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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 8/2014 
Caràcter: Ordinària  
Data: 29 de maig de 2014 
Horari: de 10’05 A 17’22 hores 
Lloc: saló de sessions  
 
Assistents: 
 

President 

Mateo Isern Estela, batle (PP) 
Regidors/res 

Virginia Abraham Orte (PSIB-PSOE) 
Andres Alcover Ordinas (PSIB-PSOE) 
Ana Maria Calvo Sastre (PSIB-PSOE) 
Esperanza Crespi Pibernat (PP) 
Antonio Donaire Sanchez (PSIB-PSOE) 
Sandra Fernandez Herranz (PP) 
Ana Maria Ferriol Font (PP) 
Antonia Fornari Thomas (PP) 
Andres Garau Garau (PP) 
Yolanda Maria Garvi Blazquez (PSIB-PSOE) 
Alvaro Luis Gijón Carrasco (PP) 
Fernando Gilet Sancenon (PP) 
Maria Isabel González Carrasco (PSIB-PSOE) 
José Francisco Hila Vargas (PSIB-PSOE) 
Rosa Llobera Gili (PP) 
Julio Martínez Galiano (PP) 
Guillermo Navarro Garau (PP) 
Antoni Noguera Ortega (MËS) 
Guadalupe Pulido Roman (PSIB-PSOE) 
Joan Pau Reus Frontera (PP) 
Irene San Gil López-Quesada (PP) 
Begoña Sánchez Muñoz (PSIB-PSOE) 
Sebastià Sansó Bonet (PP) 
Belen Soto Mateu (PP) 
Neus Truyol Caimari (MÉS) 
Gabriel Vallejo Gomila (PP) 
Jesús Valls Flores (PP) 
Antoni Josep Verger Martínez (MËS) 
 

Cap de Departamet: Antoni Pol Coll 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Secretari adjunt i secretari general del ple acctal: Miquel Ballester Oliver 
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Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de dia 24 d’abril i de les sessions 
extraordinàries de dia 28 d’abril i de 12 de maig de 2014. 
 
2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de preguntes amb resposta escrita 
que han presentat els grups municipals als plenaris de setembre 2011 a abril de 2014. 
 
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de l’execució dels acords 
complimentats corresponents al  Ple ordinari de 24 d’abril de 2014. 
 
4. Donar compte de la relació de convenis rebuts per a la seva inscripció  al Registre de 
Convenis de la Secretaria General del Ple en el mes d’abril de 2014. 
 
5. Donar compte de la resolució de la Conselleria d’Administracions Públiques per la qual es 
nomena amb caràcter accidental al Sr. Antoni Pol Coll per ocupar de forma transitòria el lloc 
de la Secretaria adjunta de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, en cas de malaltia, vacances, 
deure d’abstenció, permisos o similars del titular de la plaça. 
Assabentat. 
 
6. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre de 
resolucions des del número  6.369 de dia 14 d’abril de 2014 fins al número 8.921 de dia 23 de 
maig de 2014 inscrits en el llibre de resolucions. Es poden consultar a 
http://plens.palmademallorca.es/JUNTA%20DE%20GOVERN/DECRETS%20DEL%20MES 

 
7. Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament de prestacions econòmiques de 
l’Ajuntament de Palma. 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania  amb 4 vots a favor (PP) 3 
en contra  (PSIB-PSOE) i 1 abstenció (MÉS) 
 
8. Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament de centres municipals de 
l’Ajuntament de Palma. 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania amb 5 vots a favor (PP) i 4 
en contra (PSIB-PSOE i MÉS)  
 

9. Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament del Consell municipal dels infants 
de Palma. 
 
10. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors de la Policia Local 
per import de 44.067’10€. 
 

11. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Nivi Gestiones España S.L. per import  
de 26.287’84€. 
 
12. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors IME per import de 
813’12€. 
 

13. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors IME per import de 
6.315’92€. 
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14. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a EMAYA S.A. per import de 
69.837’01€”. 
 

15. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors de Participació 
Ciutadana per import de 15.123’88€. 
 
16. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 3, de suplement de crèdit finançat 
amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2014. 
 

17. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 6, de crèdit extraordinari finançat 
amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2014. 
 

18. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 7, de crèdit extraordinari finançat 
amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2014. 
 
19. Proposta d’aprovació d’autoritzar a la SMAP S.A. perquè formalitzi  la subscripció d’una 
operació d’endeutament a llarg termini. 
 
20. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2013, 
per la Junta de Govern de 23 de maig de 2014. 
Assabentat  
 

21. Proposta d’aprovació d’acord de modificacions condicions financeres préstecs RD 4/2012. 
 
22. Proposta d’aprovació de modificació de la regulació de la modalitat d’autotaxi 
anomenada “Taxi Tour”. 
 
24. Proposta d’aprovació de la documentació “Modificació puntual de Pla General 
d’Ordenació Urbana referida a la qualificació dels terrenys de la finca de Son Roca, Avinguda 
del Cid Km 1,1 com a SGEC/AS-P 84-04-E”. PA 05/0011. 
 
25. Proposta d’aprovació de desestimar les al·legacions presentades per PLANAS URBANISMO 
Y ARQUITECTURA SLP, Informar l’al·legació d’ARCA i Sotmetre a nou tràmit d’informació 
pública d’un mes el projecte de Modificació del PGOU de Palma referit a la Barriada de Santa 
Catalina. PA13/0004.  
 
26. Proposta d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual del PGOU referit a l’UE 
46-01 Can Domenge. PA14/0002.  
 
27. Proposta d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual del PGOU referit a 
l’EQ4R/AD-P 10-16-P (Pça. Banc de s’oli). PA14/0004.  
 
28. Proposta de deixar sense efecte l´Acord de la Junta de Govern de data 02.12.2009, 
d’aprovació inicial de l´Estudi de Detall de front marítim a una parcel.la ubicada als carrers 
Esculls 13, Josep Mascaró Passarius i Passatge de les Roques  i Denegar la seva aprovació 
tenint en compte els informes desfavorables emesos per la Demarcació de Costes de Balears. 
PE07/0013.  
 
29. Proposta d’aprovació de desestimar les al.legacions formulades durant el termini 
d’informació pública a que ha estat sotmès i Aprovar definitivament l´Estudi de Detall que 
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afecta a terrenys delimitats per la Pça. de Cort, Pça. Pescateria, Carrer Colom, Carrer Paners, 
i carrer Jaume II. PE12/0001. 05PRAD163 
 
53. Proposició conjunta presentada pels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS relativa al bloc 
XII:  reparacions necessàries i obligacions municipals dels habitatges socials del Camp Redó 
(317/2014) i esmena d’adició (357/2014).  
 
34. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la regulació del producte tot inclòs 
(326/2014). 
 
31. SOBRE LA TAULA.- Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la creació d’una 
comissió de treball amb entitats per fer front al drama dels desnonaments (245/2014). 
 
51. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a millores al Parc de Ses Estacions 
(349/2014). 
 
36. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a l’ordenança de convivència cívica 
(331/2014). 
 
38. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a les pistes de “skate” del parc 
municipal de Sa Riera (335/2014) i alternativa PP (367/2014). 
 
40. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a creus de terme Son Sardina i Establiments: 
llei de memòria històrica (345/2014). 
 
43. Proposició conjunta dels Grups Municipals PSIB-PSOE i MÉS relativa a la clarificació de 
competències municipals pròpies i impròpies segons la Llei de Règim Local (313/2014). 
 
46. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a més i millor inserció i orientació laboral a 
Palma Activa (346/2014). 
 
41. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a Benestar Social de Cort: ha d’atacar la crisi i 
no limitar-se a contenir-ne les conseqüències (348/2014).     
 
42. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a garantir la prestació de serveis socials 
a l’Ajuntament de Palma ( 323/2014) i esmena d’addició (359/2014). 
 
49. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a targetes taller mecànic a la zona ORA 
(343/2014). 
 
54. Proposició presentada pel grup municipal MÉS relativa a la catalogació del velòdrom del 

Tirador (351/2014). 
 
32. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a millora de la promoció turística de 
Palma a les xarxes socials (320/2014) i esmena d’addició (punt 2n) (358/2014). 
 
45. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la targeta blava del PP (316/2014). 
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50. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a 1’50 m: seguretat per a ciclistes. Campanya 
a l’EMT (347/2014) 
 
30. SOBRE LA TAULA.- Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la política de 
subvencions cap a les associacions de veïns de Palma (234/2014). 
 
33. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la no celebració de la “Feria de abril”, 
de Palma (322/2014) 
 
35. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la suspensió dels servei de consulta 
dels diaris antics a l’arxiu municipal de Palma (327/2014). 
 
55. Sol·licitud de compareixença a petició pròpia del primer tinent de batle de l’Àrea de 
Turisme i Coordinació Municipal per tal de donar tota la informació necessària en relació a 
unes informacions publicades a un mitjà de comunicació (292/2014). 
 
37. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la reprovació del 1r. Tinent de batle 
de l’Àrea de Turisme i Coordinació Municipal (333/2014). 
 
39. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a potenciar el turisme LGTB a Palma” i 
alternativa PP (366/2014). 
 
44. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la transparència i la gestió del batle 
Isern (315/2014). 
 
47. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la neteja de la Platja de Palma 
(319/2014). 
 
48. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a una app de l’EMT que permeti 
carregar la targeta ciutadana (321/2014). 
 
52. Proposició del Grup Municipal Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE 
relativa a la paràlisi urbanística de la Ciutat (314/2014) i esmena d’addició (365/2014). 
 
56.  Donar compte de l’informe trimestral sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a 
l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer pel qual es determinen les obligacions i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pago als proveïdors 
de les entitats locals, remes el 22 d’abril de 2014. 
Assabentat per la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH. 
 
57. Donar compte de l’informe de reparament 82/2014 de 24 d’abril de pròrroga 
extraordinària del contracte dels Serveis Postals de l’Ajuntament de Palma (LOT2)  
 
58. Pregunta Oral del Grup Municipal  PSIB-PSOE relativa al Casino (361/2014). 
 
59. Pregunta Oral del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a les ajudes econòmiques urgents 
de Serveis Socials (362/2014). 
 
F.O.D. 1 Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 
núm. 77/14 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2. 



 

- 6 - 

 
PRECS I PREGUNTES  
 
1. Aprovació de de les actes de la sessió ordinària de dia 24 d’abril i de les sessions 
extraordinàries de dia 28 d’abril i de 12 de maig de 2014. 
 
“Es presenta al Ple de l’Ajuntament de dia 29 de maig de 2014,  per si escau, l’aprovació de  
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de dia 24  d’abril de 2014 i de les sessions 
extraordinàries de dia 28 d’abril i de 12 de maig de 2014”. 
 
S’aproven per unanimitat 
 
2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de preguntes amb resposta escrita 
que han presentat els grups municipals als plenaris de setembre 2011 a abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat: 
 
“Complint el que disposa l’article 38 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, 
la Secretaria General del Ple ha realitzat el seguiment de les preguntes amb resposta escrita 
que han presentat els grups municipals als plens de setembre de 2011 a abril de 2014, les 
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 
han presentat els grups municipals als plens de setembre de 2011 a abril de 2014”. 
 
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de l’execució dels acords 
complimentats corresponents al  Ple ordinari de 24 d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat: 
 
“Complint el que disposa l’article 38.c del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, la Secretaria General del Ple ha realitzat el seguiment de l’execució dels acords del ple 
ordinari de 24 d’abril de 2014 i del ple extraordinari de 12 de maig de 2014. Per això, se sotmet 
a la consideració de l’Ajuntament Ple el següent: 
 
Únic.- Donar compte del resultat del seguiment a l’execució dels acords complimentats 
corresponents al ple ordinari de 24 d’abril de 2014 i del ple extraordinari de 12 de maig de 
2014 de l’Ajuntament”.  
 
4. Donar compte de la relació de convenis rebuts per a la seva inscripció  al Registre de 
Convenis de la Secretaria General del Ple en el mes d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat: 
 
“Donar compte al Ple de l’Ajuntament de dia 29 de maig de 2014, de la relació dels convenis 
rebuts per a la seva inscripció al registre de convenis de la Secretaria General del Ple durant 
al mes d’abril, amb el corresponent número de registre: 
 

1403. Conveni intermunicipal “Targeta ciutadana” entre Ajuntament de Palma i 
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Ajuntament des Migjorn Gran de Menorca (Firmat el 10.02.14). 
 
1404. Conveni intermunicipal “Targeta ciutadana” entre Ajuntament de   Palma  i 

Ajuntament de Capdepera (Firmat el 24.01.14). 
 
1405. Convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Palma y Red   

Electrica de España SAU (Firmat el 08.04.14). 
 
1406. Convenio específico entre el Ayuntamiento de Palma y Red Electrica de  

España, SAU para la colaboración en el projecto Smart City de Palma (Firmat 
el 08.04.14). 

 
1407. Conveni d’adhesió a la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 de 

l’empresa Mklab Laboratorio de Ideas, SL (Mklab) (Firmat el 10.04.14). 
 
1408. Conveni d’adhesió a la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 de   

l’empresa Fundació Centre d’Innovació de Tecnologia Aplicada al Turisme 
(MICTT) (Firmat el 10.04.14) 

 
1409. Conveni d’adhesió a la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 com a 

entitat col·laboradora per a dur a terme activitats de promoció i 
desenvolupament turístic de la ciutat de Palma de Mallorca (GesHotels) 
(Firmat el 10.04.14) 

 
1410. Conveni de col·laboració en matèria d’arxiu, conservació i divulgació de   

col·leccions de premsa amb Hora Nova SA. (Firmat el 26.03.14)”. 
 
5. Donar compte de la resolució de la Conselleria d’Administracions Públiques per la qual es 
nomena amb caràcter accidental al Sr. Antoni Pol Coll per ocupar de forma transitòria el lloc 
de la Secretaria adjunta de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, en cas de malaltia, vacances, 
deure d’abstenció, permisos o similars del titular de la plaça. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat: 
 
6. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre de 
resolucions des del número  6.369 de dia 14 d’abril de 2014 fins al número 8.921 de dia 23 de 
maig de 2014 inscrits en el llibre de resolucions. Es poden consultar a 
http://plens.palmademallorca.es/JUNTA%20DE%20GOVERN/DECRETS%20DEL%20MES 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat 
 
7. Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament de prestacions econòmiques de 
l’Ajuntament de Palma i esmenes PSIB-PSOE ( 284/2014) 
  
Sr. Secretari: 
 
“I ara passem en el punt de propostes.” 
 
Sr. Batle (PP): 
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“Idò té la paraula Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, per intervenir respecte dels 
punts 7, 8 i 9, Donya Coloma Bujosa Ferrer.” 
 
Sra. Bujosa Ferrer, representant de Comissions Obreres de les Illes Balears: 
 
“Bon dia. Això és un manifest de l’Assemblea de personal de l’Àrea Delegada de Benestar Social i 
Igualtat. Els professionals i les professionals de l’Àrea Delegada de Benestar Social i Igualtat, que atenem 
les ciutadanes i ciutadans en situació de vulnerabilitat, i coneixem de primera mà les seves necessitats i 
les dels barris de Palma, volem fer visible la situació de precarietat que pateix un col·lectiu important de 
persones i famílies de la ciutat. Això és conseqüència de les polítiques de retallades socials i de l’elevat 
atur, que segons les previsions, es mantindrà molts d’anys. Volem posar veu a aquelles persones que 
sovint, per insuficient coneixement i capacitats, alhora de relacionar-se amb l’administració, no 
reclamen els drets fonamentals que aquesta es suposa ha de garantir. Moltes d’elles venen de perdre 
les seves feines, han esgotat totes les prestacions d’atur, i han de viure amb la preocupació de no tenir 
ingressos per cobrir les seves necessitats bàsiques, ni les dels seus fills i filles. Els Serveis Socials 
d’atenció primària, en aquest Ajuntament, tenen una trajectòria de trenta anys, durant els quals els i les 
professionals de l’Àrea hem construït un model d’intervenció, centrat en la proximitat i professionalitat 
en l’atenció de les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes. Hem crescut i hem millorat la nostra 
feina, fent una intervenció basada principalment en la prevenció de les problemàtiques socials, i en la 
integració social dels habitants de Palma. Tots els grups polítics representats en aquesta cambra, han 
tingut una relació d’aproximació als serveis socials, han estat testimoni del seu creixement i han 
col·laborat en aquesta realitat. Des de l’any 2007 aquest model d’intervenció s’ha anat aparcant, per 
haver de contenir les situacions d’emergència, fins que hem arribat al moment actual, en el qual 
desenvolupem una tasca majoritàriament assistencial. Darrerament aquesta situació ha empitjorat per 
la insuficient planificació, arribant a donar la impressió d’improvisació en la gestió de qüestions molt 
concretes que afecten directament a les persones ateses. Com per exemple: augment de les llistes 
d’espera, que en segons quins casos han arribat a tres mesos. Retard en el pagament de prestacions 
econòmiques per alimentació i vivenda, que han suposat desnonaments, talls de subministraments, 
mala o insuficient alimentació de les famílies. Retard en el pagament a proveïdors de serveis, que han 
fet que per exemple en el cas de beques de menjador escolar, alguns centres es neguin a treballar amb 
nosaltres, i entitats socials que no s’han pogut mantenir i han desaparegut. Manca de cobertura de les 
baixes del personal, i incertesa pel que fa a la continuïtat d’una part important de la plantilla que dona 
atenció social directa ja sigui contractada per projectes o mitjançant contractes amb entitats externes. 
En ple esforç per part dels professionals per donar cobertura a la situació d’emergència que vivim, i lluny 
de plantejar-se des de les administracions ampliar significativament recursos humans i econòmics, 
s’aprovà l’any passat la Llei per la reforma del Règim Local, que traspassa a partir de 31 de desembre de 
2015 a les CCAA, el gruix de les competències relacionades amb Serveis Socials. El Govern Balear té un 
nivell superior d’endeutament que l’ens local, que en aquest moment presenta superàvit. Per tant, 
aquest traspàs de competències fa perillar la garantia de la cobertura econòmica i tècnica dels serveis 
socials adreçats als ciutadans de Palma, perdent un dels pilars bàsics de l’atenció social, com és la 
proximitat amb els usuaris. Creiem que la pèrdua d’aquesta competència provocarà un perjudici en la 
qualitat del servei, es perdrà proximitat amb les persones, i conduirà a la perpetuació i increment de les 
problemàtiques socials existents. L’Ajuntament de Palma, com a l’administració més propera al ciutadà, 
ha de ser sensible en vers als seus ciutadans més desafavorits, ja que també serà la primera en partir-ne 
les conseqüències negatives en termes de convivència, cohesió i desigualtat social. Interpel·lada la 
Regidoria Delegada de Benestar Social i Igualtat, sobre si té intenció de treballar per a seguir assumint 
les competències dels Serveis Socials, s’han compromès únicament en mantenir les actuals 
competències fins 31 de desembre de 2015. En altres Comunitats Autònomes però, amb governants de 
tot signe polític, ja s’està legislant per mantenir aquestes competències des de l’administració local, i en 
alguns dels casos, millorar-ne la dotació. Per tot l’anterior i amb la finalitat que la ciutadania conegui 
d’ara endavant la voluntat dels grups polítics que constitueixen aquest plenari, l’assemblea del personal 
de l’Àrea Delegada de Benestar Social i Igualtat, proposa: que el Plenari d’aquest Ajuntament manifesti 
la voluntat de continuïtat, i exigeixi a la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern Balear 
l’aprovació d’un Decret Llei que mantingui les actuals competències municipals. Així com ja ho han fet 
les Comunitats Autònomes de Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i La Rioja. I el clar compromís de les 
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altres formacions polítiques en respectar aquest model. Un posicionament clar de mantenir i millorar 
l’oferta de serveis, prestacions i recursos humans dels serveis socials municipals, mentre es concreten 
els acords per garantir el punt anterior.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Si, acabi per favor.” 
 
