que puguin aportar un poquet més a l’estabilitat pressupostària que fins 
ara estava molt centralitzada en el sector de la construcció i per tant no fer caure  amb 
aquetes modificacions que volem fer, no fer recaure tot l’esforç per reduir el dèficit 
únicament a la via de les despeses. Volem minorar, l’impacte que està recollit en el pla 
de sanejament durant aquesta legislatura d’augmentar un 50% l’IBI, és voluntat del 
govern no arribar a aquest 50% hem començat reduint el 12% al 6%  i per tant com a 
mínim no arribarem a aquest 50%. Les variacions del tipus impositius es faran 
majoritàriament per  adaptació a la inflació a la proposta que hem fet avui com bé ha dit 
l’informe de l’interventor no ens estam adaptant a la inflació des de la darrera 
modificació però com a mínim sí des de que hem assumit el govern. Mirin, tema 
pressupostari, els pressuposts municipals han de recollir segons la nostra opinió, les 
prioritats que demana  la situació econòmica que vivim actualment. Per això tenim la 
clara voluntat de dotar de major recursos a les àrees que fomentin el dinamisme 
econòmic, volem prioritzar aquelles inversions durant la legislatura, volem prioritzar 
aquelles inversions que siguin productives, aquelles inversions que ens permetin 
afavorir l’activitat econòmica, que ens permetin generar llocs de feina en el futur, per 
això el govern està  prioritzant la inversió del Palau de Congressos. A qualque moment, 
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algú, legítimament proposava paralitzar les obres del Palau de Congressos i aquells 
doblers que es tenia previst, doblers públics, que es tenien previst destinar al Palau de 
Congressos que es destinassin a  altres necessitats que hi són, a la ciutat de Palma, 
nosaltres creiem que aquesta inversió no es pot aturar i que ha de continuar i des del 
govern li donarem suport. També qualsevol altre tipus d’inversió  que es puguin  
autofinançar, sempre que una inversió generi un cert nivell  de autofinançament, com 
pugui ser la figura de pàrquings etc., que generen una certa finançació, creiem que són 
inversions que s’han de prioritzar. Respecte a les mesures de control. Nosaltres tenim la 
clara voluntat de dotar de recursos tan materials i amb el possible també humans, a 
pesar de la congelació que volem fer al capítol número 1, el departament d’intervenció i 
també li volem ampliar les seves competències, no només la competències marcades per 
la normativa sinó les competències de control que tant el Govern com l’oposició  que té 
aquesta funció de control, també hi estigui d’acord. Volem garantir la independència de 
la intervenció no només  respecte a l’equip de govern, sinó respecte de les altres àrees  
financeres, encara  hi ha una cultura de que intervenció   i el departament financer són el 
mateix, quan ja no ho és. Intervenció ha de controlar el que fa el departament financer 
tant  a nivell de pressupost, de comptabilitat i de tresoreria. Volem reforçar tot allò que 
té a veure amb les auditories internes i auditories de procediments sempre dins les 
disponibilitats pressupostàries, nosaltres dins les mesures de control, teníem previst 
crear una comissió de ple, de transparència, de control com se li vulgui dir, per fer 
seguiment sobre tot de l’execució del pressupost, tant dels seus ingressos, està al 
programa electoral, la idea aquesta de crear la comissió i que només fos un seguiment 
d’un programa de comptabilitat que en definitiva molts de pics, només surt el número 
de la factura, per tant, no és un bon instrument de control i proposàvem una cosa 
innovadora que no existeix a cap ajuntament, però ja els hi vaig dir l’altre dia, si vostès 
trobem que no és un bon instrument, que és millor l’altre instrument que és haver de 
cercar dins el programa de comptabilitat i quan es detecta qualque cosa, haver de 
començar a demanar els papers  i el govern, vostè sap que un es pot retardar molt a 
l’hora de donar els papers, no vull recordar, perquè no vull parlar del passat, però vostès 
saben perfectament que tant pressuposts de les empreses, d’organismes autònoms, etc., 
un pot tenir només accés al número d’una factura perquè depèn del funcionari de torn, 
que pica, del pianista que dic jo, que vol posar per facilitar el que és la informació de 
com està executant el pressupost, el govern, també hi ha un retard evident  a l’hora de 
fer la comptabilització quan si anam a pitjar avui, avui no surt realment el que dur gastat 
el govern, surt el que realment està comptabilitzat que són dos temes diferents, en canvi 
l’idea de la comissió de control presidida per l’oposició, es que l’oposició decidiria 
l’ordre del dia, un ordre del dia raonable, volem saber com s’està gastant la partida X i 
el regidor de torn hauria d’anar a la comissió amb tota l’informació, no amb un 
simplement, amb un paper que posi, aquí s’ha carregat la factura número 24 que no diu 
res, factura número 24. Aquesta era l’idea, tenim el model anterior, tenim aquest model 
innovador i és vera que l’oposició decidirà quin és el model o el que està proposant el 
govern, que creiem que és un model innovador, a veure com funciona, hi crec amb 
aquest model, hi crec, o continuam amb l’anterior. Vostès volen continuar amb 
l’anterior, cap problema, si és més fàcil pel Govern, és molt més fàcil pel govern, ja li 
vull dir Sr. Alcover, és molt més fàcil pel Govern, l’anterior model, molt més fàcil, 
vostès han d’anar a cercar per allà, partides, pitjar, li surt una pantalla, li surt un altre, ja 
li dic, tota l’informació que hi ha, l’accés electrònic  no és un garantia de que sigui 
millor aquest control, però escolti estam oberts, quedarem un dia, parlam si vostè troba 
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que jo no he de ser l’interlocutor no es preocupi li enviarem algú d’hisenda, no vull ser 
una nosa per no arribar a un acord, a lo millor també el partit socialista es podria 
replantejar qui envia, però jo facilitaré el tema i la idea òbviament es que estigui 
presidida per un membre de l’oposició que és un dels que té la funció de controlar. Miri, 
des del punt de vista en general, de l’economia, l’àrea econòmica, intenta que es 
reflecteixin    a totes les polítiques fiscals, pressupostàries, econòmiques en general, la 
necessitat d’establir condicions favorables per la creació d’ocupació i per la generació 
de confiança per a la inversió privada. També volem analitzar l’impacte de l’actual 
normativa i la seva incidència amb l’economia vostès saben que hi ha unes certes 
directives europees dins matèria econòmica que mire de l’alliberar un poc més el que és 
l’economia i reduir temes normatius, temes burocràtics, nosaltres estarem amb aquest 
anàlisis d’aquest impacte de la normativa. Creiem que en general hem de millorar 
eficiència i eficàcia de serveis municipals. En temes tecnològic, i vaig acabant dir que 
nosaltres volem millorar la imatge de modernitat de l’Ajuntament i també de la nostra 
ciutat en general, crec que l’Ajuntament s’ha d’implicar en els temes tecnològics, no 
només intern de l’Ajuntament sinó en general de la ciutat. Hem de donar un impuls de 
veres a la e-administració a tenir una connexió de 24 hores, reals amb el ciutadà. Hem 
de reflexionar a aconseguir que Palma sigui una smart-city, dic reflexionar perquè 
Palma hauria de ser una ciutat més moderna, més intel·ligent, però sempre i quan  dins 
les disponibilitats pressupostàries, tenim la voluntat d’aprofitar l’inèrcia sense 
comunitat autònoma de resposta, de solucions en matèria tecnològica, el govern vol un 
ajuntament realment digital, que ens permeti ser més eficients i que en definitiva els 
nostres funcionaris siguin més productius i per això l’ús de les noves tecnologies es clau 
i el volem fomentar i promocionar. I l’Ajuntament de Palma durant aquesta legislatura 
hauria de ser capaç de donar resposta amb tots els canals de comunicació moderns i amb 
això ens hauríem d’estar preparats  i preparats per adaptar-nos als ràpids canvis 
tecnològics que actualment per diferents motius l’Ajuntament de Palma no estaria 
preparat. Moltes gràcies Sr. Batle”. 
 
Té la paraula el Sr. Verger: 
 
“Bé, parla el Sr. Martínez  d’Àrees incentivades, àrees productives, imagino que si és 
així veurà amb bons ulls i segur que el  govern l’impulsarà, dues iniciatives que hem  
hagut presentar nosaltres des del PSM-IV-ExM , la relativa al fons per incentivar Palma 
com a plató de cinema, i també la relativa al centre d’interpretació del Call Jueu a 
Palma, ja hem exposat perquè consideram que  són dues iniciatives molt positives que 
poden desestacionalitzar el turisme, que poden afavorir tenir que poden afavorir tenir 
visitants els 365 dies a l’any i per tant el Sr. Martínez diu que se privaran aquestes 
inversions productives en varies productives, vull entendre dues coses que s’ha 
demostrat per diferents motius que ja hem exposat que són dues qüestions que poden 
servir per dinamitzar l’economia de la ciutat i crear oportunitats  pels nostres 
emprenedors i aturats, jo imagin que les veurà amb bons ulls, les hem hagut de presentar 
nosaltres però encaixen pareix ser  amb el que ens deia el Sr. Martínez. Després també 
parlava de transparència, això se li pot donar moltes de voltes al tema, però avui  no ho 
he dit encara cap vegada, però òbviament hi tornam a insistir i seguirem insistim el tema 
del SICALWING clama al cel que una cosa que feia molts d’anys que l’oposició sempre 
disposava d’aquesta eina per  poder fiscalitzar l’acció a l’equip de govern, ara mateix la 
tenguem mutilada, la tenguem mutilada sense poder accedir als ingressos i sense poder 
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accedir tots els regidors que així desitjam, tenim un accés per grup, sa veritat, aquest sol 
fet demostra poca transparència en el nostre manera de veure les coses lògicament, crec 
que això és bastant evident. Després, clar, ens pareix molt bé, primàries productives, 
però una qüestió que per nosaltres també és molt important, és el tema, segons les 
declaracions que va fer el Sr. Martínez en comissió, que no hi havia ni un milió d’euros 
per poder acabar les obres del bloc 12 de Corea, una qüestió que ell mateix va dir, era 
membre de la comissió no la presidia, però va dir, ni un milió d’euros anual per poder 
acabar les obres. Es un tema que per nosaltres és estratègic,  però com a mínim si que 
demanaria que unes obres pressupostades, unes obres adjudicades que s’estan duent  a 
terme, que estan executades en el 50% que com a mínim hi hagués fons per acabar 
aquestes obres. Després comenta dins el tema de les àrees productives ha inclòs el Sr. 
Martínez el tema del Palau de Congressos, clar tenint en compte que hi havia un 
inversor privat que a més a més, d’explotació, d’infraestructures turístiques, en teoria en 
sap, perquè és una multinacional mallorquina que desenvolupa la seva activitat a nivell 
internacional, que aquesta multinacional que d’això en teoria en sabia, en teoria s’ha de 
pensar que en sap, sortís disparat de la inversió del Palau de Congressos, quan tenia 
adjudicades les obres i tenia adjudicades la explotació durant 30 anys, si aquest negoci 
fos tan fabulós, com també es va dir aquell dia 30, 50 milions d’euros es poden facturar 
anualment, això dinamitzarà l’economia, vostè ho acaba de dir, nosaltres ho consideram 
prioritari, perquè l’empresa, una empresa cansat d’explotar turísticament lo únic que 
tenia ganes era de sortit aviat, i fins que no el varen deixar sortir, no va aturar, crec que 
la ciutadania demana això i sobre tot la ciutadania se demana si en aquests moments 
hem de seguir invertint doblers a aquesta infraestructura quan estan deixant de fer coses 
tan bàsiques com disminuir serveis social, com no tenir ni tan sols fons per poder acabar 
les obres del bloc 12 de Corea que hi ha unes famílies que estan esperant a tornar i que 
volen tornar i que no hi ha doblers per acabar aquestes obres, quan estan caient tota uns 
sèrie de coses  a aquesta ciutat bàsiques, quan ens veiem obligats a pujar les tarifes de 
l’EMT, d’EMAYA, quan ens veiem obligats a tot això perquè no hi ha doblers, invertir 
doblers amb unes obres de dubtosa viabilitat, i no perquè ho digui jo, sinó perquè el 
capital privat que estava allà va sortir corrent per tant crec que com a mínim podem 
sospitar de que  això no sigui un negoci tan rendible ni tan extraordinari ni que vagi, per 
favor, rebutjat de pla que això sigui una  inversió prioritària la del Palau de Congressos. 
I després per acabar perquè ja tenc poc temps, anem a veure, Sr. Martínez varem 
començar ja malament aquesta legislatura amb unes acusacions  que es varen fer en els 
passadissos de corrupció imputada al PSM després, això òbviament ha quedat en no res, 
perquè no hi havia res però el Sr. Martínez va protagonitzar aquelles extraordinàries 
declaracions, ahir una altra vegada amb un tema semblant  es veu que s’ha de tenir  
alimentada la parròquia aquesta anticatalà, antimallorquina, s’ha de tenir alimentada per 
tant ahir tornar a carregar de manera, ja ho he explicat abans de manera absolutament 
aberrant, dient que l’Obra Cultura té la condició de proveïdor preferent, això queda clar 
que no és així, que simplement el que tenia preferència era pagar les nòmines d’uns 
determinats treballadors d’un servei municipal que estava externalitat era l’únic, l’Obra 
Cultural com a proveïdor general de serveis a l’Ajuntament no tenia cap condició de 
preferència, de fet estava a la coa, això mateix, perquè com a nomenclatura d’entitat té 
la G, per tant són els darrers en cobrar, l’Obra Cultural era dels darrers en cobrar els 
deutes amb l’Ajuntament i ahir es va dir amb unes declaracions extraordinàries que  
l’Obra cultural tenia preferència i que es va dir qualque cosa més, a més a més, això 
com havia estat així, ara no cobraria, ara esperaran, això fent unes declaracions que la 
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veritat, estan fregant, estan bordejant la prevaricació, ho torno a repetir perquè me 
pareix greu, que es pogués arribar a argumentar això idò ara no, quan l’expedient està 
tramitat, impecablement és impol·lut i a més a més igual que la resta de proveïdors, 
l’Obra Cultural té dret a cobrar el moment que li toqui, evidentment sense cap 
preferència, però en el moment que li toqui. Amb unes declaracions d’aquests tipus, la 
veritat es que el consideram del nostre grup es que en aquest moment de crisis 
l’important és tenir credibilitat, el Regidor d’Hisenda segurament haurà d’exigir molts 
de sacrificis als seus companys de les diferents àrees, als seus companys regidors, a la 
ciutadania lògicament encara més, de fet ja les hi estan exigint aquest sacrifici i per això 
és necessita una persona que tengui una credibilitat absoluta, consistent i sòlida i la 
veritat es que amb aquest tipus de declaracions que protagonitza el Sr. Martínez, des del 
nostre grup consideram que no es té aquesta credibilitat amb una àrea tan delicada i més 
en aquests moments com l’àrea d’economia i hisenda”. 
 