Sra. Bujosa Ferrer, representant de Comissions Obreres de les Illes Balears: 
 
“Ja acabo.  El compromís de totes les àrees municipals implicades en la gestió àgil de les prestacions 
econòmiques i contractacions de serveis, mitjançant procediments i recursos estables. I reprendre 
finalment acords amb entitats, serveis, altres administracions i altres àrees, per garantir l’atenció i 
reforçar la línea d’intervenció preventiva i d’inserció social. Tenim el convenciment que aquest és un 
moment clau per la ciutat de Palma, per defensar els drets dels seus ciutadans més desvalguts i 
mantenir la qualitat de vida del conjunt de la seva ciutadania. Tenim el convenciment que aquest 
consistori així ho farà. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Els hi record que el temps són, màxim són 5 minuts, ho dic perquè han estat més de 7 
minuts, ho dic per les properes intervencions. Gràcies. Té la paraula la Sra. Regidora, Sra. Ferriol.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Aquest projecte de Reglament, de prestacions econòmiques, pretén regular el 
conjunt d’ajuts que ofereix l’Ajuntament de Palma, per tendir a pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les famílies, sense perdre de vista l’objectiu d’incidir a mig i llarg termini, en la 
consecució de l’economia personal d’aquestes persones. La majoria de les prestacions, estan vinculades 
en el Pla de treball individual i familiar de la persona que percep la prestació, i també del treball 
comunitari, per poder anar més lluny de la cobertura de la necessitat puntual, i poder incidir en les 
causes que han originat la situació, que s’aborda des de la feina dels treballadors dels Serveis Socials 
municipals. Aquest Reglament respon en el compliment dels principis que han de guiar l’actuació 
pública en matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i 
eficiència dels serveis públics, particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les 
persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Té la paraula Don Toni Noguera, Don Toni quan vostè vulgui.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Disculpe Sr. Alcalde. Quería hacer una cuestión previa, sobretodo en la aplicación al Reglamento. 
Nuestro grupo ha presentado enmiendas a cada uno de los puntos, de cada uno de los Reglamentos, y 
hemos solicitado que se mantuviera el debate en Pleno. Este tema no fue tratado en Junta de 
Portavoces, con lo cual me gustaría saber como queda.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Simplemente, lo traten en algún momento en su intervención. Si necesitan un poco más de tiempo se 
lo daré. ¿De acuerdo? ¿Le parece?” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
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“Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias. Don Toni, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“Moltíssimes gràcies. Sra. Ferriol, jo li he dit moltes vegades, quan el Sr. Rajoy retalla, quan el Sr. Bauzá 
retalla, fins i tot quan la Sra. Merkel retalla, els ciutadans de Palma van a la porta de Serveis Socials, a 
tocar la porta. Serveis Socials és el darrer escut que tenen moltes persones en contra de la crisi, i això ha 
d’esser conscient i s’ha de dignificar la feina que fan els treballadors. Fa un parell de mesos, fa ja un 
parell de mesos jo li vaig comentar. Les ajudes econòmiques urgents s’estan pagant tard i malament, hi 
ha programes que estan impregnats d’incertesa, que no se sap que passarà amb ells en el futur. 
Educadors familiars, el SIAD, el Pla de prestacions bàsiques, si, fa uns mesos vostè no va garantir la 
continuïtat d’aquests programes, fa uns mesos no va garantir la continuïtat d’aquests programes. Estam 
davant d’una situació que la ciutadania pateix, pateix i molt, pateix i molt. I que fan vostès? Vostès 
apuntalen un model de Serveis Socials, totalment assistencialista, que no dona segones oportunitats en 
els ciutadans, no dona segones oportunitats en els ciutadans, cronifiquen un model de pobresa. Està 
molt bé, és imprescindible cobrir les necessitats bàsiques, és imprescindible cobrir les necessitat 
bàsiques, però si no hi ha programes actius d’ocupació, si no hi ha programes de comunitaris, si no hi ha 
programes de prevenció, lo que farà és que cada vegada més gent, hagi d’esser usuari de Serveis Socials. 
Si no posem remei en això, si no posem remei en això, la cohesió social de la ciutat anirà cap avall, anirà 
cap avall Sra. Ferriol. Quins són els compromisos que ha de tenir aquest Ajuntament de Palma? Quins 
són els compromisos que hem de tenir nosaltres com a polítics davant la nostra ciutadania que està 
patint? Primer, que les ajudes econòmiques urgents es paguin amb un màxim de 48 hores, perquè 
estam xerrant de llum, estam xerrant d’aigua, estam xerrant de menjar, estam xerrant de lloguers. 
Estam xerrant de coses bàsiques, perquè la gent pugui desenvolupar normalment un projecte de vida. 
Després, recordi, vostès, Partit Popular, varen treure els orientadors laborals dels centres municipals de 
Serveis Socials, quan la situació és dramàtica, quan el principal problema que té aquesta ciutat és l’atur. 
Facin programes actius d’ocupació. Després, després, asseguri la continuïtat, asseguri la continuïtat de la 
competència en aquest Ajuntament, perquè el municipalisme, la proximitat del municipalisme, és clau 
per atacar la crisi, és clau per atacar la crisi, i vostès, vostès, només estan contenint les conseqüències. 
Quart, quarta cosa, aquesta crisi és una greu atac a la igualtat d’oportunitats, és un greu atac a la 
igualtat d’oportunitats, aquesta crisi és una estafa, i nosaltres com a responsables polítics, que ens han 
votat els ciutadans, tenim el deure, el feliç deure d’estar devora de les persones, o sigui Sra. Ferriol, fem 
feina tots plegats per arreglar aquesta situació, i dignifiqui, dignifiqui els centres municipals de Serveis 
Socials. Moltíssimes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Don Toni, molt amable. Sra. Abraham, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Sra. Ferriol, vivimos una situación de emergencia social, y lo que no puede ser es 
que la única respuesta que tiene este Ayuntamiento sea el desmantelamiento de los Servicios Sociales. 
La situación es la que es, el 20% de la población de las islas vive en riesgo de pobreza, y nosotros ¿Qué 
única respuesta le damos? Desmantelar los Servicios Sociales. Porque eso es lo que hacemos, eso es lo 
que hace su Plan estratégico, y eso es lo que hace la reforma local, desmantelar los Servicios Sociales de 
este Ayuntamiento. Los usuarios se están quejando, los trabajadores se están quejando, las entidades 
sociales se están quejando, los partidos políticos se están quejando, ¿y que hacemos? No hacemos 
absolutamente nada. Yo creo que este Pleno es muy importante, no solo por los puntos que se llevan, 
porque además a parte de estos puntos, hay propuestas de la oposición, para intentar resolver esta 
situación, y creo que hoy tendríamos que salir con un acuerdo unánime en este Pleno, que es la de 



 

- 11 - 

garantizar la continuidad de los Servicios Sociales, más allá de 31 del 12 de 2015, ese es el compromiso 
que tenemos que tener hoy todas las fuerzas políticas, y ponernos a trabajar con ese compromiso, 
garantizar la plantilla, garantizar programas, garantizar servicios, garantizar presupuesto, pero 
sobretodo garantizar la continuidad de los Servicios Sociales, que eso ya le recuerdo a Usted que votó en 
contra en la Comisión, con lo cual les pido que rectifique, y que voten en contra de ese punto, cuando lo 
tengamos que tratar. Ustedes hoy presentan tres Reglamentos, en el primer punto es un Reglamento de 
prestaciones económicas, un Reglamento que no resuelve la situación que tenemos en estos momentos 
en Servicios Sociales, en cuanto al pago de las ayudas económicas urgentes. Ya hemos denunciado 
muchas veces el Partido Socialista, que Ustedes no están pagando en tiempo y en forma, se tarda más 
de un mes en pagar ayudas económicas urgentes, se quejan los usuarios y también se quejan los 
trabajadores. En el mes de abril, no se pagó ni una sola ayuda económica urgente, porque no había 
dinero en el cajón, esto es lo que denuncian los usuarios. Tenemos quejas de los DMS, de que no se 
están pagando las ayudas económicas urgentes, con todo eso lo que provoca de desprotección a una 
familia, y ya no digamos si esa familia tiene además menores a cargo. Lo que nosotros pedimos es un 
compromiso, un Reglamento que dé respuesta a los problemas que tenemos en este Ayuntamiento, que 
se blinden las ayudas económicas urgentes más necesarias, en temas de alimentación, en temas de 
vivienda, en temas de cubrir necesidades básicas, que se paguen las ayudas económicas urgentes en 48 
horas. Si Usted en su Reglamento no regula en ningún periodo máximo, lo establece el Interventor ese 
plazo. ¿Y sabe cual es el periodo máximo que ha dicho el Interventor para que se paguen esas ayudas 
económicas urgentes? 3 meses, 3 meses, eso es lo que dice el informe del Interventor. Mire, creemos 
que estamos en una aprobación inicial, que aún se puede enmendar, enmendase su propio Reglamento, 
y traigan aquí un Reglamento que dé respuesta a la situación que tenemos en estos momentos en 
Servicios Sociales. Y en tema de lo que es cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, un 
compromiso, y traiga un Reglamento que hable de cómo regular, y como tratar ese problema que 
tenemos ahora, que es que no se pagan las ayudas económicas urgentes. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias Sra. Abraham, muy amable. Sra. Ferriol, quan vulgui.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Mirin, vostès estan fent una intervenció damunt el Reglament de prestacions 
econòmiques, perquè hi ha dues proposicions que presentem, hem presentat cadascun dels grups 
polítics que formen part de l’oposició, que no estan en aquest punt de l’ordre del dia, ho dic perquè en 
aquest moment de lo que es tractava era de debatre el punt de prestacions econòmiques, que els dic 
una vegada més, per si no va quedar clar en Comissió, i perquè consti en acta i perquè ho senti tothom 
que es presenta en aquest Ple, que aquest Reglament surt de la feina que han fet els tècnics de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Palma. Escoltin, que tot és millorable, per suposat. S’han intentat incloure 
determinades al·legacions que han fet els grups polítics, els que l’han feta, si, i encara tenim un mes 
d’exposició pública, en el qual tant vostès com qualsevol altre, podrà fer les al·legacions que consideri 
oportú, però tinguin en compte que la feina, que aquesta feina que duc aquí com a Regidora de l’àrea, 
és una feina que han fet els funcionaris de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma, aquesta feina no la 
fa un polític, aquesta feina la fan els funcionaris. Els polítics que és lo que fem? Els polítics lo que fem és 
impulsar aquestes iniciatives, els polítics lo que fem és posar 4 milions d’euros per cobertura de 
necessitats bàsiques, els polítics lo que fem és incrementar l’anticipo de 190.000 a 230.000 euros, els 
polítics lo que fem és impulsar instruments que donen dignitat a les persones, com és la targeta 
d’aliments, una targeta que vostès varen aprovar per unanimitat, que era una cosa bona per aquesta 
ciutat. Lo que no és possible és que es recondueixi tot en aquesta voluntat de desprestigi, i de 
qüestionament de la feina dels professionals. Escoltin, si nosaltres estam fent feina perquè hi hagi tres 
dies de pagament de les ajudes, perquè hi hagi una cobertura de les baixes de llarga durada, perquè hi 
hagi treballadors socials de reforç en els centres. Si s’ha incrementat el pressupost, si s’ha incrementat 
l’anticipo, si hi ha un Pla estratègic que els torn recordar, que l’han fet els funcionaris. Per favor, és que 
estan volent capgirar la realitat, però la realitat és caparruda. Poden xerrar amb els funcionaris que 
estan a serveis centrals, i els diran qui és que va fer feina en el Pla estratègic, que tenim a l’àrea, i en el 
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Pla estratègic de subvencions, que per cert vostès tenien l’obligació de fer quan varen governar, perquè 
ja existia la Llei vigent de subvencions, i no feren. Mirin, això, però en tots amb els meus respectes, però 
crec que no és una posició constructiva. Tenen l’oportunitat encara de poder fer aportacions, i de 
millorar el text que es presenta, però deixin de fer acusacions infundades, i deixin de fer alarmisme, 
perquè això no és responsable. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies, molt amable. Anem idò a passar a la votació...  Idò Secretari quan vostè vulgui, 
continuem.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Sr. Alcalde.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Si ¿perdón?” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Nosotros no estamos de acuerdo en esta votación conjunta, yo creo que ahora lo que se ha hecho es 
votar el punto 7.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“¿No estamos de acuerdo en que?” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“En esta votación conjunta del punto 7, 8 y 9. Yo creo que estos Reglamentos recogen lo que es el 
modelo de Servicios Sociales, yo creo que hay que debatirlo. Hemos tratado el punto 7, yo creo que hay 
que tratar el punto 8, y también el punto 9.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Ningún problema, es que habíamos. Las intervenciones era por el punto 7, 8 y 9, y yo había entendido 
que Ustedes, pero si Usted quiere debatir el 8 y el 9 lo debatimos tranquilamente. ¿Quiere debatirlo?” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Pues se lo agradecería.” 

 
Es voten primer les esmenes del  PSIB-PSOE no incorporades que es rebutgen per 17 vots en 
contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS). 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania   
 
“La Junta de Govern de dia 19 de març de 2014, va aprovar el projecte de Reglament de 
prestacions econòmiques de l’Ajuntament de Palma. 
Atès que, es va remetre aquest projecte amb la documentació complementaria a la Secretaria 
General del Ple, a fi de continuar amb la tramitació prevista al reglament orgànic del Ple de 
l’Ajuntament de Palma, per a la seva aprovació inicial. 
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Una vegada realitzats  els tràmits pertinent es sotmet a la consideració de la Comissió per 
procedir al debat de les esmenes presentades i al dictamen del projecte i elevi al Ple perquè, si 
es considera adient, adopti el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de Reglament de prestacions econòmiques de 
l’Ajuntament de Palma, que s’adjunta text al present acord. 
 
SEGON.- Disposar de l’obertura d’un període d’informació pública i audiència a les persones 
interessades per un termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord al BOIB i a la pàgina web municipal, per a la presentació d’al·legacions o 
suggeriments”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE  i MÉS) 
 
8. Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament de centres municipals de 
l’Ajuntament de Palma. 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Pues Secretari, únicamente tenemos en cuenta la votación del punto 7, y vamos al punto 8. Té la 
paraula la Sra. Ferriol.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. El Reglament de centres, respon a la necessitat de comptar amb un marc jurídic 
adequat, per l’exercici de les atribucions de l’Ajuntament de Palma, en quant al funcionament dels 
centres municipals de Serveis Socials, i és necessari tenir aquesta eina, perquè part dels canvis 
normatius, i de l’evolució pròpia dels Serveis Socials, s’ha donat un important augment de les 
prestacions, pel seu impacte en la població de Palma. L’objecte del Reglament que duim a aprovació 
inicial, és el de regular les competències, organització i funcionament dels centres municipals de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Palma, per poder millorar l’atenció en els ciutadans i ciutadanes. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies, Don Toni, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“Perdó. Ja hauríem de plantejar Sra. Ferriol, si veritablement aquests Reglaments, ataquen l’arrel del 
problema que actualment hi ha a Serveis Socials. I faria el favor, li demanaria el favor de no interpel·lar 
contínuament en els professionals, perquè està veient que en els professionals dels centres municipals 
de Serveis Socials, hi ha un malestar important pel funcionament. Vull dir, això ho hauria de tenir clar, 
no han vingut a xerrar la gent d’Emaya, han vingut a xerrar les assemblees de treballadors dels centres 
municipals de Serveis Socials, dient que qualque cosa no està funcionant en els centres. Vull dir, no 
interpel·li contínuament a que nosaltres desacreditem la feina dels treballadors, perquè això és 
mentida, és mentida. Aquests Reglaments, faran que l’Ajuntament de Palma pagui les ajudes 
econòmiques urgents en 48 hores? No. Aquest Reglament arreglarà el tema de les ràtios, que 
actualment tenen els treballadors socials i els educadors dels centres municipals de Serveis Socials? No. 
Vostè sap lo que és que un treballador social tingui 70 casos? Vostè sap lo que és que un educador social 
tingui 40, 50 casos? Aquests Reglaments arreglen aquests problemes? Aquests Reglaments assenyalen 
que hi haurà polítiques actives d’ocupació, que vostès varen llevar dels estatuts de Palma Activa, les 
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polítiques d’ocupació per gent en risc d’exclusió. No, no, aquests Reglaments són més burocràcia en un 
moment que es necessiten polítiques valentes que actuïn en contra de la crisi, això és lo que es 
necessita ara Sra. Ferriol. Vostè me respongui en aquestes preguntes. Aquests Reglaments solucionen 
els problemes actuals que té Serveis Socials? No. Anem per cronificar un model assistencialista de 
Serveis Socials, on el comunitari, on la prevenció, on les polítiques actives d’ocupació, on les beques de 
formació, tenen un paper totalment marginal, perquè lo que necessita la gent ara són segones 
oportunitats, lo que la gent necessita és empoderar un altre vegada el seu projecte de vida. Aquests 
Reglaments ho fan? No, no ho fan Sra. Ferriol, no ho fan. Lo que hauria de fer és escoltar en els 
professionals, jo si que li dic, escolti en els professionals es reuneixi amb ells, i li dirà quin problemes són 
els que tenen la gent que entra per la porta de Serveis Socials, i molts d’ells, molts d’ells li diran, un dels 
greus problemes és l’atur. I que fan vostès? Que fan vostès per arreglar el problema de l’atur? No fan 
res. Moltíssimes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Don Toni, molt amable. Sra. Abraham.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Sra. Ferriol, no confunda, en el anterior punto hemos hablado de un Reglamento de 
prestaciones económicas, y eso regula todo el tema de ayudas económicas urgentes, con lo cual si es un 
Reglamento que no va a resolver el problema que tenemos en esta ciudad, con el tema de las ayudas 
económicas urgentes, pues tenemos un mal Reglamento encima de la mesa. En todo caso, estamos en 
otro punto. El Reglamento de centros municipales de Servicios Sociales, lo que es la exposición de 
motivos de dicho Reglamento, dice que este Reglamento tiene que servir para dos cosas, uno para 
disponer de un marco jurídico adecuado para el ejercicio de las competencias del Ayuntamiento en 
materia social. Y en segundo lugar lo que dice, la justificación del Reglamento es de la necesidad de 
adaptar los Servicios Sociales a la realidad actual. Nosotros creemos, el Partido Socialista creemos que 
estos dos puntos no se cumplen, por lo tanto no tiene ningún sentido hacer un Reglamento que 
incumple la justificación de la propia exposición de motivos, del propio Reglamento. En el marco 
jurídico, actualmente tenemos una Ley de Servicios Sociales, que establece unas competencias para los 
Ayuntamientos, tenemos una Ley de Capitalidad, que establece una posible financiación, que ya 
recordamos que no se aplica, por lo tanto no recibimos ningún tipo de financiación en aplicación de la 
Ley de Capitalidad. Y luego tenemos una reforma local, una reforma local que modifica todo el mapa 
competencial, a partir del 31 del 12 del 2015, porque dice que Servicios Sociales, la competencia en 
materia de Servicios Sociales, lo va a hacer la Comunidad Autónoma, y que en todo caso lo podrá 
delegar al Ayuntamiento, si lo solicita el Ayuntamiento, y en unas condiciones que son muy difíciles de 
cumplir. Nosotros a día de hoy, pero no solo el Partido Socialista, tampoco los trabajadores, tampoco la 
ciudadanía, es que nadie sabe nada de lo que va a pasar, porque este Ayuntamiento, el Partido Popular 
ha sido incapaz de decir si este Ayuntamiento a partir del 31 del 12 del 2015, va a seguir con la 
prestación de Servicios Sociales o no. Y esto tiene implicaciones, tiene implicaciones en cuanto a la 
plantilla, tiene implicaciones en cuanto a los servicios, tiene implicaciones en cuanto al programa, tiene 
muchas implicaciones, con lo cual, y recuerdo sería importante que en este Pleno de hoy tuviéramos 
claro si este Ayuntamiento tiene voluntad política, de que los Servicios Sociales se sigan prestando en 
este Ayuntamiento, este año, el año que viene y el otro año, de manera permanente. Nosotros, el 
Partido Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad de este Reglamento, porque creemos que 
es un Reglamento que no resuelve. Para empezar, no recoge competencias, ¿Cuáles son las 
competencias? Es un Reglamento caduco, no sabemos las competencias, ahora lo tenemos claro porque 
aplicamos la Ley de Servicios Sociales, pero a partir del año que viene, este Reglamento ya no tendrá 
ningún tipo de utilidad, si los Servicios Sociales no se siguen prestando en el Ayuntamiento de Palma. 
Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es resolver la primera cuestión, y luego ya nos meteremos 
en temas de Reglamentos. Además es un Reglamento que es una mala copia de la Ley de Servicios 
Sociales, lo que hace es copiar literalmente la Ley de Servicios Sociales, para eso no hace falta hacer un 
Reglamento, ya tenemos la Ley de Servicios Sociales. Pero curiosamente aquellos puntos que dice la Ley 
que tiene que desarrollar el Ayuntamiento de Palma, no lo hace, no lo hace, no define ratios 
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profesionales, no establece, no desarrolla los derechos subjetivos. En principio no resuelve aquellos 
problemas que si que debería resolver el Ayuntamiento porque la Ley le dice.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Si, acabe por favor.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Sí, acabo. Que tiene competencias. Nosotros creemos, y ya acabo, que es un Reglamento mal, es un 
mal Reglamento, es un Reglamento caduco y que no da respuesta ni a los usuarios ni a los profesionales 
de Servicios Sociales, ni a la propia estructura de Servicios Sociales.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Principalmente porque no resuelve ni la realidad actual ni los retos futuros. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias Sra. Abraham, muy amable. Sra. Ferriol.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Sra. Abraham, si Usted quisiera mejorar este Reglamento, en lugar de hacer una propuesta de retirada 
del texto, hubiera hecho enmiendas parciales, así que no me queda muy claro cual es su voluntad real, 
con respecto a este texto. Yo les quiero decir que, ya que están hablando reiteradamente de 
determinados aspectos que no tienen que ver con los puntos que se tratan, pero que es importante que 
queden claros, que es evidente que se va a dar garantía a los Servicios Sociales de proximidad, y que 
también es verdad que hay que estudiar como se tienen que dar los otros servicios, que no son de 
proximidad. Pero lo que está claro es que sea la administración que sea, esos servicios se tienen que 
prestar. En este momento, a instancias de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales, hay una 
Comisión constituida, que lo que pretende es precisamente, trabajar en esa línea, porque somos 
perfectamente conscientes de que a pesar de que nuestro mandato, en principio finaliza en el mes de 
mayo de 2015, no podemos dejar sin trabajar, sin haber hecho un trabajo previo, para quien venga 
después, pues para que pueda aplicar la Ley, porque lo que está claro es que esta Ley es de aplicación 
obligatoria, lo que es trabajo de los que estamos en este momento, es dar el máximo de garantía, para 
que las personas puedan recibir los servicios de la mejor manera posible, desde la administración que 
sea más conveniente. Evidentemente los Servicios de proximidad, es lógico que dependen de los 
municipios, y parece que es lo normal que sean los municipios los que continúen ejerciendo esos 
servicios sociales. Yo tengo que decirles también, que ya he puesto sobre la mesa, ya lo hice hace más 
de un mes, una serie de cuestiones, que lo que hacen es garantizar la continuidad de los servicios y 
programas que están en este momento prestándose desde el Ayuntamiento de Palma. Ya les he dicho, 
porque además viene de más atrás, que el servicio, que el SIAD por ejemplo, en febrero anunciamos que 
se prorrogaría, que efectivamente continúa. Ya les he dicho que se prorroga el servicio socio 
comunitario, pero Ustedes siguen insistiendo en el mismo discurso de que no queda claro, que no queda 
claro. Miren, yo ya les dije en Comisión, que se está llevando a cabo este proceso administrativo, que 
permitirá la prórroga de los dos servicios. Yo creo que lo que no tiene sentido es que Ustedes se 
amparen en la burocracia, para que no haya un Reglamento que dé cobertura al trabajo de los 
profesionales, y que dé seguridad a las personas que tienen que recurrir a Servicios Sociales. Lo que 
también hay que tener en cuenta, es que hay otro tipo de normativa, hay un Estatuto de Autonomía, 
hay otras administraciones.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Vaya acabando.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Como los Consells Insulares, que también tienen algo que decir, la Comunidad Autónoma, ninguna 
Comunidad Autónoma puede hacer un decretazo, sin tener en cuenta cual es el posicionamiento, y cual 
es la realidad de las administraciones insulares. Y tengo que decirles que en materia de ocupación, 
existe un Plan autonómico, que se está empezando a aplicar, y que yo creo que tienen que entender 
que hay cosas que tiene que hacer el Ayuntamiento y hay cosas que tiene que hacer la Comunidad 
Autónoma.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Acabe por favor.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Si la Comunidad lo hace y además lo financia, tienen que tener en cuenta que eso no se está dejando 
de lado.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias Señora. Muy bien vamos a la votación…” 

 
Es voten primer les esmenes del  PSIB-PSOE no incorporades les quals es rebutgen per 17 
vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS). 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania: 
 
“La Junta de Govern de dia 19 de març de 2014, va aprovar el projecte de Reglament dels 
centres municipals de serveis socials de l’ajuntament de Palma. 
Atès que, es va remetre aquest projecte amb la documentació complementària a la Secretaria 
General del Ple, a fi de continuar amb la tramitació prevista al reglament orgànic del Ple de 
l’Ajuntament de Palma, per a la seva aprovació inicial. 
Una vegada realitzats els tràmits pertinents es sotmet a la consideració de la Comissió per 
procedir al debat de les esmenes presentades i al civtamen del projecte i elevi al Ple perquè, si 
es considera adient, adopti el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de Reglament dels centres municipal de serveis 
socials de l’Ajuntament de Palma, que s’adjunta tex al present acord. 
SEGON.- Disposar de l’obertura d’un període d’informació pública i audiència a les persones 
interessades per un termini de 30 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació 
d’aquest acord al BOIB i a la pàgina web municipal, per a la presentació d’al·legacions o 
suggeriments”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE  i MÉS) 
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9. Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament del Consell municipal dels infants 
de Palma.  
 
Sr. Batle (PP): 
 
“El punt 9 hi havia sentit del vot, no se si quieren debatir en estos momentos. Sí, ¿quiere debatir otra 
vez? Es para debatir el punto 9 ¿verdad? El 9. Gracias. No es que había, el acuerdo en la Comisión era 
que no había debate, lo digo por eso insisto, no por nada más.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Será una intervención corta. Será una intervención corta.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Bueno, pues entonces tiene la palabra, Sra. Ferriol.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. La participació dels infants en els assumptes públics, constitueix un dels drets 
fonamentals de la infància, que estan reconeguts per la convenció internacional dels drets dels nins i les 
nines de 1989. Per facilitar aquesta participació, presentem a aprovació inicial, aquest projecte de 
Reglament, del Consell municipal d’infants, amb la idea de constituir un òrgan de caràcter consultiu, 
d’assessorament, i participació sectorial pels assumptes que consideri necessari consultar, en matèria de 
participació, promoció, atenció i protecció a la infància. Amb aquest Consell l’Ajuntament de Palma vol 
potenciar el coneixement dels drets i deures de la infància, afavorir la participació infantil, considerant 
les seves opinions sobre els assumptes que els afecten, i promoure l’exercici dels drets que recull la 
convenció internacional dels drets dels nins i les nines. Abans d’escoltar les intervencions dels grups de 
l’oposició, jo vull aprofitar per agrair les aportacions que s’han fet des de distintes entitats i grups 
municipals, així com la feina que han duit a terme els funcionaris que han treballat en aquests 
Reglaments, i la col·laboració i l’assessorament de Unicef, perquè en realitat ha estat un gran còmplice 
en aquesta feina, per tant esper que s’aprovi. Gràcies.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“La veritat és que el projecte i la idea de la ciutat dels infants, dissenyat per en Tonucci, a nosaltres ens 
agrada. També ens agrada que els nins i nines tinguin molta més participació en les dinàmiques en 
aquesta ciutat. Però voldríem aclarir una sèrie de qüestions, que jo crec que són importants. Ara que 
xerràvem de model de Serveis Socials, d’infància i joventut, una part important d’aquests centres 
municipals de Serveis Socials, s’ha de dir Sra. Ferriol que aquesta legislatura, la infància i joventut 
d’aquesta ciutat, ha patit unes retallades molt importants, programa Èxit, el programa Èxit, un programa 
contra el fracàs escolar, infància, va passar de 46 a 9 escoles. Això és una retallada per la Palma ciutat 
dels infants. També recordar-li que actualment, les beques de menjador es paguen tard i malament. 
Vostè vagi a l’Escola Graduada, i demani quants de nins en situació socioeconòmica molt difícil i 
complicada, poden acollir-se a les beques de menjador, i es durà una negativa sorpresa, perquè són 
unes bases excloents, unes bases que per aquells nins que tenen més dificultats, tenen molt poques 
possibilitats de tenir beques de menjador. Dit això, dues coses, primer la composició d’aquest Consell 
municipal d’infants, me sobren Regidors de Districte, i me falten entitats com pugui esser la Facultat 
d’educació de La universitat, després altres entitats que estan molt vinculades amb el tema de la 
prevenció de la infància, i també persones que per la seva trajectòria professional, poden aportar també 
moltes coses en aquest Consell. Bé, moltíssimes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
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“Moltes gràcies Don Toni. Sra. Abraham, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. El Partido Socialista ha presentado enmiendas en este punto, de las cuales algunas 
han sido estimadas, y otras desestimadas. Nosotros estamos de acuerdo y hemos votado a favor, de la 
creación de este órgano, que dé más participación, que dé voz a lo que son los niños y los adolescentes 
de nuestra ciudad, pero también creemos que además de impulsar este tipo de órganos, creemos que 
es fundamental invertir en infancia y en adolescencia, y sobretodo en familia, e invertir en infancia, en 
adolescencia y en familia, significa dedicar recursos económicos, y crear programas y poner recursos 
encima de la mesa, encaminados a lo que es la infancia, lo que es la adolescencia, y sobretodo lo que 
son sus padres. Usted en el anterior punto hacía mención a lo que es la prórroga extraordinaria del 
servicio socioeducativo comunitario, es verdad que hay un compromiso de este Ayuntamiento de hacer 
una prórroga extraordinaria, pero también es cierto que hasta la fecha de hoy, esto no se ha producido, 
yo lo digo porque nosotros estaremos al quite. Yo no he visto en ninguna aprobación en Junta de 
Gobierno, ni se lleva a este Pleno. Lo digo porque los compromisos luego se han de traducir en papel. De 
todas maneras, ese compromiso está, y yo me alegro, pero lo suyo hubiera sido que se hubieran 
redactado unos pliegos, con plena normalidad, porque Usted tuvo, y las cosas se cumplan en tiempo y 
forma. Comentar también que el Partido Socialista está en contra del modelo, del modelo del Consejo 
municipal de los niños que se propone. De hecho hemos presentado enmiendas en este sentido, que 
han sido rechazadas por Ustedes. La verdad es que no entendemos que pintan en un Consejo de estas 
características, los cinco Regidores de Distrito. A nosotros nos hubiera gustado que los cinco Regidores 
de Distrito, se hubieran sustituido por Regidores que tienen que tratar, que tienen mucho que ver, y 
tienen mucho que aportar, en cuanto a políticas hacia la infancia y lo que es la adolescencia, y 
sobretodo nos hubiera gustado aún más, que en este Consejo estuvieran presentes las entidades 
sociales que trabajan con la infancia. Creo que eso lo que hubiera provocado es una manera importante 
de enriquecer el debate. En todo caso nosotros volveremos a presentar enmiendas, enmiendas 
encaminadas a modificar ese modelo, que no acabamos de compartir, porque creemos que mezclar el 
tema territorial con el tema sectorial, al final lo que hace es no dar importancia al debate sobre la 
infancia, que para eso trata este Consejo. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias. Sra. Ferriol.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Efectivamente no coincidimos en el modelo, porque nosotros lo que queremos es que 
sean los niños los que participen. Lo que queremos es que sean los niños, sin ningún tipo de, en fin, 
presencia ajena a la propia participación infantil, quienes participen. Y ¿Por qué los Regidores de 
Distrito? Porque los niños entre otras cosas, los niños y niñas lo que ven es lo que tienen alrededor, pero 
no hay ningún problema, Ustedes tienen la posibilidad de hacer más aportaciones durante este mes. Yo 
también les ofrezco la posibilidad de que nos sentemos y lo hablemos, no tengo ningún problema, pero 
también tienen que entender que lo que no tiene sentido, es que convirtamos un Consejo de 
participación de niños y niñas, en una Mesa de trabajo en la que participe la Universidad, las entidades 
sociales, bueno, yo creo que todo tiene su espacio. Si tenemos que trabajar para que eso también se 
haga desde el Ayuntamiento de Palma, yo no lo me cierro a que se lo hagamos, pero creo que es 
importante que respetemos los espacios. Si de verdad queremos favorecer la participación de la 
infancia, no creo que sea la mejor idea, que introduzcamos este tipo de personas, o estas 
representaciones en su composición. Y yo les quiero decir que, insisten en determinados aspectos que a 
mi me gustaría que aclarasen, porque este Ayuntamiento no ha dejado de pagar ninguna beca de 
infancia en riesgo. O es que están hablando de las ayudas de comedor que da la Comunidad Autónoma. 
Porque, claro, o sea es que, es importante también que se digan las cosas tal y como son, porque las 
ayudas de la Comunidad Autónoma tienen unos requisitos, y tienen unas condiciones, porque son eso, 
ayudas. Y el Ayuntamiento de Palma está dando becas, y que hemos incrementado de una manera muy 
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considerable. Yo creo que es un poco temerario hacer según que tipo de intervenciones. Sr. Noguera, 
l’Ajuntament de Palma està pagant les beques d’infància. Vostè està xerrant de les beques de menjador 
de la Comunitat Autònoma. Idò ho especifiqui. Perdoni, miri, Sr. Noguera, lo que no és possible, lo que 
no és possible és que continuem un altre pic insistint en desprestigiar la feina que s’està fent des de 
l’àrea, quan s’estan destinant recursos, quan s’està fent feina, i quan s’està intentant garantir en el 
màxim les necessitats de les persones. Això és lo que no és de rebut. Amb tots els meus respectes Sr. 
Noguera. Vagi a veure que és el que s’ha gastat des de l’àrea en beques d’infància en risc, sinó jo li faré 
arribar perquè ho vegi, perquè ho vegi. Jo no tinc perquè dir cap mentida. Que un altre cosa els vull dir, 
una cosa és que es faci un debat polític, i es defensin posicionaments, i un altre cosa és que es facin 
acusacions, i que a demés me diguin mentidera, és que això no ho penso consentir. M’ho ha dit vostè 
abans, per favor Sr. Noguera.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Senyor. No entrin en discussions.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Disculpi Sr. Batle.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Acabi ja.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Bé. Agraeixo la feina que s’ha fet fins ara, i reitero una vegada més que si volen ens asseguem durant 
aquest període d’un mes, en el que es poden continuar fent al·legacions, per poder millorar. Ja està 
gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Anem ara a passar a la votació...” 