Parla el Sr. Alcover: 
 
“Gràcies Sr. Balte.  Veu perquè li deia que amb el Sr. Martínez és difícil, jo li acabava 
de dir que li tendria la ma, i ell me diu que  han de canviar d’interlocutor, que és vera 
que li havia dit abans, però no era el moment, li acabava de tendre la ma. No m’ha 
constat a un parell de preguntes. La primera es si tendrem accés del programa de 
comptabilitat o no, dic jo, no entenc que sigui incompatible el muntar aquesta comissió 
amb tenir accés al programa de comptabilitat i el que és cert es que ara ni una cosa ni 
s’altre i entendrà que això no pot ser, que hem de muntar la comissió, molt bé, anem a 
parlar de com la muntam, o la vagin a muntar, vostè diu que vendrà un regidor amb el 
munt de factures, escolti no faci volar coloms m’estim més el programa de comptabilitat 
que un hipotètic regidor amb un caramull de factures que jo li havia demanat o que un 
altre li havia demanat això no passarà, perquè ha de passar al se d’una comissió i no ha 
de passar quan se l’envia un escrit que contesti, o que dugui una informació  que se li 
demana? És el mateix podria anar a la comissió, no es que me desagradi l’idea de la 
comissió, no es que me desagradi, però si que és cert que sempre o des de fa molts 
d’anys l’oposició ha tengut accés al programa de comptabilitat i no tenim el perquè ara 
no ver-lo de tenir. El calendari del pressupost tampoc el m’ha dit, m’ha dit que té la 
intenció de fer el pressupost de base zero, a mi me sembla bona idea quan ha de ser un 
pressupost per retallar però també es cert i això m’ho reconeixerà que el pressupost de 
base zero, necessita més temps que l’altre, perquè l’altre és un pressupost continuista i 
aquest hem de començar com el propi nom  indica, hem de començar de zero, per tant, 
si no ens hi hem posat encara i l’hem de fer be al pressupost de base zero, és possible 
que ens anem a l’any 2012, per això li demanava el calendari, perquè a mi me preocupa 
perquè en aquesta època, al manco quan jo era regidor, era tinent de balte d’hisenda, el 
pressuposts estaven bastants embastats i sempre s’aprovaven inicialment, pel plenari 
damunt dia 20 de novembre, no és casualitat però més d’un any el varen aprovar dia 20 
de novembre. Vostè diu que vol reduir l’endeutament, miri, l’endeutament l’havien 
d’haver reduït quan hi havia vaques grasses això  hagués estat una bona política de futur 
i previsora i una bona política econòmica i no ens haguéssim trobat nosaltres, tot 
l’endeutament que ens varem trobar. La legislatura passada era mal de fer reduir 
l’endeutament no s’engani, aquesta legislatura li serà mal de fer reduir l’endeutament, 
de fet vostè no té un problema pressupostari, vostè que diu que vol l’estabilitat 
pressupostària, si la té a l’estabilitat pressupostària, la té, l’ha trobada, vostè ha dit, 
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l’Ajuntament té un greu problema de tresoreria, jo sempre he reconegut que la nostra 
gestió de la tresoreria hauria d’haver estat més agressiva encara, crec que ho va ser 
bastant però encara hauria d’haver estat més, vostè té un problema, o l’Ajuntament té un 
problema de tresoreria, si el govern i el consell no li paguen els deutes, l’Ajuntament 
tendrà un problema no serà culpa seva, segurament tampoc serà culpa nostra, a pesar de 
que vostè ens la vulgui imputar tota, però si el govern  i el consell no paguen, els 
problema és de tresoreria, que l’any qui ve, hi ha un problema també pressupostari, 
perquè s’han d’amortitzar 26 milions que enguany  no s’havien d’amortitzar, d’acord, és 
un problema afegit de 26 milions d’euros, d’acord hem de veure com es pot solucionar, 
que no té solució i s’ha de tornar, aleshores l’any qui ve tendrem un problema 
pressupostari a més a més des de tresoreria, això senzill d’entendre, és molt bo de fer, i 
això és així, perquè no en tendrem ni més ni manco, tendrem aquests 26 per sufragar el 
dèficit, el romanent de tresoreria negatiu de l’any passat que sempre es podia acudir a 
l’endeutament i tornar durant els quatre anys de legislatura amb la  qual cosa  pal·liaria 
una mica els efectes. Nosaltres, la progressivitat no l’hem discutida Sr. Martínez li 
varem fer una esmena perquè enteníem que com l’havien presentada no era massa seria 
si me permet l’expressió, perquè creava molta d’inseguretat jurídica que és el que 
sempre vostès alardean  de que volen potenciar, la seguretat jurídica, l’han acceptada 
per tant, nosaltres no discutim aquesta progressivitat. Torno a treure el pla de 
sanejament, el pla de sanejament preveia una revisió cadastral, una revisió cadastral, 
vostè encara que la volgués fer per l’any 2012 no la podria fer, el que és obligatori del 
pla de sanejament és l’objectiu no la manera com arribar-hi, li diré d’una altra manera, 
si vostè aconsegueix que no ho aconseguirà, si vostè aconsegueix reduir la meitat les 
despeses d’aquest ajuntament, sense tocar els ingressos, sense pujar cap ingrés estaria 
complint el pla de sanejament i no estaria pujant el 12% això tothom ho pot entendre hi 
ha alternatives per complir el pla de sanejament i no és obligació el pujar el 12% entre 
altres coses perquè ho vinculava a la revisió cadastral que la Sra. Calvo va renunciar. 
Una cosa per acabar, vostè ha dit que vol recollir el foment, mesures per fomentar el 
dinamisme econòmic, Sr. Martínez, acaba de perdre la primera oportunitat, que són les 
ordenances fiscals, la primera oportunitat de fer dinamisme econòmic per part de 
l’Ajuntament, petita, jo amb això ho tenc claríssim, l’Ajuntament pot fer el que pot fer i 
pot arribar aquí on pot arribar, però una mica si que en pot fer i amb les mesures, amb 
les modificacions de les ordenances fiscals, és una eina que té l’Ajuntament una petita, 
si vol, però és una que té de dinaminitzar l’economia, vostè l’ha desaprofitada a aquesta  
per tant que ara me vengui a dir, que la intenció és crear mesures per fer-ho, a mi 
m’estranya, perquè la primera oportunitat que ha tengut l’ha desperdiciada. Gràcies.” 
 