 
Es voten primer les esmenes del  PSIB-PSOE no incorporades  les quals es rebutgen per 17 
vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS). 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania Unanimitat. 
“La Junta de Govern de dia 19 de març de 2014, va aprovar el projecte de Reglament del 
Consell Municipal dels Infants de Palma. 
Atès que, es va remetre aquest projecte amb la documentació complementària a la Secretaria 
General del Ple, a fi de continuar amb la tramitació prevista al reglament orgànic del Ple de 
l’Ajuntament de Palma, per a la seva aprovació inicial. 
Una vegada realitzats els tràmits pertinents es sotmet a la consideració de la Comissió per 
procedir al debat de les esmenes presentades i al dictamen del projecte i elevi al Ple perquè, si 
es considera adient adopti el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de Reglament del Consell Municipal dels Infants de 
Palma, que s’adjunta text al present acord. 
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SEGON.- Disposar de l’obertura d’un període d’informació pública i audiència a les persones 
interessades per un termini de 30 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació 
d’aquest acord al BOIB i a la pàgina web municipal, per a la presentació d’al·legacions o 
suggeriments”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
10. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors de la Policia Local 
per import de 44.067’10€. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH: 
 
“Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a serveis i 
subministraments realitzats durant els exercicis pressupostaris de 2012 i 2013 que no 
pogueren ser pressupostats per la manca de previsió i urgència, i pel seu caràcter 
d’imprescindibles  per al funcionament de la Policia Local, i  atès que aquestes factures no 
pogueren ser tramitades abans de la finalització de l’exercici pressupostari de 2013, en uns 
casos per haver-se exhaurit la consignació pressupostària corresponent, i en altres per haver-
les rebut els darrers dies de l’any o no van arribar al seu dia.  En virtut de l’efectiva prestació 
dels serveis/subministraments relacionats, es fa necessari reconèixer els deutes contrets amb 
l’empresa, l’import global de les quals és de 44067,10 € (quaranta-quatre mil seixanta-set 
euros amb deu cèntims)   
Per això, d’acord amb el que estableixen l’article 23.e del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 123.p 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 22 a 27 de la Llei 
30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; els arts. 176 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; la base 29 les Bases 
d’execució del Pressupost municipal,; els art. 172 i 173.5 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de 
Comptes, Economia i Recursos humans, proposo al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 44067,10 € (quaranta-quatre 
mil seixanta-set euros amb deu cèntims) per les quantitats, empreses i partides que es 
relacionen tot seguit, en concepte de prestació de serveis i subministraments efectuats a la 
Policia Local fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2n.- Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer les despeses 
corresponents. 
 
PARTIDA: 12.13200.202-00  Import  24.050’- € 

 
CONTRACTISTA: Societat Municipal d’Aparcameants i Projectes S.A. SMAP 
NIF: A57060105 
IMPORT: 24050,-€ (B.I. 20000,- €+ I.V.A. 4050’-)(vint-i-quatre mil  cinquanta euros) (5900 + 
6050 + 6050 + 6050) 
CONCEPTE:  Conveni cessió aparcament Sa Riera mesos Maig, Octubre, Novembre i 
Desembre de 2012) 
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Nº FACTURES:  A/5187 A/11763 A/12401 i A/13856 
 
PARTIDA: 12.13200.622-00  Import  18.342,60 € 
 
CONTRACTISTA: Balear de Oficinas 2006 SL. 
NIF: B57424210 
IMPORT: 7475,64€ (B.I. 6335,29 €+ I.V.A. 1140,35 €)(set mil quatre-cents setenta-cinq euros 
amb seixanta -quatre cèntims) 
CONCEPTE:  Reformes Sala Emissora Policia Local 
Nº FACTURA:  05112 
 
CONTRACTISTA: Sampol Ingenieria y Obras S.A. 
NIF: A07088206 
IMPORT: 10866,96 (B.I. 9209,29 €+ I.V.A. 1657,67 €) (deu mil vuit-cents seixanta-sis euros 
amb noranta sis     cèntims) 
CONCEPTE: Treballs realitzats a la nova Sala 092 
Nº FACTURA:  SIO-12-05333 
 
PARTIDA: 12.13200.625-04  Import: 1028,96 € 
 
CONTRACTISTA: Balear de Oficinas 2006 SL. 
NIF: B57424210 
IMPORT: 1028,96€ (B.I. 872,0 €+ I.V.A. 156,96 €)( mil vint-i-vuit euros amb noranta sis 
cèntims)  
CONCEPTE:  mobiliari oficines 
Nº FACTURA: 05111 
 
PARTIDA: 12.13200.629-00  Import: 645,54 € 
 
CONTRACTISTA: Servicios Integrales de Networking e Internet  S.L. 
NIF: B07985674 
IMPORT: 645,54€ (B.I. 533,50€+I.V.A.112,04€)(sis-cents cuaranta-cinc euros amb cinquanta-
quatre cèntims) 
CONCEPTE:  càmara IP ( material telecomunicacions)  
Nº FACTURA: 2013-0084  
 
3r Abonar  aquests imports amb càrrec a les partides que s'indiquen del vigent pressupost de 
despeses." 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
11. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Nivi Gestiones España S.L. per import  
de 26.287’84€. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH: 
 
“Ates que en data 31 de març de 2013 va finalitzar el contracte núm 2011-020-A de gestió de 
cobraments de multes a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya i que la gestió del 
cobrament no es pot aturar en sec si no que, degut a que hi ha molts d’expedients iniciats i 
moltes notificacions enviades, s’ha allargat la inèrcia del contracte fins a dia 31 de març de 
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2014 dia en es va tancar definitivament el compte corrent associat al contracte. Durant aquest 
temps l’Ajuntament ha tingut ingressos de 48.278,93€ per aquest concepte, correctament 
liquidats, i això ha provocat les corresponents factures que estan degudament conformades, 
per això, el cap de Servei 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 
el Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de palma, demana al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD 

 
1er. Reconèixer el deute amb l’empresa NIVI GESTIONES ESPAÑA SL pel valor de 26.287,84€ 
corresponents a les factures que es relacionen, acordant l’abonament de les mateixes amb 
càrrec a la partida 029310022759: 
 
Núm. fra.        data       import 
N.000007/E 30/04/2013 8768,63 
N.000009/E 31/05/2013 4522,75 
N.000012/E 30/06/2013 1709,65 
N.000015/E 31/07/2013 1059,06 
N.000017/E 01/09/2013 3090,04 
N.000020/E 30/09/2013 201,46 
N,000023/E 31/10/2013 1338,85 
N.000034/E 30/11/2013 4270,65 
N.000036/E 31/12/2013 757,74 
N.000005 31/01/2014 299,48 
N.000010 28/02/2014 204,19 
N.000020 31/03/2014 65,34 

 
2n. Comunicar el present acord al l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
12. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors IME per import de 
813’12€. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH: 
 
 “Durant l’any 2013 varen quedar sense tramitar les factures que figuren a la relació que 
s’adjunta, la qual és conseqüència de compromisos adquirits dins l’any 2013. 
 
D’acord amb la legislació aplicable: 
 
Article 23.e del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, 
Article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
Articles 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 
Articles 176 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, 
Bases d’execució  del Pressupost  general de 2013 Base 29 reconeixement extrajudicial dels 
crèdits, 
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Articles  3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 
2004, 
Articles 172  i 173.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals 
 
Per tot aixó, s’eleva a l’aprovació del Ple, prèvia aprovació de la Comissió de Comptes, 
Economia i Recursos humans i prèvia aprovació del Consell Rector de l’Institut Municipal de 
l’Esport l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. Reconèixer el deute per un total de 813,12€ (vuit-cents Tietze euros amb dotze cèntims) 
segons la relació adjunta número F/2014/77 i, per tant, abonar aquest import. 
 
2. Elevar a l’aprovació del Ple”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
13. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors IME per import de 
6.315’92€. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH  
 
“Durant els anys 2011, 2012 i 2013 varen quedar sense tramitar les factures que figuren a la 
relació que s’adjunta, la qual és conseqüència de compromisos adquirits dins els anys 2011, 
2012 i 2013. 
 
D’acord amb la legislació aplicable: 
 
Article 23.e del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, 
Article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
Articles 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 
Articles 176 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, 
Bases d’execució  del Pressupost  general de 2013 Base 29 reconeixement extrajudicial dels 
crèdits, 
Articles  3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 
2004, 
Articles 172  i 173.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals 
 
Per tot aixó, s’eleva a l’aprovació del Ple, prèvia aprovació de la Comissió de Comptes, 
Economia i Recursos humans i prèvia aprovació del Consell Rector de l’Institut Municipal de 
l’Esport l’adopció del següent  
 
ACORD 
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1. Reconèixer el deute per un total de 6.315,92€ (sis mil tres-cents quinze euros amb 
noranta-dos cèntims) segons la relació adjunta número F/2014/39 i, per tant, abonar aquest 
import. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
14. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a EMAYA S.A. per import de 
69.837’01€”. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH: 
 
“Dins l’any 2014 s’han rebut factures pel subministrament d’aigua potable i replega de residus 
sòlids de l’empresa EMAYA corresponents al mes de març. Les esmentades factures no es 
poden tramitar per falta de diners a les partides adients i es per tal causa que, seguint les 
instruccions del Departament financer, un pic realitzades les comprovacions pertinents, la cap 
de secció que subscriu, d’acord amb l’establert per l’art. 176.2 b) i 182.1 del RDL 2/2004, de 5 
de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reglament 
orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, demana al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Es proposa al Ple reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i 
pels imports que es detallaran a continuació i iniciar l’expedient de modificació de crèdit per 
habilitar el crèdit suficient a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la 
despesa. L’esmentat deute correspon a factures pel concepte d’aigua potable i replega de 
residus sòlids de l’empresa EMAYA, consums produits dins l’any 2014, facturació del mes de 
març. L’import a reconèixer és el següent: 
 
PROVEÏDOR: EMAYA, Empresa municipal d’aigües i clavegueram, S.A. CIF A-07000029. 
C/Joan  Maragall, 3.07006 Palma. 
 
PARTIDA 06.92000.22101 
Subministrament mes de març 
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS:      70.289,19€ 
 
D’aquest total s’ha de restar un abonament per un import de 452,18€, resultant un líquid de 
69.837,01€”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
15. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors de Participació 
Ciutadana per import de 15.123’88€. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple  de Comptes, Economia i RRHH: 
 
 “Atès que com cada any l’Ajuntament de Palma organitza diverses festes a la ciutat de Palma, 
tals com la Cavalcada dels Reis 2014, les festes de Sant Sebastià 2014, Carnaval 2014, 
esdeveniments que requereixen la contractació de distintes empreses per poder dur-los a 
terme. 
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Atès que per una demora dels proveïdors a l’hora de presentar els pressuposts de cada 
activitat o servei, va impedir poder fer una reserva de crèdit per poder atendre a les futures 
despeses, si bé consta que s’han realitzat dites activitats, motiu pel qual ara els distints 
proveïdors han presentat les factures corresponents a les activitats realitzades a cada 
esdeveniment, a saber:  
 
Cavalcada dels Reis 2014 
 
1. Atès que la factura 4.266, de data 8/01/2014 de l’empresa EuroCarnavales, presentada amb 
motiu de la programació de la Cavalcada dels Reis 2014, que es va dur a terme el passat 5 de 
gener, es va fer necessari l’encàrrec amb caràcter d’urgència de dos vestuaris de ballarines per 
a la carrossa de l’estel, i atès que no consta que dita factura s’hagin tramitat, atès que no es va 
produir un encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 92,73 € (21% d’IVA inclòs), que s’han 
de carregar a la partida 16 33801 22609 del programa de festes de Nadal i Reis del vigent 
pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute 
contret per l’esmentada quantitat. 
 
2. Atès que la factura 4/2014, de data 5/2/2014 de l’empresa ILSB, Interpretación y 
Traducción, SL, presentada amb motiu de la programació de la Cavalcada dels Reis 2014, que 
es va dur a terme el passat 5 de gener, per la realització del servei d’interpretació en 
llenguatge de signes del missatge que transmetre el Rei Melcior i la representació del paper de 
l’Ambaixador Sord a la Recepció que es va realitzar al Saló de Plens de l’Ajuntament del Reis 
Mags pels infants amb discapacitat visuals i auditives de la Fundación Once, Aspas i La 
Puríssima, i atès que no consta que dita factura s’hagin tramitat, atès que no es va produir un 
encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 132,00 € (10% d’IVA inclòs), que s’han de 
carregar a la partida 16 33801 22609 del programa de festes de Nadal i Reis del vigent 
pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute 
contret per l’esmentada quantitat. 
 
3. Atès que la factura U- 187, de data 17/03/2014 de l’empresa Industrias Gráficas 
Mallorquinas, SL, presentada amb motiu de la programació de la Cavalcada dels Reis 2014, que 
es va dur a terme el passat 5 de gener, es va fer necessari l’encàrrec amb caràcter d’urgència la 
impressió de dues pancartes en lona de Juguettos per la decoració dels trenet de xumets, i 
atès que no consta que dita factura s’hagin tramitat, atès que no es va produir un encàrrec 
previ, i per fer front a la quantitat de 188,76 € (21% d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la 
partida 16 33801 22602 del programa de festes de Nadal i Reis del vigent pressupost de 
despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute contret per 
l’esmentada quantitat. 
 
Sant Sebastià 2014 
 
4. Atès que la factura 9- 0006, de data 20/01/2014, de l’empresa Focs d’Artifici Europlá, S.L., 
presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, que es va programar i realitzar un 
correfoc de dimonis i bèsties de foc, per la qual cosa es  va fer necessari adquirir el material 
pirotècnic d’acord amb les necessitats que van comunicar els responsables de les colles de 
dimonis de Palma, sent la oferta més adient la presentada per l’empresa Focs d’Artifici Europlà 
SL, amb la que es va confirmar la comanda i es va acordar el subministrament, i atès que no 
consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que no es va produir un encàrrec previ, i per fer 
front a la quantitat de 7.400,00 € (21% d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la partida 16 
33802 22609 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de 
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Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada 
quantitat. 
 
5. Atès que la factura 9- 0007, de data 20/01/2014, de l’empresa Focs d’Artifici Europlá, S.L., 
presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, que es va programar i realitzar un 
correfoc de dimonis i bèsties de foc i l’acte d’encesa del fogueró a la Revetlla, i per a la seva 
realització es va ser necessari adquirir el material pirotècnic d’acord amb les necessitats que va 
comunicar el cap de la colla municipal del Drac de na Coca, sent la oferta més adient la 
presentada per l’empresa Focs d’Artifici Europlà SL, amb la que es va confirmar la comanda i es 
va acordar el subministrament, i atès que no consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que 
no es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 1.169,10 € (21% d’IVA 
inclòs), que s’han de carregar a la partida 16 33802 22609 del programa de festes de Sant 
Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als efectes del 
reconeixement del deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
6. Atès que la factura A-31.173, de data 06/02/2014, de l’empresa Hijos de Pastora y Sopa, SL, 
presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014 i del tradicional Correfoc de Sant 
Sebastià per la qual cosa es va fer necessari encarregar el càtering pels dimonis participants al 
Correfoc el dia 17 de gener, i atès que no consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que no 
es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 409,97 € (10% d’IVA inclòs), 
que s’han de carregar a la partida 16 33802 22606 del programa de festes de Sant Sebastià del 
vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del 
deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
7. Atès que la factura A-31.174, de data 6/02/2014, de l’empresa Hijos de Pastora y Sopa, SL, 
presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014 i del tradicional Correfoc de Sant 
Sebastià s’ha fet necessari encarregar el càtering pels efectius de Protecció Civil de servei 
durant el Correfoc de Sant Sebastià el dia 17 de gener, i atès que no consta que dita factura 
s’hagi tramitat, atès que no es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 
37,44 € (10% d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la partida 16 33802 22606 del programa de 
festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als 
efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
8. Atès que la factura A-1, de data 28/01/2014, de Txema Quiroga Oliver,  presentada amb 
motiu de les festes de Sant Sebastià 2014 del 11 al 20 de gener, es va fer necessari realitzar el 
reportatge fotogràfic de les activitats que es varen portar a terme: Pregó de Festes (11 de 
gener), Diada Sant Sebastià Petit (12 de gener), Beneïdes de Sant Antoni (17 de gener), 
Correfoc de Sant Sebastià (17 de gener), Peccata Minuta: ruta de tapes gourmet (17 de gener), 
Concert 40 principales (18 de gener), Concert Bandes Rising (18 de gener), Revetla de Sant 
Sebastià (19 de gener), Concert Cadena 100 (20 de gener), Concert Flaix FM (20 de gener),  i 
atès que no consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que no es va produir un encàrrec 
previ, i per fer front a la quantitat de 907,50 € (21% d’IVA inclòs, que s’han de carregar a la 
partida 16 33802 22602 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de 
despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute contret per 
l’esmentada quantitat. 
 
9. Atès que la factura V 63, de data 31/01/2014, de l’empresa Cia. Mediterránea de Vigilancia, 
SA. MEVISA, presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014 es van utilitzar les 
instal·lacions del Centre Cultural de la Misericòrdia, cedit pel Consell de Mallorca, per aquest 
motiu es va haver d’allargar el servei de vigilància del Centre, des de la finalització de la 
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jornada habitual fins a la finalització de l’activitat programada, dit servei de vigilància el va 
desenvolupar necessariament l’empresa MEVISA que és l’empresa que té la contractació 
d’aquest servei amb el Consell de Mallorca, per la vigilància al centre cultural de la 
Misericòrdia el passat divendres 17 de gener entre les 22,00 h i les 02,15 h de dia 18 de gener, 
i atès que no consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que no es va produir un encàrrec 
previ, i per fer front a la quantitat de 370,26 € (21% d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la 
partida 1633802 22701 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de 
despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute contret per 
l’esmentada quantitat. 
 
10. Atès que la factura A / 2140027, de data 21/01/2014, de l’empresa Grup Trui Mallorca, SL., 
presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, i del concert de Dj i Batucades del 
Correfoc que es va realitzar el dia 17 de gener, abans de la realització de la Revetla (19 de 
gener) a la pl. de Joan Carles I, es va fer necessari l’ampliació d’us de l’escenari i altres 
infraestructures contractades amb motiu de la Revetla de Sant Sebastià 2014 al mateix lloc,  
per la qual cosa la empresa adjudicatària del lliurament, muntatge, manteniment i 
desmuntatge dels escenaris i altres infraestructures en motiu de Sant Sebastià, va aportar 
l’ampliació d´ús de l’escenari i altres infraestructures, , i atès que no consta que dita factura 
s’hagi tramitat, atès que no es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 
1.319,14 € (21% d’IVA), que s’han de carregar a la partida 16 33802 22609 del programa de 
festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als 
efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
11. Atès que la factura A / 2140024, de data 21/01/2014, de l’empresa Grup Trui Mallorca, SL., 
presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, i del concert de Flaix FM Mallorca 
que es va portar a terme el dia 20 de gener a la pl. de l’Olivar dins la programació de les festes 
de Sant Sebastià 2014, i per tal de donar resposta al rider de l’artista principal, es va fer 
necessari aportar  2 reproductors cd Pioneer 2000, més un tercer reproductor de cd Pioneer 
1000 o 2000 Mixer Pionner 900 o 1000 n endavant, atès que el rider que es disposava (cabina 
Numark) no era suficient per cobrir dites exigències, dit material va ser aportat Grup Trui 
Mallorca, SL, i atès que no consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que no es va produir un 
encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 363,00 € (21% d’IVA), que s’han de carregar a la 
partida 16 33802 22609 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de 
despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute contret per 
l’esmentada quantitat. 
 
12. Atès que la factura A / 2140028, de data 21/01/2014, de l’empresa Grup Trui Mallorca, SL., 
presentada amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, del concert de Bandes Rising que es 
va realitzar el dia abans de la realització de la Revetla (18 de gener) a la pl. de Santo Domingo 
de la Calzada, es va fer necessari l’ampliació d’us de les infraestructures contractades en motiu 
de la Revetla de Sant Sebastià 2014 al mateix lloc, per la qual cosa l’ empresa adjudicatària del 
lliurament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels escenaris i altres infraestructures en 
motiu de Sant Sebastià 2014,  va aportar l’ampliació d´ús de les infraestructures instal·lades a 
dita plaça, i atès que no consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que no es va produir un 
encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 314,60 € (21% d’IVA), que s’han de carregar a la 
partida 16 33802 22609 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de 
despeses de Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute contret per 
l’esmentada quantitat. 
 
Sant Canut 2014 
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13. Atès que la factura A / 2140026, de data 21/01/2014, de l’empresa Grup Trui Mallorca SL, 
presentada amb motiu de la realització de Sant Canut 2014 al Parc de la Mar, el passat 19 de 
gener, pel que es va fer necessari, per motius de seguretat, el tancament amb valles del 
perímetre de l’escenari, ja que l’Ajuntament no disposava de més mitjans al respecte, atesa la 
gran quantitat d’actes que el mateix temps es realitzen a Palma amb motiu de la celebració de 
Sant Sebastià, per la qual cosa es va procedir, de forma urgent, a encarregar el següent servei: 
lloguer de 30 valles, transport,  col·locació i desmuntatge al Grup Trui Mallorca SL, i atès que 
no es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 381,15 € (21% d’IVA inclòs), 
que s’han de carregar a la partida 16 33802 22609 del vigent pressupost de despeses de 
Participació Ciutadana, als efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada 
quantitat. 
 
14. Atès que la factura 07040-2014-02-19, de data 7/02/2014, de Creu Roja Asamblea Local 
Palma de Mallorca, presentada amb motiu de la realització de Sant Canut 2014 al Parc de la 
Mar, pel la qual cosa es va fer necessari, per motius d’urgència i seguretat, la prestació dels 
serveis d’assistència sanitària de 21 hores i fins a la finalització; els quals, van ser portats a 
terme per Creu Roja consistents en:1 ambulància de suport vital avançat, 1 equip de 
socorristes i 1 equip de socorristes aquàtics, dit servei d’assistència sanitària fou prestat per la 
Creu Roja Asamblea Local Palma de Mallorca, i atès que no es va produir un encàrrec previ, i 
per fer front a la quantitat de 855,67 € (IVA exempt), que s’han de carregar a la partida 16 
33802 22711 del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als efectes del 
reconeixement del deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
15. Atès que la factura 2014/250, de data 31/01/2014, de BOXI BALEARS SL, presentada amb 
motiu de la realització de Sant Canut 2014 al Parc de la Mar, pel la qual cosa es va fer necessari 
encarregar per urgència un servei d’instal·lació, transport, neteja, manteniment i buidatge de 4 
cabines sanitàries autònomes de WC i 2 adaptades a persones amb discapacitat, dit servei fou 
prestat per BOXI BALEARS SL, i atès que no es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la 
quantitat de 484,00 € (21 % d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la partida relativa a neteja i 
higiene 16 33802 22700 del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, als 
efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
16. Atès que la factura 1401/11834, de data 31/01/2014, de Transportes Blindados SA, 
presentada amb motiu de la realització de Sant Canut 2014 al Parc de la Mar, pel la qual cosa 
es va fer necessari encarregar per motius d’urgència i seguretat, la prestació dels serveis de 
vigilància privada, els quals van ser portats a terme per Transportes Blindados, SA consistents 
en 4 vigilants de les 19.30 h fins a les 1.20 h, dit servei de vigilància fou prestat per Transportes 
Blindados SA, i atès que no es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la quantitat de 
447,76 € (21 % d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la partida relativa a Vigilància i Seguretat  
de Sant Sebastià 16 33802 22701 del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, 
als efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
Carnaval 2014 
 
17. Atès que la factura A-31.166, de data 04/02/2014, de l’empresa Hijos de Pastora y Sopa, SL, 
presentada amb motiu de les festes de Carnaval 2014, que es va celebrar els dies 1 i 2 de març 
de 2014, que incloïa l’organització d’un concurs per a l’elecció dels cartells de Sa Rua i Sa Rueta 
2014; el passat 4 de febrer va ser necessari realitzar la reunió amb el Jurat convidat per a 
l’elecció de les obres guanyadores de l’esmentat concurs de cartells i atès que el membres del 
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jurat col·laboran gratuïtament, es a dir de forma voluntaria, es va considera oportú oferi-los un 
petit refrigeri que va ser aportat per l’empresa Hijos de Pastora y Sopa, SL, i atès que no consta 
que dita factura s’hagi tramitat, atès que no es va produir un encàrrec previ, i per fer front a la 
quantitat de 18,99 € (10% d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la partida 16 33803 22606 del 
programa de festes de Carnaval del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana, 
als efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada quantitat. 
 
Casal de Barri Can Cànaves 
 
18. Atès que la factura EA 120126, de data 12/03/2012, de l’empresa Contratas Bartolomé 
Ramón, S.A., presentada com a conseqüència d’un robatori al casal de barri de Can Cànaves,  el 
dia 23 de febrer de 2012, pel que es va fer necessari, amb caràcter d’urgència, reparar els 
desperfectes de la porta del recinte exterior dels aparells dels aires condicionats, i atès que no 
consta que dita factura s’hagi tramitat, atès que no es va produir un encàrrec previ, i per fer 
front a la quantitat de 231’81 € (18% d’IVA inclòs), que s’han de carregar a la partida 16 92400 
21300 del vigent pressupost de despeses 2014 de Participació Ciutadana – Reparacions i 
Conservació Casals de Barri, als efectes del reconeixement del deute contret per l’esmentada 
quantitat. 
 
 
Es per això que atès el que disposa l’article l’article 124.4, apartat n) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, segons la addició efectuada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local; l’art.185 del 
Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i les bases d’execució dels pressupost municipal per a l’any 2014, els 
articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 
2004; els articles 172 i 173.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals, el cap de departament que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Eurocarnavales, S.A, amb CIF A07071681, 
per la quantitat de 92,73 € (noranta-dos euros amb setanta-tres cèntims) (21% d’IVA inclòs), 
en concepte de l’encàrrec amb caràcter d’urgència de dos vestuaris de ballarines per a la 
carrossa de l’estel, factura 4.266, de data 8/01/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar a 
la partida 16 33801 22609 del programa de festes de Nadal i Reis del vigent pressupost de 
despeses de Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2877). 
 
2n.- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa ILSB, Interpretación y Traducción, SL, amb 
CIF B57723132, per la quantitat de 132,00 € (cent trenta-dos euros) (10% d’IVA inclòs), en 
concepte de la realització del servei d’interpretació en llenguatge de signes del missatge que 
transmetre el Rei Melcior i la representació del paper de l’Ambaixador Sord a la Recepció 
que es va realitzar al Saló de Plens de l’Ajuntament del Reis Mags pels infants amb 
discapacitat visuals i auditives de la Fundación Once, Aspas i La Puríssima, factura 4/2014, de 
data 5/2/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33801 22609 del 
programa de festes de Nadal i Reis del vigent pressupost de despeses de Participació 
Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2878). 
 
3r.- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Industrias Gráficas Mallorquinas, SL, amb 
CIF B07021256, per la quantitat de 188,76 € (cent vuitanta-vuit euros amb setanta-sis 
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cèntims ) (21% d’IVA inclòs), en concepte de l’encàrrec amb caràcter d’urgència la impressió 
de dues pancartes en lona de Juguettos per la decoració dels trenet de xumets, factura U- 
187, de data 17/03/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33801 22602 
del programa de festes de Nadal i Reis del vigent pressupost de despeses de Participació 
Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2879). 
 
4t- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Focs d’Artifici Europlá, S.L., amb CIF 
B96643291, per la quantitat de 7.400,00 € (set mil quatre-cents cèntims) (21% d’IVA inclòs), 
en concepte de l’adquisició del material pirotècnic d’acord amb les necessitats que van 
comunicar els responsables de les colles de dimonis de Palma per a la realització d’un 
correfoc de dimonis i bèsties de foc, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, factura 
9- 0006, de data 20/01/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida. 16 33802 
22609 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de 
Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2882). 
 
5è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Focs d’Artifici Europlá, S.L., amb CIF 
B96643291, per la quantitat de 1.169,10 € (mil cent seixanta-nou euros amb deu cèntims) 
(21% d’IVA inclòs), en concepte de l’adquisició del material pirotècnic d’acord amb les 
necessitats que va comunicar el cap de la colla municipal del Drac de na Coca per a la 
realització d’un correfoc de dimonis i bèsties de foc i l’acte d’encesa del fogueró a la Revetlla, 
amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, factura 9- 0007, de data 20/01/2014. Aquesta 
despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22609 del programa de festes de Sant 
Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana (amb RC previ núm. 
Rfa. 2883). 
 
6è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Hijos de Pastora y Sopa, S.L., amb CIF 
B07664527, per la quantitat de 409,97 € (quatre-cents nou euros amb noranta-set cèntims) 
(10% d’IVA inclòs), en concepte de càtering pels dimonis participants al Correfoc el dia 17 de 
gener, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, factura A-31.173, de data 6/02/2014. 
Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22606 del programa de festes de 
Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana (amb RC previ 
núm. Rfa. 3257). 
 
7è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Hijos de Pastora y Sopa, S.L., amb CIF 
B07664527, per la quantitat de 37,44 € (trenta-set euros amb quaranta-quatre cèntims) (10% 
d’IVA inclòs), en concepte de càtering pels efectius de Protecció Civil de servei durant el 
Correfoc de Sant Sebastià el dia 17 de gener, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, 
factura A-31.174, de data 6/02/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 
33802 22606 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de 
Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2884). 
 
8è- RECONEIXER el deute contret amb Txema Quiroga Oliver, amb NIF 43172888W, per la 
quantitat de 907,50 € (nou-cents set euros amb cinquanta cèntims) (21% d’IVA inclòs), dels 
quals s’ha de retenir el 21% d’IRPF, en concepte de reportatge fotogràfic de les activitats que 
es varen portar a terme, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, del 11 al 20 de 
gener: Pregó de Festes (11 de gener), Diada Sant Sebastià Petit (12 de gener), Beneïdes de 
Sant Antoni (17 de gener), Correfoc de Sant Sebastià (17 de gener), Peccata Minuta: ruta de 
tapes gourmet (17 de gener), Concert 40 principales (18 de gener), Concert Bandes Rising (18 
de gener), Revetla de Sant Sebastià (19 de gener), Concert Cadena 100 (20 de gener), Concert 
Flaix FM (20 de gener), factura A-1, de data 28/01/2014. Aquesta despesa s’haurà de 



 

- 31 - 

carregar a la partida 16 33802 22602 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent 
pressupost de despeses de Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2885). 
 
9è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Cia. Mediterránea de Vigilancia, SA. 
MEVISA, amb CIF A07673304, per la quantitat de 370,26 € (tres-cents setanta euros amb 
vint-i-sis cèntims) (21% d’IVA inclòs), en concepte del servei de vigilància del centre cultural 
de la Misericòrdia el passat divendres 17 de gener entre les 22,00 h i les 02,15 h de dia 18 de 
gener, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, factura V 63, de data 31/01/2014. 
Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22701 del programa de festes de 
Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana (amb RC previ 
núm. Rfa. 2886). 
 
10è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Grup Trui Mallorca, SL, amb CIF 
B57634131, per la quantitat de 1.319,14 € (mil tres-cents denou euros amb catorze cèntims) 
(21% d’IVA), en concepte de l’ampliació d’us de l’escenari i altres infraestructures 
contractades amb motiu de la Revetla de Sant Sebastià 2014 i del concert de Dj i Batucades 
del Correfoc que es va realitzar el dia 17 de gener, abans de la realització de la Revetla (19 de 
gener) a la pl. de Joan Carles I, es va fer necessari l’ampliació d’us de l’escenari i altres 
infraestructures contractades amb motiu de la Revetla de Sant Sebastià 2014 al mateix lloc, 
factura A / 2140027, de data 21/01/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 
16 33802 22609 del programa de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses 
de Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa.  2887). 
 