Té la paraula el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies Sr. Batle i gràcies pel to, tant el Sr. Verger com el Sr. Alcover. Sr. Verger, el 
tema del plató de cinema, Call Jueu de Palma, aquí ens trobarà, no és un tema que sigui 
específic de la meva àrea però que hem de donar resposta quan parlam de prioritzar el 
pressupost vendria un poc per aquí. Quan parlam del tema aquest de la frase que vaig 
dir no tenim un milió d’euros del doblers públics de cara al futur, pensant tant amb 
l’estat, no només pensava en el govern, no hi haurà ni Plan E ni coses rares d’aquestes, 
pensava amb la comunitat  i pensava amb el Consell de Mallorca, miri, ho ha dit el Sr. 
Alcover, nosaltres tenim actualment un greu problema de tresoreria però molt greu i 
aquests problemes de tresoreria es traslladen a un tema que es diu interessos o demora 
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que ho demanen, hi ha molta de gent que ens estan demanant interessos de demora ja 
quan vaig arribar ja venien li havien demanat al Sr. Alcover, per tant jo amb aquest tema 
lo que som és realista. Malgrat al pressupost de la Comunitat hi hagi 30 milions d’euros, 
vist els problemes que té de tresoreria, vist els problemes que tenen els bancs espanyols 
de tresoreria, els bancs espanyols també tenen problemes de tresoreria, tenen el mateix 
problema que l’Ajuntament, tenen molts de venciments els pròxims anys i això els 
inversors ho saben, els inversos estrangers que han de finançar els bancs, això funciona 
així, ens agradi o no el sistema funciona així, tenen també venciments i estan preocupats 
per això és molt complicat que els inversors vulguin donar més doblers als bancs 
espanyols i per tant, mirin, som una persona molt prudent, m’estim més no començar a 
dir que hi haurà alegries del tema dels doblers públics, no. Anem a fer feina amb el que 
tenim tenint clar les prioritats de dinamisme econòmic i crear una línea, crec que això 
ho compartim tots dels temes de despeses socials que no es poden reduir, aquesta línea, 
que no es pot reduir, lo altre tot és revisable. El tema del Palau de Congressos, mirin, 
me fa preguntes a jo, que ara si me permet Sra. Calvo li recoman que quedin i facin un 
cafè i l’expliqui un poc tot aquest tema de perquè el grup Barceló va partir  i tal, que li 
expliqui ella perquè lo únic, s’acord amb l’anterior equip de govern era que tenien un 
problema a veure si els podíem ajudar i les varem ajudar, que era simplement facilitar 
que Palau de Congressos pogués demanar un préstec, això va ser l’acord polític, això 
era l’únic que l’Ajuntament va fer, facilitar que Palau de Congressos pogués demanar 
un préstec. L’acord no era que l’Ajuntament de Palma poses doblers, que avui, li he de 
dir que després hi ha hagut gent, el tema periodístic que sempre parlam, el tema s’ha 
interpretat d’una altra manera que nosaltres posàvem 30 milions d’euros, no, nosaltres 
facilitàvem i com aquest tema i com aquest tema, ara ha canviat nosaltres hem fet una 
altra proposta que és tenguent un hotel a Palma de Mallorca, que és una gran ciutat, 
estam tots d’acord, a primera línea amb totes les habitacions a vista a la mar, jo el valor 
que me diu la gent es que estaria a prop 70, 80 milions d’euros, és la perla de l’avaria. 
Escolti suposo que als bancs i això els hem començat a fer arribar que en lloc de l’aval 
de l’Ajuntament amb lo malament que estam val més hipotecar l’hotel, jo si fos analista 
de risc del banc, diria sí, m’estim més tenir un hotel en primera línea perquè és un tema, 
perquè això, ho hem canviat. El tema de Palau de Congressos, pot ser que no sigui 
rendible per   una empresa, però per la ciutat de Palma ho és rendible, per això varem 
fer un acord el Partit Socialista i el Partit Popular perquè trobam que sí és rendible per la 
nostra ciutat i és un doblers que teòricament els doblers públic, llevat d’una quantitat de 
15 milions d’euros és un doblers de la Comunitat que posen tots els ciutadans de 
Balears, no només el de Palma, però creiem que és una bona inversió per la nostra 
ciutat. No vull entrar més, jo he dit el que havia de dir del tema aquest de l’Obra 
Cultural Balear, però li vull dir, primer, les declaracions no són prevaricació i vostè és 
llicenciat en dret i ho sap i segon, l’Obra Cultural Balear, cobrarà, no es preocupi,  
perquè hi ha un compromís, no nostre, seu, de quan governava l’anterior equip de 
govern. Vaig ara a respondre un poc el tema del Partit Socialista. Sr. Alcover, podem 
parlar tot el que vulgui, si vostè s’estimen més tenir accés al SICALWING escolti jo li 
dic, no me sobra el temps, he de començar a saber com hem de fer la comissió aquesta 
de control, per jo m’és molt més fàcil que tenguin no només accés a despeses que ja el 
tenen, sinó l’accés als ingressos. Punt, i ja ens oblidam fins el proper any, ja està i 
tornam a parlar. Me va bé, a jo me va bé. El calendari de pressupost ho havia oblidat, 
miri, ho he dit públicament, no tenim l’informació de l’estat, aprovar un pressupost 
fictici té conseqüències perquè a lo millor quan estam tramitant ens arriba una carta com 
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la que va arribar el 2009, feiem comptes amb 64 milions d’euros i ens diuen que són 54 
i clar, fent la tramitació m’estim més tenir la informació. Es igual el que diguin el de 
Gènova, és igual, amb això, és un tema parlat a nivell no de nosaltres, de no presentar 
un pressupost que haurem de rectificar al poc temps. Si s’ha de prorrogar perquè no 
arribam  a dia 20 perquè és vera més o manco tendríem fins dia 25 o una cosa així,  
hauríem de tenir un plenari dia 31 que tampoc passa res, perquè di 31 hem de venir 
aquí, però aquesta és la realitat, no perquè no es publicaria, no passa res, si es prorroga 
és un mecanisme que era el que jo defensava la pròrroga és quan hi ha dificultats 
tècniques per poder fer el pressupost en el seu moment la llei d’hisendes locals o la 
normativa pressupostària  regula que un ajuntament no es quedi sense pressupost dia 2 
de gener, per això és automàtica la pròrroga no fa falta que la decideixi el govern és 
automàtica, però ja li dic jo que si haguéssim d’arribar a aquesta  situació seria una 
pròrroga d’una setmana, dues, tres, una cosa així, si arribàssim.  Quan parlam del pla de 
sanejament el que estam dient es que volem sanejar les comptes i vostè diu, estava 
contemplat fer la revisió cadastral, la revisió cadastral és el de menys, jo estic a favor de 
la revisió cadastral, lo important, no, lo general, estic en general a favor, ja ho vaig dir 
que la revisió cadastral no era tan bo com deien vostès, ara el que sí hem de tenir clar, es 
que després de fer la revisió cadastral hem de posar tots els mecanismes per minorar el 
que seria l’increment del valor que hi hauria o tenien previst l’increment del valor, 
vostès amb un eufemisme posaven, pujaria la base liquidable, però el que vostès estaven 
dient es que pujaria la recaptació un 12%, per tant, Sr. Alcover, la idea és sanejar vostès 
si varen dir no, aquesta via d’ingressos no, haurien d’haver dit com es finançava això, 
aquests ingressos no les volem així, no volem recaudar més peridi, molt bé, però 
hauríem haver rebaixat les despeses. I vaig acabant, el tema de l’ICIO és voluntat del 
govern desbloquetjar , és voluntat del govern municipal desbloquetjar  moltes 
inversions que estaven paralitzades, per tant, entendrà perfectament que l’ICIO no és 
bon moment per tocar m’entendrà perfectament si volem l’estabilitat pressupostària 
perquè si desbloquejam que tampoc és segur, que paguin els imposts municipals, estarà 
d’acord amb jo Sr. Alcover, l’ICIO està en el programa electoral del PP i nosaltres 
tenim la clara voluntat política, l’ICIO per rehabilitació la reducció del 50%, tenim la 
clara voluntat política d’aplicar durant aquesta legislatura aquesta reducció. Moltes 
gràcies”. 
 
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 
 



 

- 195 - 

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. 
 
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? 
 
Formula la pregunta la Sra. Garví: 
 
“Gràcies Sr. Batle, queda formulada en els seus propis termes”. 
 
Contesta la Sra. Fernández Herranz: 
 
“Muchas gracias. En primer lugar decirle que las obras del edificio del futuro SAPS no 
se decepcionaron hasta agosto de 2011, aún así todavía tenemos un problema de los 
servicios tanto de agua como de gas, que, ya que dependen del proyecto de la fachada 
marítima, sin embargo desde Urbanismo se está trabajando en una solución alternativa 
provisional, para que estos servicios puedan estar antes de enero de 2012 que es cuando 
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tenemos previsto el traslado. Al margen de esto también decirle que nos hemos 
encontrado aunque todo esto estuviese listo, nos hemos encontrado que no hay ninguna 
partida presupuestaria que recoja el coste del traslado, no solamente porque el 
presupuesto no estuviese prorrogado, tampoco estaba presupuestado en el 2010 cuando 
en teoría el Sr. Grosske, si que se comprometió y el anterior equipo de gobierno, si que 
comprometieron a tenerlo puesto en marcha, pero es que además nos encontramos que 
en teoría según la primera reunión que tuve yo con los vecinos, porque evidentemente 
cuando se produzca el traslado al edificio nuevo del SAPS van a quedar unas 
instalaciones que nos hemos comprometido que serían para los vecinos, como así 
también hizo el anterior equipo de gobierno, me dijeron que el anterior equipo de 
gobierno se había comprometido a tener un plan de usos  y que en teoría ya estaba listo. 
Bueno, este plan de usos del edificio que quedará vacío no lo hemos encontrado por 
ninguna parte entonces ahora mismo estamos en eso, en solucionar estas dos cuestiones 
para tenerlo listo en enero y al mismo tiempo que tener un proyecto para que cuando en 
enero se produzca el traslado también saber que es lo que vamos hacer con estas 
instalaciones y que no queden vacías con todo lo que pueda ocasionar” 
 
Diu la Sra. Garví: 
 
“Muy bien Sra. Fernández, pues nada más, le agradezco la información y respecto al 
plan de usos, la verdad es que antes no se gestionaba por lo tanto lo desconozco en estos 
momentos, pero si que seria interesante que se trabajara con las entidades que este si 
que fue el compromiso público y que a lo mejor un foro puede ser el consejo de barrio, 
que sea un foro para trabajar sobre las posibilidades que tiene el edificio, que tiene 
muchas”. 
 
Parla la Sra. Fernández Herranz: 
 
“Precisamente estamos en eso y es por eso que nos sorprendió porque las entidades 
pensaban que este plan de usos, como habían tenido varias reuniones, que este plan de 
usos si que estaba listo, pero nosotros es que no lo hemos encontrado en ninguna parte 
que a lo mejor aparece porque nos estamos encontrando con muchas cosas por ahí 
perdidas, pero de momento estamos trabajando en uno nuevo”. 
 
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. 
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Quines són las característiques tècniques i professionals i l'àmbit d'actuació 
d'aquesta nova unitat?  
 
Formula la pregunta el Sr. Donaire: 
 
“La doy por reproducida. Gracias”. 
 
Contesta el Sr. Navarro: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Jo seré un poc més curt que els Srs. Que es dediquen als números, 
miri, perdón, esto forma parte está la creación de la nueva unidad de seguridad forma 
parte de la restructuración que se está llevando a cabo en la policía. Se trata de la unidad 
especializada que lo que hará será dar una nueva imagen de la policía local en Palma, 
que es lo que queremos. La misión de esta unidad será la primera unidad en respuesta a 
los requerimientos prioritarios de cualquier tipo de seguridad dentro de Palma. Estamos 
hablando de cualquier tipo de inicio penal, control de perros peligrosos, infracciones lo 
que sea referente a la Ley orgánica sobre protección de seguridad ciudadana del año 92, 
y sobre todo la prevención de conductas que muchas veces no quedan reflejadas muy 
bien dentro de la normativa, que seria todo el tema de la prostitución, vendedores 
ambulantes, bandas juveniles, indigentes y otros similares. También llevan a cabo todo 
lo que la vigilancia y control de seguridad en los espacios públicos y privados de uso 
público, y también la intervención en cualquier momento de riesgo físico para personas. 
Quiero decir que todo este tipo de actividades realmente la policía ya la está 
desarrollando, lo que haremos ahora será reestructurarla de una forma mucho más 
lógica, en estos momentos como usted sabe, las diferentes comisarias de barrio, pues 
tienen una serie de efectivos tanto los RM como los polivalentes y policías de barrio, 
querían parte de estas funciones. Nosotros lo que hacemos es centralizar las funciones 
de seguridad ciudadana bajo un mismo mando y en una misma ubicación, esto nos 
permite hacer un control total sobre la ciudad, referente a lo que es seguridad ciudadana. 
Como usted sabe la policía local tiene dos tipos de funciones una que durante toda la 
mañana estamos dando la función que seria control de tránsito y control de ordenanzas 
municipales además del de seguridad, pero a partir de estas horas, precisamente, la 
policía de Palma pasa a desempeñar exclusivamente lo que son funciones de seguridad, 
porque es a nivel de tránsito, es más o menso casi anecdótico y todo lo que es control de 
ordenanzas pues también. Modificando  de esta forma la unidad lo que nos permite es 
solapar los horarios tanto de entrada como de salida con las unidades que existen ahora, 
junto las propias unidades de la seguridad integral evitando esto, todo el importante 
número de horas extras que en estos momentos se están desarrollando que como saben 
son uno de los compromisos que tenemos con el alcalde para el ahorro dentro de este 
mismo año. Esta unidad quiero decirle en principio que no genera ningún coste, es la 
creación sobre personal que ya está en estos momento trabajando, mayoría de ellos son 
RM y polivalentes, al contrario diría que hay un ahorro creando esta unidad porque nos 
permite que usted sabe que los RM que son el equipo de recolçament motoritzat tienen 
un plus de unos 150 euros, ahora van a pasar a cobrar 50 solo, aquí lleva incluso un 
ahorro y con la movilidad horaria, nos permitirá incluso un ahorro superior también en 
cuestión de horas extras. El personal se hará una selección entre los voluntarios, quiero 
decirles que nosotros en principio habíamos estimado crear la unidad con 60 personas, 
con 60 efectivos  y ha sido una sorpresa muy agradable para nosotros que los 
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voluntarios lleguen casi a 200, vamos a tener un problema de solución dentro  de los 
propios voluntarios. Esta plantilla se está negociando  la forma de convocatoria de estas 
vacantes y las condiciones de trabajo. Si le parece, cuando ya esté totalmente negociado 
con los sindicatos y esté ya definida totalmente la instrucción de servicio, se la 
pasaríamos que de todas formas es de uso público y tendría una información más 
detalla”. 
 