11è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Grup Trui Mallorca, SL, amb CIF 
B57634131, per la quantitat de 363,00 € (tres-cents seixanta-tres euros) (21% d’IVA), en 
concepte de donar resposta al rider de l’artista principal, es va fer necessari aportar  2 
reproductors cd Pioneer 2000, més un tercer reproductor de cd Pioneer 1000 o 2000 Mixer 
Pionner 900 o 1000 n endavant, atès que el rider que es disposava (cabina Numark) no era 
suficient per cobrir dites exigències amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014, i del 
concert de Flaix FM Mallorca que es va portar a terme el dia 20 de gener a la pl. de l’Olivar 
dins la programació de les festes de Sant Sebastià 2014, factura A / 2140024, de data 
21/01/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22609 del programa 
de festes de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana (amb 
RC previ núm. Rfa. 2888). 
 
12è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Grup Trui Mallorca, SL, amb CIF 
B57634131, per la quantitat de 314,60 € (tres-cents catorze euros amb seixanta cèntims) 
(21% d’IVA), en concepte l’ampliació d’us de les infraestructures contractades en motiu de la 
Revetla de Sant Sebastià 2014 i del concert de Bandes Rising que es va realitzar el dia abans 
de la realització de la Revetla (18 de gener) a la pl. de Santo Domingo de la Calzada, es va fer 
necessari l’ampliació d’us de les infraestructures contractades en motiu de la Revetla de Sant 
Sebastià 2014 al mateix lloc, factura A / 2140028, de data 21/01/2014. Aquesta despesa 
s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22609 del programa de festes de Sant Sebastià del 
vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2889). 
 
13è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Grup Trui Mallorca, SL, amb CIF 
B57634131, per la quantitat de 381,15 € (tres-cents vuitanta-un euro amb quinze cèntims) 
(21% d’IVA inclòs), en concepte de seguretat, per motius d’urgència per la realització de Sant 
Canut 2014 al Parc de la Mar, el passat 19 de gener, pel tancament amb valles del perímetre 
de l’escenari, ja que l’Ajuntament no disposava de més mitjans al respecte, atesa la gran 
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quantitat d’actes que el mateix temps es realitzen a Palma amb motiu de la celebració de 
Sant Sebastià, per la qual cosa es va procedir, de forma urgent, a encarregar el següent 
servei: lloguer de 30 valles, transport,  col·locació i desmuntatge al Grup Trui Mallorca SL, 
factura A / 2140026, de data 21/01/2014.. Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 
16 33802 22609  del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana(amb RC previ 
núm. Rfa. 2890). 
 
14è- RECONEIXER el deute contret amb Creu Roja Asamblea Local Palma de Mallorca, amb 
CIF Q2866001G, per la quantitat de 855,67 € (vuit-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta-
set cèntims) (IVA exempt), en concepte de prestació dels serveis d’assistència sanitària, per 
motius d’urgència per la realització de Sant Canut 2014 al Parc de la Mar, el passat dia 19 de 
gener, consistents en:1 ambulància de suport vital avançat, 1 equip de socorristes i 1 equip 
de socorristes aquàtics, factura 07040-2014-02-19, de data 7/02/2014. Aquesta despesa 
s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22711 del vigent pressupost de despeses de 
Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2891). 
 
15è- RECONEIXER  el deute contret amb l’empresa  BOXI BALEARS SL, amb  CIF B57096190, 
per la quantitat de 484,00 € (quatre-cents vuitanta-quatre euros) (21 % d’IVA inclòs), en 
concepte de prestació del servei de cabines de WC portàtils, per motius d’urgència per la 
realització de Sant Canut 2014 al Parc de la Mar, el passat dia 19 de gener, consistents en la 
instal·lació, transport, neteja, manteniment i buidatge de 4 cabines sanitàries autònomes de 
WC i 2 adaptades a persones amb discapacitat, factura 2014/250, de data 31/01/2014. 
Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida relativa a neteja i higiene del programa de 
festes de Sant Sebastià 16 33802 22700 del vigent pressupost de despeses de Participació 
Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa. 2892). 
 
16è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Transportes Blindados SA, amb CIF 
A07044530, per la quantitat de 447,76 € (quatre-cents quaranta-set euros amb setanta sis 
cèntims) (21 % d’IVA inclòs), en concepte de prestació del servei vigilància privada, per 
motius d’urgència per la realització de Sant Canut 2014 al Parc de la Mar, el passat dia 19 de 
gener, consistents la prestació dels serveis de vigilància privada, els quals van ser portats a 
terme per Transportes Blindados, SA consistents en 4 vigilants de les 19.30 h fins a les 1.20 h, 
dit servei de vigilància, factura 2014/250, de data 31/01/2014. Aquesta despesa s’haurà de 
carregar a la partida relativa a Vigilància i Seguretat 16 33802 22701 del programa de festes 
de Sant Sebastià del vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana (amb RC previ 
núm. Rfa. 2893). 
 
17è- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Hijos de Pastora y Sopa, SL., amb CIF 
B07664527, per la quantitat de 18,99 € (devuit euros amb noranta-nou cèntims) (10% d’IVA 
inclòs), en concepte de refrigeri pels membres del jurat, que col·laboren gratuïtament en 
l’elecció dels cartells de Sa Rua i Sa Rueta 2014; reunió del jurat es va dur a terme el passat 
dia 4 de febrer, factura A-31.166, de data 04/02/2014. Aquesta despesa s’haurà de carregar 
a la partida 16 33803 22606 del programa de Carnaval del vigent pressupost de despeses de 
Participació Ciutadana (amb RC previ núm. Rfa.  2894). 
 
18è.- NOTIFICAR el present Acord als interessats. 
 
19è- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Secció de Comptabilitat”. 

 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
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Es tracten conjuntament els punts 16, 17, 18 
16. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 3, de suplement de crèdit finançat 
amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2014. 
 
Sr. Secretari: 
 
“En el punt número 16, hi ha debat conjunt dels punts número 16, 17 i 18.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Molt bé idò. Sr. Martínez, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Això, lo que proposem avui són tres petites modificacions, una relacionada amb el manteniment d’un 
ascensor, que són 6.000 i pico d’euros, un altre, un poquet més important, per la incidència que té, 
relacionada amb els bombers i la seva necessitat de material, per 17.000 euros, i un altre sèrie 
d’Hisenda per 3.500 euros, per tenir unes màquines més modernes a recaptació. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Hi ha qualque intervenció? Don Andreu, si.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“No, per explicar el vot en contra. Nosaltres varem votar en contra en aquella proposta, que llevava 
doblers de Benestar Social, és vera que eren 6.000 euros, però cada gota suma, per tant, nosaltres 
voldríem que la partida baixada fos un altre partida, no d’aquest programa, per tant seguirem, 
mantindrem el vot. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Sr. Martínez, no? Molt bé idò, podem donar per reproduïdes les votacions del 16, 17 i 18? Si? 
Gràcies. Secretari quan vostè vulgui, continuem.” 

 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH:   
 
“Mitjançant l’escrit de data 4 d’abril passat l’àrea de Benestar Social sol·licità una modificació 
de crèdit per un import de 6.931,77€ per a atendre les despeses pel manteniment de 
l’ascensor del Casal Can Ribes durant els anys del 2011 al 2013 a nom del Consorci RIBA ja que 
en aquells temps aquest casal depenia de la regidoria de Benestar social. Aquesta modificació 
seria un suplement de crèdit a l’aplicació pressupostària 081520046701 (Transf. Corrents al 
Consorci RIBA) finançat amb la disminució de crèdit de l’aplicació 052300021200 (Benestar 
social.- Reparacions i conservació) 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
la base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, 
de la Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 
57/03 de 16 de desembre,  i el Decret 954 de 27.01.2014, d’organització dels serveis 
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administratius de l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de 
Govern, la següent proposta de 
 
MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n.3, de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2014, quedant establertes 
les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció 
Consig. 
Inicial Augment Consig. Def. 

08 15200 46701 TRANSF. CORRENT AL CONSORCI RIBA 674.707,71 6.931,77 681.639,48 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  6.931,77  
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció 
Consig. 
Inicial Disminució Consig. Def. 

05 23000 21200 BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERVACIÓ 30.000,00 6.931,77 23.068,23 

   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  6.931,77  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 

 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, 
previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
17. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 6, de crèdit extraordinari finançat 
amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2014. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH:  
 
“Mitjançant l’escrit de data 27 de març de 2014 l’àrea de Seguretat ciutadana, davant la 
necessitat d’adquirir 105 piles personals necessaris pel bon funcionament dels serveis de 
bombers en els serveis d’incendis, ha sol·licitat que es doti una partida per tal d’atendre la 
despesa. La quantitat que es sol·licita és de 17.875,94 € que serà finançat amb baixa de 
l’aplicació pressupostària 121350022104 (Bombers.- Vestuari). 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
la base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, 
de la Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 
57/03 de 16 de desembre,  i el Decret de batlia núm. 954 de 27 de gener de 2014, 
d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva  al  Ple de l’Ajuntament, 
prèvia aprovació per la Junta de Govern,  la següent proposta de 
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MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2014, quedant establertes 
les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
AUGMENT     

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials AUGMENT 
Crèdit 
def. 

12 13500 62909 BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INV. FUNC. SERVEIS 0,00 17.875,94 17.875,94 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  17.875,94  

DISMINUCIÓ     

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials DISMINUC. 
Crèdit 
def. 

12 13500 22104 BOMBERS.- VESTUARI 30.000,00 17.875,94 12.124,06 

   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  17.875,94  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, 
previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
18. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 7, de crèdit extraordinari finançat 
amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2014. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH : 
 
“Essent urgent la compra d’unes màquines registradores adequades pel bon funcionament 
dels serveis de Recaptació és necessari fer un expedient de modificació de crèdit en el 
Pressupost Propi de 2014 per a poder atendre la despesa. La quantitat prevista serà de 
3.600,00 € que se finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 029240022602 (Premsa.- 
Publicitat i propaganda) 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
la base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, 
de la Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 
57/03 de 16 de desembre,  i el Decret de batlia núm. 954 de 27 de gener de 2014, 
d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva  al  Ple de l’Ajuntament, 
prèvia aprovació per la Junta de Govern,  la següent proposta de 
 
MODIFICACIÓ DE CREDIT 
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1. Aprovar la modificació de crèdit n. 7, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2014, quedant establertes 
les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

AUGMENT     

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials AUGMENT Crèdit def. 

02 93100 62600 
ADM. FINANCERA.-  EQUIPS PER A PROCES. 
INFORMACIÓ 0,00 3.500,00 

3.500,00 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  3.500,00  

DISMINUCIÓ     

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior DISMINUC. Crèdit def. 
02 92400 22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 600.000,00 3.500,00 596.500,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  3.500,00  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, 
previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
19. Proposta d’aprovació d’autoritzar a la SMAP S.A. perquè formalitzi  la subscripció d’una 
operació d’endeutament a llarg termini. 
 
Sr. Secretari: 
 
“En el punt número 19, proposta d’aprovació d’autoritzar a la SMAP perquè formalitzi la subscripció 
d’una operació d’endeutament a llarg termini. Sentit del vot.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Podem donar? Vol intervenir Don Andreu?” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“No, és que nosaltres varem votar en contra, pendent de que ens diguessin o de que ens demostressin 
que això no incrementava el deute, no ens han dit res, per tant si no ens diuen mantindrem el vot en 
contra.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Voten, mantenen el vot en contra. Molt bé, gràcies.” 

 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH: 
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“La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) per poder millorar la liquiditat evitar 
tensions de tresoreria, té la necessitat de acudir a la concertació de una operació de préstec 
per import de 1.500.000,00 euros. 
 
L’article 54 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, regula que para la concertació 
d’operacions de crèdit a llarg termini dels organismes autònoms i ens i societats mercantils 
dependents es precisarà la prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la 
Intervenció. 
 
D’acord amb el apartat k) del punt III.a.2 Hisenda, de les competències específiques del regidor 
de l’àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, del Text Refós del Decret d’Organització dels Serveis 
Administratius de l’Ajuntament de Palma, número 8436, de 18 de maig de 2013, s’eleva al Ple 
la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Autoritzar en compliment de l’article 54 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a la Societat Municipal d’Aparcaments i 
Projectes (SMAP) la subscripció d’una operació d’endeutament a llarg termini per un import 
màxim de 1.500.000 € amb les següents característiques: 
 
Préstec per import de 1.500.000 € a subscriure amb Banc Mare Nostrum a un termini de 7 
anys, sense carència.  
Comissió obertura: 0,50% 
Interès: Primer any: 3,00%; resta d’anys: Euribor 12M+2,50% 
 
SEGON.- Facultar al Sr. Alejandro Asensi López, Vicepresident i Gerent de la SMAP, per a què 
pugui subscriure la documentació pública o privada necessària per a dur a terme l’operació 
en tots els seus tràmits”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 9 vots en contra (PSIB-PSOE) i 3 abstencions (MÉS) 
 
20. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2013, 
per la Junta de Govern de 23 de maig de 2014. 
 
Sr. Secretari: 
 
“En el punt número 20, és donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquidació de 
l’exercici 2013, per la Junta de Govern de 23 de maig de 2014. És assabentat, però hi ha debat.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Hi ha debat? Sr. Martínez, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Si, aquí, això és un punt que no s’ha de votar, és simplement donar compte i és una informació 
positiva, el segon pressupost que ha gestionat aquest Equip de Govern, no acabarà en dèficit, i per tant 
no haurem de fer cap tipus de retallada, a cap àrea, per poder finançar, haver gastat més del que s’havia 
ingressat. Ens deixa un romanent líquid de tresoreria, que si li llevem l’operació d’endeutament de 29 
milions d’euros, ens deixa un superàvit de 6,2 milions d’euros, 6,2 milions d’euros que nosaltres tenim 
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previst anar a negociar amb Madrid, perquè no s’hagin de destinar, com diu la normativa actualment, a 
reduir l’endeutament que actualment té l’Ajuntament de Palma, perquè ja en el pressupost del 2014, 
tenim una proposta de reducció d’endeutament de 35 milions d’euros, i per tant nosaltres trobem que 
és suficient, per posar en valor un indicador positiu i un canvi de tendència en lo que era la gestió 
econòmica d’aquest Ajuntament. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Hi ha qualque intervenció? Si. Don Toni, vostè no? Gràcies. Don Andreu, quan vostè 
vulgui.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Miri, només en el seu Regidor d’Hisenda se li podia ocorre qualifica aquest resultat de 
positiu, després de la discussió que hem tingut damunt Benestar Social. Acabem de dir, que l’abril, no 
s’han pagat les ajudes econòmiques urgents, i ara ens alegrem de que ens sobrin 35 milions d’euros. 35 
milions d’euros. No només això, sinó que acabem de sentir en el Regidor, mentint com sempre, que 
intentarem no fer lo que diu la normativa, que és finançar els bancs, és fals. La normativa diu que no 
importa finançar els bancs. Ho veu en aquesta revista de Carta Local, ho diu perfectament. Enguany es 
va modificar la normativa, preveu que el superàvit es pugui destinar a finançar inversions. Quin és el 
requisit? Que els indicadors econòmics estiguin bé. Quin és el problema? Que aquí no hi estan. Aquí no 
paguem en els proveïdors en termini, i per això hem de pagar en els bancs. Ho saben aquella gent que el 
mes d’abril no va cobrar ni 100 euros per ajudes econòmiques urgents, que ens sobren 35 milions i que 
els hem de destinar en els bancs perquè vostè paga malament? I això ho atestigua el Sr. Montoro, 
també ho atestiguen 4 regidors que estan a temps parcial aquest Plenari, enfront a l’anterior, però bé és 
igual. Vostè va rebre un Ajuntament que pagava a 123 dies, i després d’endeutar-se amb 200 milions 
d’euros més, ara paguem a 173 dies, 173 dies. I encara tenen la cara de dir que gestionen bé? Quan no 
hi hagi ni un ciutadà que pateixi per problemes derivats de la gestió de l’Ajuntament, ens podrem 
alegrar de que ens sobrin doblers, mentrestant, mentrestant, per vergonya al manco haurien de callar. 
Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Don Andreu. Sr. Martínez.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Si, gràcies. Sr. Alcover, aquí tinc la relació de les factures, que vostès varen deixar sense pagar en any 
electoral, vostè va dir que si les teníem que vostè no xerraria, va dir això, ja sé que no complirà amb la 
seva paraula. Sr. Alcover, miri, jo tinc aquí un informe de la Intervenció, si vol li pas, perquè vostè ja ho 
sap, que hi ha varis mètodes per fer el càlcul del pagament a proveïdors, hi ha diferents mètodes, però 
lo que queda clar, perquè així ho ha dit la Tresoreria, és que nosaltres estam pagant a 60 dies, com mai 
s’havia pagat, com mai s’havia pagat, però no només en els proveïdors, com mai s’havia pagat les ajudes 
econòmiques urgents, mai s’havia pagat les ajudes econòmiques urgents com es paguen ara, mai. Vostè 
es va negar a millorar la Tresoreria de l’àrea, a lo millor era perquè era d’un altre partit, com era del 
Bloc, Serveis Socials no era del Partit Socialista, pues a vostè no li interessava, a lo millor no tenia 
aquesta sensibilitat en temes de Tresoreria. Vostè diu que una deute, uns doblers que nosaltres hem de 
tornar, és un superàvit pressupostari, és això lo que vostè està dient avui. Miri, tothom sap que quan es 
demanen doblers a un banc, s’ha de tornar, s’ha de tornar, no és un superàvit, per tant, en el romanent 
líquid de tresoreria, que és un indicador, per explicar bé a la gent la realitat, se’ls ha de dir, escolti, 
d’aquests 35 milions d’euros 29 els hem de tornar en els bancs. Per tant ens queden 6,2 milions d’euros, 
i nosaltres estam fent feina per poder no haver de destinar-los a reduir l’endeutament, que és com 
actualment la normativa imposa, i vostè ho sap, i vostè ho sap. Vostè diu, vol xerrar d’indicadors 
econòmics, però si vostè me’ls va donar tots negatius, romanent líquid de tresoreria, el més alt negatiu 
de tota la història de l’Ajuntament. Jo pensava que seria prudent, com ha estat el Sr. Verger, i no 
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demanaria la paraula, pensava que seria prudent, però veig que la prudència no està com un dels seus 
actius. Vostè va dir, que si li duia les factures, si li duia les factures, de publicitat que varen dir, no 
tornaria a xerrar, aquí les té. Vol que li vagi dient els números de les factures i les empreses? Per cert, 
m’ha arribat una factura nova, d’aquestes de publicitat, escolti va arribar divendres, després vaig sortir 
de la Comissió, té la Cadena Ser demana, una factura que li paguem, demana uns deutes de la passada 
legislatura per 14.000 euros, i n’hi ha una que el Decret és de 9 de juny del 2011, quan ja vostès havien 
perdut les eleccions. Que té que dir Sr. Alcover? Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Continuem per favor. Continuem. Sr. Secretari, Sr. Secretari. Por favor silencio, seamos todos. 
Sr.Secretari, vol continuar?” 