Parla el Sr. Donaire: 
 
“Gracias Sr. Navarro por la información, hay un par de cuestiones a ver si me las podría 
aclarar, es cuando se pondría en marcha esta unidad, entiendo que  en la 
reestructuración que piensan  hacer se tendrán que redefinir cuestiones de trabajo de los 
GAP de la Unidad de intervención inmediata, etc., por eso esperaremos a que haga esa 
reestructuración y que nos puedan después informar de cómo va a quedar ubicado todo 
esto porque cuando se habla unida  de ……. Integral y con un número de 60 policías  es 
algo tan importante y que entiendo que va a solapar parte del trabajo que a lo mejor 
pueden hacer otras unidades, pero bueno esperemos a que esto lo tengan cerrado por eso 
me gustaría saber cuando va a poner en marcha esa unidad y una cosa que si me 
preocupa veo por lo que me ha dicho que se va a alimentar básicamente de RM y 
polivalentes, los RM ahora son básicos a la hora de apoyar a la policía de barrio, 
entiendo que esta unidad va ser más reactiva que por activa y que por lo tanto la 
filosofía va a cambiar con los nuevos componente, si los RM pasan a ser ahora una 
unidad más reactiva, va a quedar, da la sensación que el apoyo a los policías de barrios 
va a quedar un poco cojo, va a ser una cuestión sobre todo que muchas veces los 
policías de barrio, cuando tienen bajas, cuando tienen vacaciones, etc., eran los RM los 
que cubrían esos espacios. Entiendo también que la unidad va ser centralizada, no va a 
ser distrito y lo que no me ha quedado tan claro es si va a ser un servicio 365, 24 horas o 
como se va a cubrir este espacio”. 
 
Contesta el Sr. Navarro: 
 
“Gràcies Sr. Batle.  Lo primero de todo el cuando, depende un poco de las 
negociaciones que realmente están muy avanzadas con los sindicatos y con las consultas 
que hemos hecho con los interesados, nuestra intención es que antes de fiestas de 
navidad esto ya esté en marcha, realmente está bastante adelantado. Referente al 
solapamiento con las funciones que pueda tener contra la unidades como el GAP como 
el UI tienen funciones muy especificas, trabajaran en conjunto, la idea es que el mando 
del GAP mando superior en este caso, tanto de la Unidad de l’Ocell, como del GAP, 
como de la UI sea el mismo y esto nos ha demostrado en Playa de Palma que realmente 
las inercias que está generando son muy importantes. Después respecto a su 
preocupación del tema de los RM le diré que una de las condiciones para la creación de 
este grupo, es que la unidad solo podrá desprenderse de un 10% de sus efectivos 
actuales, es decir, solo podrán salir un 10% de los RM de cada una de las unidades que 
tenemos en este momento, por lo tanto la RM seguirá funcionando en principio  con las 
mismas funciones de apoyo en las policías de barrio y con otras funciones que se irán 
modificando poco a poco a medida que vayamos desarrollando la reestructuración 
policial. Después referente a los turnos indicarle que existirán tres turnos: uno de 
mañana, uno de tarde y otro de noche, la diferencia de los de noche es que el personal 
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de noche será fijo, se alimentará este de toda la gente de la unidad nocturna y estos si 
que tendrán un horario más o menos fijo. Las otras unidades tanto de mañana como de 
tarde tendrán cada uno de ellas dos tipos de horarios que nos permitirán esto, que 
empiecen de las seis de la mañana a las tres de la tarde con varios horarios y de las dos 
de la tarde a las once de la noche, también con varios horarios, esto nos permitirá lo que 
es el solapamiento tanto con las unidades propias de la ocell, como con otras unidades 
que en estos momentos están funcionando. De todas formas, si le  parece en cuanto lo 
tengamos detallado totalmente, fines de semana está incluido. Una de las ventajas que 
se me olvidaba que es la principal con la creación de esta unidad es que tendremos el 
doble de policías en la calle los fines de semana, usted sabe que los problemas de la 
policía empiezan precisamente los jueves, jueves, viernes, sábados, en estos momentos 
jueves, viernes, sábados, serán los días que habrá sobre todo por la noche, más policías 
en la calle a diferencia de lo que estaba pasando hasta ahora, que martes y miércoles 
eran  los días  con más números de efectivos en la calle. Ya le digo, lo que hemos hecho 
sobre todo ha sido crear una unidad con cierta flexibilidad que nos permita hacer 
movimientos dentro de unos horarios más o menos estipulados para que la efectividad 
de la seguridad en Palma sea más fácil y más sencilla”. 
 
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?  
 
Formula la pregunta la Sra. González: 
 
“La  doy por reproducida. Gracias Sr. Batle”. 
 
Contesta la Sra. Crespí: 
 
“Muchas gracias Alcalde. Bien, respecto a las gestiones realizadas, en los casales de 
norte y ponent. Bueno como sabemos  se cerraron por la finalización de los dos 
contratos y uno de los motivos que alegamos que eran dos locales, los únicos casales 
que  estaban en locales de alquiler, también dijimos que habían quedado desiertos los 
pliegos técnicos, etc., y ahora la situación que nos encontramos es que tenemos cuatro 
casales de barrio,hemos estado evaluando un poco, pues, las demandas de entidades de 
los dos barrios y si había por parte de algún joven y decir que junto con el área de 
servicios sociales hemos visto, de participación, hemos visto que además de estos cuatro 
casales existen ahora mismo 26 casales más que aunque no sean exclusivos para jóvenes 
si que organizan actividades en las que pueden como cualquier otra persona pueden 
participar los jóvenes. Concretamente los distritos de norte y ponent, ahora mismo 
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existen los siguientes y se tiene previsto que sigan existiendo, a partir de enero, pese a la 
reestructuración que son el de Establiments, el Terreno, Son Sardina, Escorxador, Son 
Cotoner, San Agustín, Son Roca, Son Cànaves, Son Perera y Can Alonso, estos casales 
aseguran y aseguraran el uso del espacio a aquellas entidades que así lo pidan igual que 
los casales exclusivos para  jóvenes. Pueden solicitar cesiones de uso, de uno, dos días 
por semana también podrán solicitar quincenales para el tipo de actividades del tipo de 
exposiciones que también lo hacían en estos casales de jóvenes, cesiones  puntuales de 
uno, dos días, etc. También recordar que cuentan con el hotel de entidades, está en la 
calle Ferrerias, y tiene capacidad para coger ubicación de más entidades juveniles por 
todo ello consideramos que de momento y dada la situación de que no vamos a poder 
abrir nuevos casales de jóvenes, las necesidades juveniles en materias de espacios para 
realizar actividades quedan cubiertas. Por otra parte cuando se crearon los casales de 
jóvenes que se pasó de uno a seis en el 2002, en el cual, yo también me encontraba en la 
regiduría de juventud, también decir que no existían tantos casales de barrio y que 
también era importante su función que hacían como punto de información juvenil, 
actualmente durante los últimos años, el centro de información joven ha ido dirigiendo 
los jóvenes y atendiendo a sus demandas no solo a nivel presencial sino mucho a nivel, 
utilizando las nuevas tecnologías, hoy en día a través de la página web que recibe más 
de 120.000 visitas de información al año y a través  de las redes socials, de DMS, a 
través del móvil  el centro de información juvenil está cubriendo las demandas juveniles 
que tenemos en nuestra ciudad en temas de información joven. Gracias”. 
 
Diu la Sra. González: 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bien  entiendo que lo que están planteando es repartir entre los 
Casals de entitats i Casals de barri de la zona nord, las actividades que se hacían antes 
en los Casals de joves, es así, me ha parecido entenderlo. De todas formas le pediría si 
puede tener la información  de estas, digamos del reparto de actividades según casales 
que ustedes han planificado o han previsto  en función del estudio de necesidades 
demandas y oferta que hay y de todas formas la zona de ponent, no me ha quedado 
clara, no se si es que se incluye en los Casals de nord, los Casals de barri de nord que 
me acaba de referir, también asumiría las actividades de la zona de ponent, del casal y 
esto decirle si por favor me lo podía  pasar por escrito la reubicación. Gracias.” 
 
Parla la Sra. Crespí: 
 
“Vale lo pasaré por escrito aunque lo que me refería no es que traslademos actividades a 
los casales sino que la situación  de este año, en el momento actual que nos encontramos 
es diferente de la del año 2002 cuando pasamos de uno a seis casales de jóvenes, en ese 
momento eran 11  los casales de barri que había ahora son muchos más que están 
desarrollando actividades juveniles que si un joven  a través de asociación o no tiene 
alguna demanda de actividad se puede poner en contacto con el casal de barrio más 
cercano, y que hace lo que le he dicho nueve años no existía esta posibilidad, por estos 
motivos ahora mismo ni este año ni el que viene, vamos a poder invertir en 
infraestructuras y vamos a contar con los casales de barrio como casales que realizan 
programan actividades para jóvenes y además tienen cesión de espacios para entidades 
juveniles con lo cual la participación y la dinamización que realizaban los casales de 
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jóvenes y los temas de información juvenil, pensamos que podrán verse recogidas y 
solventadas por estos casales”. 
 
Contestada 
 
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: 
 
En quina situació es troba la declaració de Sa Gerreria com a Zona Acústicament 
Contaminada (ZAC)? 
 
Té la paraula la Sra. Garví: 
 
“Gracias Sr. Alcalde, la doy  por reproducida también en sus términos, pero no se si está 
para el Sr. Valls o la va a contestar….sino la podemos dejar sobre la mesa”. 
 
Contesta el Sr. Reus: 
 
“ Gràcies Sr. Bate. Sra. Garví sa veritat es que me sorprèn que del seu grup en facin 
aquesta pregunta així com el mes passat la vaig contestar al partit socialista mallorquí, 
entesa nacionalista de vostè no, han tengut quatre anys per preocupar-se per la zona, són 
els principals que han duit que Sa Gerreria tengui un problema. Ara venen a demanar-
nos com està la situació de SAC, idò el mateix li vaig contestar, estam fent feina estam 
complint amb tot el procediment, amb totes les ordenances i setmana a setmana estam 
donant tranquil·litat als veïnats , com veurà ja, Sa Gerreria ja no és un problema, s’ha 
calmat els mesuratges estan davallant pel que van dient els tècnics i tots els locals estan 
complint amb les actes. Gràcies Sr. Batle”. 
 
Té la paraula la Sra. Garví: 
 
“Me sorprende la respuesta porque yo se la hago para que me de información a partir de 
ahí, si no haríamos una proposición y debatiríamos pero claro, que los locales están en 
regla es porque cuando yo era la regidora de urbanismo fui yo la que ordené 
inspeccionas todos los locales y cuando se hicieron todas las inspecciones tanto de la 
policía local con la patrulla verde como los locales y siempre puse de manifiesto que no 
era un problema de licencias, aquellas que incumplían se abrían los expedientes y punto. 
Le estoy preguntando en concreto, a una propuesta que hizo su grupo municipal en el 
pleno, si no recuerdo mal de julio en el que se hablaban de plazos y posibilidades de 
declarar  como zona acústicamente contaminada, Sa Gerreria, y se hablaron de dos 
meses como que es octubre y no hemos vuelto a saber sencillamente quería saber como 
va ese proceso y en concreto en que situación se encuentra la declaración de ZAC esas 
es la  propuesta que ustedes presentaron y la información que yo les solicito”. 
 
Diu el Sr. Reus: 
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“Sra. Garví, ahora ha centrado un poco más la pregunta, ustedes solo se han interesado 
por la parte del punto 1 de declaración de zona ZAC no se han interesado en ningún 
momento por la problemática que tenían los vecinos. La propuesta que presentamos en 
el mes de julio  constaba de cuatro puntos, ustedes han obviado tres, tres que son tan 
importantes como el primero. En el primer punto como es lógico, estaba el ZAC que es 
lo único que parece que a ustedes le preocupan, le insisto, están todos los 
procedimientos en marcha, las mediciones, esta última semana ya se han realizado y 
esperamos que la semana que viene tengamos ya el informe y podamos durante el mes 
que viene verlo y determinar con este informe si es una zona acústicamente 
contaminada, pero lo importante es la propuesta en conjunto son los cuatro puntos, uno 
en sí, no tiene sentido alguno. El punto número 2, que tanto preocupaba también al 
partido socialista…” 
 
Parla la Sra. Garví: 
 
“Doy por contestada la pregunta, le he preguntado concretamente por escrito por el 
ZAC”. 
 
Diu el Sr. Reus: 
 
“Ho donam per acabat. Cap problema. Gràcies Sr. Batle”.  
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“ La verdad Sra. Garví, tiene usted razón que le ha contestado a la pregunta muchas 
veces bien. Lo digo porque muchas veces cuando alguien hace una pregunta  incluye 
otro tipo de explicaciones que yo creo que si el regidor quisiera dar más ahondamiento 
pues creo que tampoco seria  desaconsejable dejar de que si quiere dar una información 
adicional se diera verdad?”. 
 