 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT: 
 
“Formulada pel Departament Econòmic Financer d’aquesta Corporació,  tot complint el 
que disposa l’article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la liquidació del 
Pressupost Propi de la Corporació i la dels  Organismes Autònoms Municipals 
corresponents  a l’exercici de 2013,  d’acord amb l’informe redactat  per l’Interventor 
General,  i en virtut de les delegacions d’atribucions de la Batlia a la Junta de Govern 
aprovades per Decret núm. 9092, de 30 de juny de 2004, publicat en el BOIB núm. 98 de 
15 de juliol de 2004 
 
ES DONA COMPTE AL PLE, de l’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2013, per la 
Junta de Govern de 23 de maig de 2014, que va adoptar el següent:  
   
ACORD 

 
 PRIMER.- Aprovar la LIQUIDACIÓ I EL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST 
PROPI DE LA CORPORACIÓ I LA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: Patronat Municipal de 
l’Habitatge, Institut Municipal d’Esports, Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, 
Institut Municipal d’Innovació, Institut Municipal d’Obres Viàries, Patronat Municipal 
de Reallotjament i Reinserció Social  i Palma Activa (Agència de Desenvolupament 
Local) corresponent a l'exercici de 2013, en la forma que ha estat redactada, la qual 
presenta el següent resum: 
 
 
 
ORGANISME: AJUNTAMENT DE PALMA   
LIQUIDACIÓ ANY: 2013   
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 433.784.747,79  
(b) Obligacions reconegudes netes 429.197.051,26  
(c) Resultat pressupostari (a-b)  4.587.696,53 
(d) Desviacions positives de finançament 463.704,83  
(e) Desviacions negatives de finançament 11.195.095,65  
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de 
Tresoreria 11.162.943,81  
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(g) Resultat d'operacions comercials 0,00  
   
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  26.482.031,16 
   
   

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  10.594.657,21 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  179.707.780,50 
+ de pressupost d'ingressos, corrent 52.461.781,44  
+ de pressupost d'ingressos, tancats 128.722.840,57  
+ de recursos d'altres ens públics 0,00  
+ d'operacions no pressupostàries 8.274.306,19  
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 9.751.147,70  
   
3. Creditors pendents de pagament  106.448.906,83 
+ de pressupost de despeses, corrent 62.599.957,02  
+ de pressupost de despeses, tancats 22.928.670,71  
+ d'operacions no pressupostàries 23.041.847,58  
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 2.121.568,48  
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  83.853.530,88 
(II) Saldos dubtós cobrament 42.251.780,21  
(III) Excés de finançament afectat 6.304.367,87  
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  35.297.382,80 

 

ORGANISME: PATRONAT MPAL. HABITATGE   
LIQUIDACIÓ ANY: 2013   
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 1.371.236,17  
(b) Obligacions reconegudes netes 1.355.682,12  
(c) Resultat pressupostari (a-b)  15.554,05 
(d) Desviacions positives de finançament 0,00  
(e) Desviacions negatives de finançament 0,00  
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de 
Tresoreria 0,00  
(g) Resultat d'operacions comercials 0,00  
   
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  15.554,05 
   
   

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  122.900,47 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  746.517,88 
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+ de pressupost d'ingressos, corrent 22.673,45  
+ de pressupost d'ingressos, tancats 723.844,43  
+ de recursos d'altres ens públics 0,00  
+ d'operacions no pressupostàries 0,00  
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  
   
3. Creditors pendents de pagament  804.500,06 
+ de pressupost de despeses, corrent 201.101,95  
+ de pressupost de despeses, tancats 534.078,79  
+ d'operacions no pressupostàries 69.319,32  
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  64.918,29 
(II) Saldos dubtós cobrament  17.866,27 
(III) Excés de finançament afectat  0,00 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  47.052,02 
 
ORGANISME:  IME   
LIQUIDACIÓ ANY:  2013   
   

F.1.1.11       RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 20.694.397,70  
(b) Obligacions reconegudes netes 20.561.439,25  
(c) Resultat pressupostari (a-b) 132.958,45  
(d) Desviacions positives de finançament 0,00  
(e) Desviacions negatives de finançament 0,00  
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria 0,00  
(g) Resultat d'operacions comercials 0,00  
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  132.958,45 
   
   

F.1.1. 8   ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  568.042,04 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  7.194.617,32 
+ de pressupost d'ingressos, corrent 2.883.248,88  
+ de pressupost d'ingressos, tancats 4.282.425,24  
+ de recursos d'altres ens públics 0,00  
+ d'operacions no pressupostàries 30.136,26  
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.193,06  
   
3. Creditors pendents de pagament  4.728.870,49 
+ de pressupost de despeses, corrent 3.495.285,36  
+ de pressupost de despeses, tancats 162.923,46  
+ d'operacions no pressupostàries 1.070.661,67  
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  3.033.788,87 
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(II) Saldos dubtós cobrament  146.243,72 
(III) Excés de finançament afectat  2.870.646,10 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  16.899,05 

 

ORGANISME: Patronat Municipal d'Escoles d'Infants   
LIQUIDACIÓ ANY: 2013   
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 6.113.505,91  
(b) Obligacions reconegudes netes 6.124.146,14  
(c) Resultat pressupostari (a-b)  -10.640,23 
(d) Desviacions positives de finançament   
(e) Desviacions negatives de finançament 12.266,55  
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de 
Tresoreria   
(g) Resultat d'operacions comercials   
   
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  1.626,32 
   
   

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  23.226,02 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  713.616,68 

+ de pressupost d'ingressos, corrent  650.783,24 

+ de pressupost d'ingressos, tancats  62.833,44 
+ de recursos d'altres ens públics   
+ d'operacions no pressupostàries   
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   
   
3. Creditors pendents de pagament  727.335,79 
+ de pressupost de despeses, corrent  524.745,80 
+ de pressupost de despeses, tancats   
+ d'operacions no pressupostàries  204.065,98 
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  1.475,99 
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  9.506,91 
(II) Saldos dubtós cobrament   
(III) Excés de finançament afectat   
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  9.506,91 
 
ORGANISME:INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ   
LIQUIDACIÓ ANY: 2013   
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 10.789.709,59  
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(b) Obligacions reconegudes netes 10.364.197,47  
(c) Resultat pressupostari (a-b)  425.512,12 
(d) Desviacions positives de finançament   
(e) Desviacions negatives de finançament   
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de 
Tresoreria   
(g) Resultat d'operacions comercials   
   
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  425.512,12 
   
   

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  104.995,22 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  2.491.943,66 
+ de pressupost d'ingressos, corrent 1.154.704,42  
+ de pressupost d'ingressos, tancats 1.242.487,62  
+ de recursos d'altres ens públics   
+ d'operacions no pressupostàries 94.751,62  
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   
   
3. Creditors pendents de pagament  2.558.878,60 
+ de pressupost de despeses, corrent 2.449.043,17  
+ de pressupost de despeses, tancats 5.436,07  
+ d'operacions no pressupostàries 104.399,36  
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva   
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  38.060,28 
(II) Saldos dubtós cobrament  631,40 
(III) Excés de finançament afectat   
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  37.428,88 
 
ORGANISME:INSTITUT MUNICIPAL D'OBRES VIÀRIES   
LIQUIDACIÓ ANY: 2013   
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 348.031,17  
(b) Obligacions reconegudes netes 354.311,34  
(c) Resultat pressupostari (a-b)  -6.280,17 
(d) Desviacions positives de finançament   
(e) Desviacions negatives de finançament   
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de 
Tresoreria   
(g) Resultat d'operacions comercials   
   
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  -6.280,17 
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ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  276.037,35 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  1.135,56 
+ de pressupost d'ingressos, corrent 1.135,56  
+ de pressupost d'ingressos, tancats 0,00  
+ de recursos d'altres ens públics 0,00  
+ d'operacions no pressupostàries   
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   
   
3. Creditors pendents de pagament  273.332,73 
+ de pressupost de despeses, corrent 6.906,83  
+ de pressupost de despeses, tancats   
+ d'operacions no pressupostàries 266.425,90  
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva   
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  3.840,18 
(II) Saldos dubtós cobrament  0,00 
(III) Excés de finançament afectat  0,00 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  3.840,18 
 
ORGANISME: Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social 
LIQUIDACIÓ ANY:  2013   
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 488.385,84  
(b) Obligacions reconegudes netes 515.094,29  
(c) Resultat pressupostari (a-b)  -26.708,45 
(d) Desviacions positives de finançament   
(e) Desviacions negatives de finançament 15.569,52  
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria 31.672,04  
(g) Resultat d'operacions comercials   
   
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  20.533,11 
   
   

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  32.379,91 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  179.015,45 
+ de pressupost d'ingressos, corrent 117.000,00  
+ de pressupost d'ingressos, tancats 62.124,73  
+ de recursos d'altres ens públics   
+ d'operacions no pressupostàries   
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 109,28  
   
3. Creditors pendents de pagament  32.753,34 
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+ de pressupost de despeses, corrent 17.023,74  
+ de pressupost de despeses, tancats   
+ d'operacions no pressupostàries 15.729,60  
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva   
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  178.642,02 
(II) Saldos dubtós cobrament   
(III) Excés de finançament afectat  139.706,96 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  38.935,06 

 
ORGANISME: PALMA ACTIVA   
LIQUIDACIÓ ANY: 2013   
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
   
(a) Drets reconeguts nets 3.543.027,92  
(b) Obligacions reconegudes netes 3.518.542,29  
(c) Resultat pressupostari (a-b)  24.485,63 
(d) Desviacions positives de finançament 0,00  
(e) Desviacions negatives de finançament 55.689,40  
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de 
Tresoreria 0,00  
(g) Resultat d'operacions comercials 0,00  
   
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)  80.175,03 
   
   

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
   
1. Fons líquids  231.548,32 
   
2.- Deutors pendents de cobrament  3.223.583,66 
+ de pressupost d'ingressos, corrent 17.052,18  
+ de pressupost d'ingressos, tancats 3.222.947,77  
+ de recursos d'altres ens públics   
+ d'operacions no pressupostàries 3.761,38  
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 20.177,67  
   
3. Creditors pendents de pagament  2.306.656,56 
+ de pressupost de despeses, corrent 124.992,75  
+ de pressupost de despeses, tancats 0,00  
+ d'operacions no pressupostàries 2.181.663,81  
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  
   
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)  1.148.475,42 
(II) Saldos dubtós cobrament  288.666,92 
(III) Excés de finançament afectat  165.568,20 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)  694.240,30 
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SEGON.-  Que d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en el cas que la liquidació pressupostària se situï en 
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions 
Locals, a reduir l'endeutament net. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s'aplicarà 
prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat d'atendre a les necessitats futures del 
sistema. 
 
TERCER.- Que d’acord amb el que disposa l’article 193.4 de l’esmentada Llei,  es doni 
compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió i en compliment de l’apartat 5 del 
mateix article es trameti còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma”. 
 
21. Proposta d’aprovació d’acord de modificacions condicions financeres prèstecs RD 
4/2012. 
 
Sr. Secretari: 
 
“Si, el punt 21, proposta d’aprovació d’acord de modificacions de condicions financeres de préstecs, del 
Reial Decret 4/2012.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sr. Martínez.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Molt bé, això és una proposta que ens permet estalviar a l’any, pagar menys en els bancs de 1,4 milions 
d’euros, i lo que duim aquí és sol·licitar, complir una sèrie de requisits, i sol·licitar en el Ministeri, poder 
pagar en els bancs, i estalviar per tant doblers dels ciutadans, per 1,4 milions d’euros. I també, com 
demanem un any de carència.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Un momentet, un momentet. Señores por favor, Sr. Correoso, por favor, le ruego que mantengan. No, 
sí, Usted tiene su turno pedido y hablará, pero les ruego que nos permitan por favor, por favor, por 
favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, vamos a continuar, seguro que con 
total normalidad y tranquilidad, que es como las cosas se deben hacer, y como estoy seguro que todos 
deseamos que se hagan. Aquí todo el mundo tendrá su oportunidad, venga. Sr. Martínez continúe por 
favor.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Si, ja acabo molt ràpid. A part d’aquest estalvi de doblers, ens permet per demanar l’any de carència, 
facilita l’aprovació, o facilitarà l’aprovació dels pressupostos del 2015, que sinó haurem de destinar 
doblers de lo que són els ingressos tributaris dels ciutadans, en el pressupost del 2015, a fer aquesta 
amortització. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sr. Martínez. Sr. Alcover, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
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“Sr. Batle. Miri, nosaltres que ens havíem abstingut, perquè aquesta va anar a la Comissió en el, per 
urgència, i no havíem tingut temps de mirar-ho, nosaltres votarem en contra d’aquesta modificació, 
primera perquè acabem de donar compte de que ens sobren 35 milions d’euros, i ara per 1,4 milions, 
que està bé, és una quantitat digna, ningú diu lo contrari, però lo que fem és que, deixar que el Sr. 
Montoro intervingui l’Ajuntament, avui firmem la intervenció de l’Ajuntament per part del Ministeri. 
S’ha d’explicar així, perquè a partir d’ara, amb aquesta firma, a partir d’ara, deixem de tenir potestat 
sobre la Tresoreria de l’Ajuntament, s’ha de dir així de clar, s’ha de dir així de clar, i això és el que fem 
avui. Les conseqüències les tindrem, les grans conseqüències, la propera legislatura, que a lo millor és la 
idea. Però nosaltres canviarem el vot i votarem en contra. Sr. Martínez, només una cosa, és que antes 
m’ho ha dit i no he tingut, i m’estimo més dir-ho ara que hi ha bastant gent. Miri, vostès han dit moltes 
afirmacions, entre elles que nosaltres havíem deixat 600 milions d’euros de deute, que tot d’una en 
arribar se varen haver d’endeutar en 100 milions d’euros per pagar factures anteriors, i que la Sra. Calvo 
havia deixat un milió d’euros de factures de publicitat. Si això és vera Sr. Martínez, jo no me vull callar, jo 
vull dimitir. Ara, li demanaria que si no és vera dimiteixi vostè, i si ho accepta, si és vera, no hauria de 
passar gens de pena. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Anem idò a passar a la votació. Vol intervenir Sr. Martínez? Sr. Martínez idò.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
   
“Sr. Alcover, jo crec que vostè ha de desviar l’atenció per no explicar en els ciutadans, perquè vota avui 
en contra de pagar menys doblers en els bancs. Això és l’explicació, és a dir, vostè vota en contra avui 
d’estalviar en els ciutadans i ciutadanes de Palma 1,4 milions d’euros, perquè hi ha una rebaixa 
d’interessos. Hi ha una rebaixa d’interessos, i no hi ha cap tipus d’intervencionisme per part del 
Ministeri d’Hisenda, superior a la que es varen haver veure forçats per la intervenció en el seu moment, 
o risc d’intervenció, que hi havia en el seu moment, per part de la Unió Europea, no s’incrementa això 
que vostè s’està inventant una cosa que no té res que veure. La normativa és molt clara, la normativa és 
que si no paguem a 60 dies com estam pagant ara, qualsevol proveïdor, la normativa és molt clara, 
qualsevol proveïdor pot anar en el Ministeri, a demanar de la participació de tributs de l’Estat que li 
paguin, però com paguem a 60 dies. Ho entén? A 60 dies de recepció de la factura, no a 60 dies de 
l’aprovació de la factura, perquè d’aprovació de la factura, paguem a 30 dies, com mai havia pagat 
aquest Ajuntament. La única por que ha de tenir, ho han de tenir els ciutadans i ciutadanes de Palma, és 
que tornessin vostès a governar. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies.” 

 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH: 
 
“La Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de las condiciones 
financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, establece tres paquetes 
de medidas a las que se pueden acoger las entidades locales que formalizaron préstamos en el 
marco de la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores, que se reguló mediante el 
Real Decreto- ley 4/2012, de 24 de febrero. 
 
Analizadas las medidas a las que se puede acoger el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, se 
eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
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ACUERDO 
 
- Solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de ampliación del período 
de carencia en un año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducción 
del tipo de interés en los términos que fija el Acuerdo la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de las condiciones 
financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
  
- Aprobación del compromiso de la Entidad local adhesión automática al Punto general de 
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día 
siguiente al de la aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el 
punto general de entrada de facturas electrónicas.  
 