Respón la Sra. Garví: 
 
“Y yo se lo agradezco Sr. Alcalde pero lo que no entiendo es el tono de la contestación 
cuando es una pregunta informativa, si el tono es el de la información yo estoy 
evidentemente encantada de recibir esta información de primera mano porque es la 
primera vez que formulo esta pregunta y la primera vez que tengo la interlocución con 
usted”. 
 
Parla el Sr. Batle: 
 
“Muy bien, estoy seguro de que mejorarán el tono y supongo que no habrá ningún 
problema en posteriores preguntas”. 
 
Contestada 
 
46.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  a resultats 

de les negociacions amb Abaqua (1088/2011). 
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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: 
 
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? 
 
Formula la pregunta el Sr. Alcover: 
 
“Gracies Sr. Batle, això ve arran d’una proposició que varem fer el mes de juliol 
d’enguany crec recordar que es va votar per unanimitat a la qual instàvem al regidor 
Garau president d’Emaya a donar compte al proper plenari damunt les converses amb 
els dirigents d’Abaqua com que el mes de setembre no varen saber res, avui ho 
demanàvem”. 
 
Contesta el Sr. Garau: 
 
“Moltes gràcies, intentaré ser breu, hi havia una primera part de la pregunta era  lo de la 
compensació del cànon, seguim compensant a més va be perquè ens reconeixen el deute 
i per tant podem seguir compensant i lo altre estem pendents de les disposicions 
pressupostàries d’Abaqua, de Recursos Hídrics, de la Conselleria..... i empenyent a 
veure si troben els doblers. Gràcies”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“ Gràcies per la resposta, jo soc ben conscient de que el conveni posava segons 
disponibilitat pressupostàries i puc entendre que ara no hi hagi massa disponibilitat 
pressupostària jo ho puc entendre, lo que hem sap greu es que l’oposició de la 
legislatura anterior a això no ho entenia i exigia el compliment del mateix conveni que 
vostè reclama ara, el mateix i jo ho puc entendre i el conveni posava segons 
disponibilitat pressupostària, la llàstima es que la legislatura anterior les converses no 
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eren tan amigables com les que puguem tenir avui demanant aquesta informació. 
Gràcies”. 
 
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?  
 
Formula la pregunta el Sr. Alcover: 
 
“La pregunta es molt senzilla, fa dues o tres setmanes es varen signar uns crèdits ICO 
arran del Reial Decret de l’Estat que permetia aquest endeutament i avalava aquest 
endeutament al voltant de 17 milions d’euros una mica més, se’ns va mostrar un llista 
de proveïdors en els quals s’havia de liquidar aquest deute però no se’ns va donar 
perquè en teoria la Llei de protecció de dades no ho permetia, no passa res, Deu me’n 
guardi, lo que volíem saber es si aquests proveïdors ja han cobrat, en quina data i quin 
ha estat el numero de proveïdors que han cobrat. Gràcies”.   
 
Contesta el Sr. Martínez: 
 
“Gràcies, vostè ha dit que la pregunta era senzilla, la resposta ho es més senzilla, vostè 
diu quan de proveïdors l’Ajuntament ha de liquidar, ho ha dit vostè, es va aprovar per 
aquest Ple i jo suposo que es dona per contestat, lo altre es que quins son els proveïdors 
que l’Ajuntament ha liquidat el deute i per quin import total, tant els proveïdors com el 
deute varen passar per aquí per el Ple per tant qui es qui son els proveïdors son aquests 
els que estaven en el llistat de La Caixa i en el llistat del Santander varen cobrar dia 13 
d’octubre, els que estaven en el llistat del BBVA varen cobrar dia 14 d’octubre”. 
 
Te la paraula el Sr. Alcover: 
 
“ Molt be, però jo hem referia a quants, era un numero, quants de proveïdors ha afectat 
aquesta mesura, no es molt difícil “. 
 
Respón el Sr. Martínez: 
 
“Ho vaig dir el dia del plenari, miri no ho duia però si no hem corregeix el Tresorer, 
crec que eren 2.224 factures crec algo així i eren uns 523 o 525 proveïdors, però el dia 
del plenari ja ho deia, vostè ho va aprovar” . 
 
Parla el Sr. Alcover: 
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“Es confirmar que aquests han cobrat amb la data que m’ha dit vostè” 
 
Respón el Sr. Martínez: 
 
“Si”  
 
Contesta el Sr. Alcover: 
 
“Això era la pregunta, ara si que esta contestada” 
 
Contestada 
 
50.  Pregunta oral que presenta el Grup Municipal  Socialista  relativa  al 

tancament de la piscina exterior de Son Hugo (1094/2011). 
 
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: 
 
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?  
 
Formula la pregunta la Sra. González: 
 
“Gracias Sr. Batle, se da por reproducida” 
 
Contesta el Sr. Gilet: 
 
“ Esta es una decisión que a día de hoy esta en estudio pendiente de valoración, en 
cualquier caso, sea cual sea la decisión que se adopte esta estará justificada siguiendo 
criterios de ocupación y de ahorro, seria una medida de ahorro y en ningún caso 
perjudicaría ni a los clubes deportivos ni a la mayoría  de usuarios. Contestando ya a su 
pregunta de forma exacta, pues lógicamente si nosotros decidiéramos cerrar la piscina 
exterior por unas horas de forma que los clubes no están perjudicados ni tampoco la 
mayoría de usuarios, lógicamente tendrían que adaptarse al resto de 7 piscinas que hoy 
por hoy están abiertas”. 
 
Parla la Sra. González: 
 
“ Muchas gracias, simplemente era para confirmar que antes de que se tome la decisión 
se tenga en cuenta pues la reubicación de los usuarios dado que por desgracia todavía 
nos queda para poder contar con Son Moix aunque las obras me consta que siguen 
funcionando y van bien pero que no se queden los usuarios que es uno de los servicios 
que más valoran como bien sabe el regidor. Gracias”. 
 
Parla el Sr. Gilet: 
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“ Muy bien, efectivamente son medidas de ahorro que no nos gustaría tener que tomar, 
en cualquier caso el año pasado en el mes de noviembre el número de usuarios la 
primera quincena de noviembre eran tres usuarios por calle, por tanto había 15 usuarios  
de media y en la segunda quincena bajó a 2’5 usuarios, entendemos que una vez llegue 
el mal tiempo, estamos hablando de entre 15 y 12 usuarios más o menos, pues estas 
personas lógicamente dadas las circunstancias actuales estamos hablando de una piscina 
exterior en los meses de invierno pues podrían encontrar cómodo en el resto de piscinas 
municipales y por ello creemos que en estos tiempos pues es una medida que no es 
agradable tomar, como otras tantas que se han reiterado en el día de hoy pero bueno 
estaría justificada en el ahorro que siempre estará repito, argumentado en un informe 
técnico que nos avalaría al respecto, informe técnico interno. Muchas gracias”. 
 
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  
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(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  

(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  
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(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  

(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 
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EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 

TERRITORIAL  

(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.  



 

- 219 - 

(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 
 
 