- Aprobación del compromiso de la Entidad local de remitir la lista de licencias o 
autorizaciones de inicio de actividad económica que se sustituirán por declaraciones 
responsables. 
 
- Aprobación del compromiso de la Entidad local de adhesión a la plataforma Emprende en 3 
prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el 
inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
22. Proposta d’aprovació de modificació de la regulació de la modalitat d’autotaxi 
anomenada “Taxi Tour”. 
 
Informe favorable  de la Comissió del Ple de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructura i Coordinació Territorial: 
“Vista la petición formulada el pasado 26 de Marzo por la representación de la entidad 
AMTAT-PIMEM,  instando la ampliación a la categoría A de los vehículos homologados para 
adscribir a unalicencia de autotaxi, en relación con los grupos de clasificación autorizados para 
la realización de servicios en la modalidad de ‘Taxi Tour’. El funcionario que suscribe entiende 
que cabe conceder la petición en base al informe que a continuación se refleja con 
anterioridad a la subsiguiente propuesta de resolución. 
 
Visto que mediante Acuerdo plenario adoptado en fecha 30.6.2005 (publicado en BOIB nº 109 
de fecha 21.7.2005) fue establecida la modalidad de transporte  discrecional especial, 
denominada ‘Taxi Tour’, complementaria del servicio municipal de auto-taxi, definida por la 
previsión de tres recorridos urbanos de significación turístico-monumental, bajo la cobertura 
del 90.3 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sin exigencia de 
autorización específica, estableciéndose, únicamente el deber de comunicar la inclusión en el 
registro de licencias municipales de autotaxi  incorporadas a la referida modalidad (apartado 
2º de la referida resolución plenaria). 
 
Visto que en el punto  2.b de la referida resolución fueron establecidas diversas condiciones 
permanentes, relativas a disponer de mecanismo de climatización (calefacción y aire 
acondicionado) con funcionamiento efectivo y tratarse de un modelo de vehículo incluido en 
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los grupos b) o c) del artículo 44 del Reglamento municipal regulador del servicio, 
correspondientes a doce y catorce años de permanencia máxima; además de otras 
determinaciones de carácter transitorio sobre la antigüedad de los vehículos a incorporar, que 
resultaron a su vez afectadas por la modificación introducida mediante Acuerdo plenario de 26 
de Mayo de 2008 (publicado en el BOIB núm. 91 de 1 de Julio de 2008), lo que deparó 
determinadas exenciones  temporales en materia de antigüedad de los vehículos e inclusión de 
los referidos grupos sobre tiempo de permanencia máxima, en función de la revisión técnica 
de los años 2008 y 2009.  Específicamente, en el punto 3º de esta última resolución plenaria se 
permitía temporalmente la permanencia de los vehículos adscritos en la época, aún cuando 
superasen los cinco años de antigüedad o no estuvieran incluidos  en los grupos b) y c) del 
artículo 44 del Reglamento municipal regulador del servicio, hasta el momento de la revisión 
técnica del año 2009 y a lo sumo hasta el día 30 de Septiembre de 2009, siempre que pasaran 
favorablemente la revisión del ejercicio de 2008 en su fase voluntaria. 
 
Habiéndose superado temporalmente con creces la aludida transitoriedad, por lo que 
conviene actualizar la previsión de las condiciones aplicables a la modalidad de ‘Taxi Tour’; 
visto que,  a su vez, hay que contemplar los efectos de la creciente exigencia sobre 
determinación de la permanencia otorgada a los modelos sucesivamente incorporados al 
catálogo de modelos de vehículos homologados para su incorporación al servicio de autotaxi, 
al haber experimentado dichos vehículos la  incidencia de diversas resoluciones individuales de 
homologación así como una renovación de las resoluciones plenarias reguladoras de la 
homologación de vehículos, derivado de los Acuerdos plenarios de 28 de Septiembre de 2006, 
de 30 de Mayo de 2013 y de 31 de Octubre de 2013, que en conjunto han determinado una 
paulatina adaptación al actual panorama industrial, con exigencias cualitativas que 
actualmente no requieren referenciar las condiciones de la modalidad ‘Taxi Tour’ al plazo 
reglamentario máximo de permanencia, lo que así mismo simplifica la gestión de las 
incorporaciones a esta modalidad y favorece las decisiones individuales de los taxistas 
afectados en el momento de renovar los vehículos. 
 
Visto que la presente decisión ha sido debatida en la Comisión de seguimiento del sector del 
taxi el día 3 de Abril de 2014, en donde la representación de la entidad patronal ASATM pidió 
que fuera incluida una actualización tarifaria de los servicios prestados en esta modalidad de 
autotaxi, propuesta que en este momento no se acepta, por entender que resulta más 
adecuado hacerlo en coincidencia con una  actualización anual de las tarifas urbanas del 
servicio de autotaxi, para disponer así de un enfoque económico más global. 
 
Por lo que, en aplicación del artículo 90.3 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, y disposiciones concordantes, se eleva la siguiente Propuesta de Resolución, para la 
adopción por el Pleno de la Corporación, en su caso, del siguiente  
 
ACUERDO: 
 
1. Modificar parcialmente el contenido del acuerdo plenario de 30 de Junio de 2005, 
publicado en el BOIB núm.  109  de 21 de Julio de 2005, así como del posterior acuerdo 
plenario de 26 de Mayo de 2008, publicado en el BOIB núm.  91  de 1 de Julio de 2008,  
reguladores de la modalidad de transporte  discrecional especial mediante autotaxi  
denominada ‘Taxi Tour’, en el sentido de: 
a. Relativo al acuerdo plenario de 30 de Junio de 2005: Dar nueva redacción al apartado b)  
del punto 2º, dejando sin efecto su párrafo segundo, incorporando únicamente el siguiente 
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contenido: Los vehículos adscritos a esta modalidad de servicio contarán con mecanismo de 
climatización (calefacción y aire acondicionado), con funcionamiento efectivo.  
b. Relativo al acuerdo plenario de 26 de Mayo de 2008: Dejar sin efecto el punto 3º, 
íntegramente.  
 
2.  Dar traslado de la presente resolución a la entidad peticionaria, AMTAT-PIMEM así como 
al conjunto de entidades representativas de los intereses profesionales del sector del taxi, 
adquiriendo eficacia inmediata, desde su adopción, 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”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
23. Proposta de resolució de modificació dels torns de treball del serveis d’autotaxi durant 
les temporades alta i baixa. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructura i Coordinació Territorial 
 
“Se formula la presente propuesta de resolución con la finalidad de establecer el régimen de 
turnos de trabajo del servicio de autotaxi, en ambas temporadas, transcurriendo la 
temporada alta entre el 1º de Mayo y el 31 de Octubre y la temporada baja entre el 1º de 
Noviembre y el 30 de Abril. Quedando establecidos los elementos propios de cada 
temporada, así como los factores comunes: esencialmente,  el control de las jornadas de 
trabajo mediante taxímetro, con la excepcionalidad de las jornadas de 18 horas en ambas 
temporadas, un enfoque temporal de dos años para el despliegue de los turnos, así como 
detalles organizativos que deben regir durante ambas temporadas. Contemplándose los 
siguientes antecedentes y características sobre cada temporada: 
Respecto a la temporada  alta: El 8 de Abril de 2014 se mantuvo reunión en la Alcaldía, con 
presencia de las entidades patronales representativas del sector del taxi, decidiéndose por 
unanimidad la convocatoria de un referéndum a celebrar el  28 de Abril de 2014, entre los 
taxistas titulares de licencias en este municipio, para a su vez decidir sobre la modificación de 
turnos de taxi en temporada alta para los años 2014 y 2015. Especificándose los términos de 
tal convocatoria mediante documento de fecha 16 de Abril de 2014 y, en concreto las 
preguntas alternativas consiguientes, a continuación reproducidas: 
A. Consistente en una opción de 24 horas con 6 días libres al mes, con sistema paralelo de 16 

horas (controladas por taxímetro) sin días libres. 

B. Consistente en una opción de 19 horas  (controladas por taxímetro) con 6 días libres al mes, 

con sistema paralelo de 16 horas (controladas por taxímetro), con tres días libres al mes. 

El resultado del referéndum, con una participación de 1016 taxistas (índice de participación: 
79,68 %, contemplando la incidencia del voto en blanco equivalente al 0,30 %)  fue el 
siguiente:  
Opción A: 251 votos, porcentualmente equivalentes al 24,70 %. 
Opción B: 762 votos, porcentualmente equivalentes al 75,00 %. 
Por ello, atendiendo al carácter vinculante de dicho referéndum, debe ser modificada la 
regulación de la temporada alta en los términos resultantes de la referida opción B, 
mayoritariamente expresada por los titulares de licencias de autotaxi. Con la particularidad de 
que la jornada de 18 horas en temporada alta se considera a extinguir, por lo que regirá 
únicamente durante la temporada del presente año. 
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Respecto a la temporada  baja: Mediante acuerdo plenario de 27 de Septiembre de 2012 fue 
regulado el sistema de turnos del servicio municipal de autotaxi en temporada baja mediante 
el que fue modificada la duración de la jornada de los turnos horarios (estableciéndose en 
trece horas y media de duración durante los cuatro primeros meses de la temporada y en 
doce horas y media durante los meses de Marzo y Abril) e introducida una modalidad 
vacacional que incluía dos quincenas de descanso, para aportar mayor flexibilidad 
(especialmente por necesidades de conciliación familiar) a un sistema de turnos horarios que 
desde el año 1996 presenta jornadas de de mañana y tarde que, a su vez, presentaba el 
significativo antecedente de los turnos horarios únicos de temporada baja establecidos 
mediante Acuerdo plenario de 27 de Octubre de 2011, precedidos de encuesta consultiva 
entre los taxistas sobre la modificación de turnos, caracterizados por una jornada de 12 horas 
y media de duración, solución que  estuvo avalada por el 62.77 % de los taxistas.  
Con posterioridad al referido Acuerdo de 27 de Septiembre de 2012, se produjo una nueva 
modificación parcial  mediante acuerdo plenario de 31 de Octubre de 2013, con la finalidad de 
incorporar una nueva modalidad de turnos, con jornada de dieciséis horas de duración 
controlada mediante taxímetro, asignándole a esta modalidad seis días mensuales de libranza 
durante los seis meses de la temporada baja.  
Ha de tenerse en cuenta, además, que de los puntos 3º  y 7º del acuerdo plenario de 27 de 
Septiembre de 2012 se deriva la necesidad de actualizar la programación anual de los turnos  
afectados por periodos vacacionales quincenales, así como la reasignación individual en su 
caso de los turnos horarios de los tipos S1, S2, SM y ST, tras finalizar la temporada baja 
correspondiente al año 2013. Igualmente, se considera a extinguir el tuno de 18 horas en 
temporada baja, por lo que a partir del año 2015 sólo subsistirán, en el contexto vacacional, 
las modalidades de turnos de temporada baja controlados automáticamente mediante el 
funcionamiento del taxímetro. 
 
Así mismo, a tenor de las instrucciones recibidas, con una finalidad de adecuación a la 
demanda, se incluye modificación de la jornada de trece horas y media hasta ahora asignada a 
los turnos horarios durante los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, 
estableciéndola en doce horas y media, coincidente con la vigente para los meses de Marzo y 
Abril a tenor del acuerdo plenario de 27 de Septiembre de 2012. Quedando así unificada 
durante los seis meses de la temporada baja la duración de los turnos horarios, con un 
periodo de solapamiento de únicamente media hora. Unificándose correlativamente las 
jornadas y las libranzas de cualquier modalidad durante los referidos meses de Marzo y Abril: 
con duración de doce horas y media horas de jornada diaria y  tres días de libranza al mes. 
 
Por lo que,  vistas las facultades de los arts. 52 y 91 y concordantes del vigente Reglamento 
municipal de los Transportes públicos de viajeros,  se  eleva al Pleno de la Corporación la 
presente propuesta de resolución para la adopción, en su caso,  del siguiente  
 
ACUERDO: 
 
1. Modificar el  régimen de turnos de prestación del servicio de taxi en temporada alta 
derivado del Acuerdo plenario de 30 de Mayo de 2013 y otras resoluciones 
complementarias del mismo, afectando al periodo comprendido cada año entre el 1º de 
Mayo y el 31 de Octubre, quedando regulados dichos turnos conforme a lo establecido en la 
presente resolución, durante los años 2014 y 2015. Los titulares de las licencias afectadas 
deberán ejercer alguna de las siguientes modalidades de turnos de temporada alta: 
a. Con jornada diaria de diecinueve horas automáticamente controlada mediante el 
funcionamiento del taxímetro, observando libranza durante seis días mensuales, a razón de 
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un día descanso en cada secuencia de cinco días. Consecuentemente, en esta modalidad no 
se prestará servicio durante los siguientes días de los seis meses afectados, distribuido 
según el dígito de unidades del respectivo número de licencia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Con jornada diaria de dieciséis horas automáticamente controlada mediante el 
funcionamiento del taxímetro,  observando  libranza durante tres días mensuales a razón de 
un día de descanso en cada secuencia de diez días. Consecuentemente, en esta modalidad 
no se prestará servicio durante los siguientes días de los seis meses afectados, distribuido 
según el dígito de unidades del respectivo número de licencia: 
 

Vehículos 
con 

número 
de 

licencia 
finalizado 

en los 
dígitos 

Días de 
libranza 

de cada mes 
afectado 

1 1, 11 y 21 

2 2, 12 y 22 

3 3, 13 y 23 

4 4, 14 y 24 

5 5, 15 y 25 

6 6, 16 y 26 

7 7, 17 y 27 

8 8, 18 y 28 

9 9, 19 y 29 

0 10, 20 y 30 

 
c. Durante el año 2014, sin vigencia para posterior temporada anual, podrá realizarse  una 
jornada de dieciocho horas diarias de carácter  rotativo  mediante cuatro turnos de trabajo 
de la referida duración,  presentando los siguientes límites temporales: de 00.00 a 18.00 
horas, de 6.00 a 24 horas, de 12.00 a 6.00 horas del día siguiente y de 18.00 a 12.00 horas 
del día siguiente. Dicha opción comportará las siguientes pautas en la prestación del 
servicio: 
· Las diferentes jornadas  diarias se aplicarán con alternancia quincenal, organizándose cada 
grupo tomando como referencia la cuarta parte de las licencias municipales, observando los 
periodos de descanso reflejados en la siguiente distribución durante las quincenas 
indicadas:  

Vehículos con número de 
licencia 
      finalizado en los dígitos

Días de libranza de 
cada mes afectado 

1 y 6 1, 6, 11, 16, 21 y 26 

2 y 7 2, 7, 12, 17, 22 y 27 

3 y 8 3, 8, 13, 18, 23 y 28 

4 y 9 4, 9, 14, 19 y 24 y 29 

5 y 0 5, 10, 15, 20 y 25 y 30 
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En la 

presente opción se observará libranza, en la cuantía de tres días mensuales, a razón de un 
día de descanso en cada secuencia de diez días, aplicándose idéntica distribución a la 
anteriormente reflejada para la jornada de dieciséis horas, según el dígito de unidades del 
respectivo número de licencia. 
 
· Para establecer los límites entre los periodos de trabajo y de descanso de frecuencia 
quincenal,  se tomará como referencia el día de inicio de cada jornada de trabajo, 
completándose cada uno de los periodos iniciados. 
 
2. Modificar  el régimen de turnos de prestación del servicio de taxi en temporada baja 
derivado del Acuerdo plenario adoptado en sesión de de 27 de Septiembre de 2012, 
posteriormente modificado por acuerdo plenario de 31 de Octubre de 2013, afectando al 
periodo comprendido cada año entre el 1º de Noviembre y el 30 de Abril del año siguiente, 
sin perjuicio de otras determinaciones temporales contempladas en el presente acuerdo, 
quedando regulados dichos turnos conforme a lo  establecido en la presente resolución,  
durante los años 2014 y 2015. El titular de cada licencia, observando el régimen de libranza 
en cada caso establecido, deberá ejercer alguna de las  modalidades de turnos de 
temporada baja a continuación descritas, incluyendo sus correspondientes periodos de 
libranza:  
a. Cuando se trate de turnos de los tipos  S1, S2, SM y ST,  observando una jornada de doce 
horas y media (12,30 horas) de duración y con las particularidades específicamente 
contempladas a continuación: 
· Tipos S1 y S2: Alternando el servicio durante los años pares e impares, referido al inicio de 
la temporada baja, durante los meses consecutivos de Noviembre, Diciembre, Enero,  
Febrero, Marzo y Abril, trabajando alternativamente entre la 1.45 y las 14.15 horas o bien 
entre las 13.45 y las 2.15 horas del día siguiente, con arreglo a la siguiente distribución 
mensual: 

Grupos de 
referencia  

de las   
licencias 

afectadas 

1 - 15 Junio  
1 - 15 Agosto  
1 - 15 Octubre  

16 - 30 
Junio,  
16 - 30 
Agosto 
16 - 30 
Octubre  

1 - 15 Mayo 
1 - 15 Julio            
1 - 15 
Septiembre  

16 - 30 Mayo 
16 - 30 Julio  
16 -30 
Septiembre  

1 - 311 06.00 a 12.00 00.00 a 
06.00 

18.00 a 00.00 12.00 a 18.00 

312 - 623 12.00 a 18.00 06.00 a 
12.00 

00.00 a 06.00 18.00 a 00.00 

624 - 934 18.00 a 00.00 12.00 a 
18.00 

06.00 a 12.00 00.00 a 06.00 

935 - 1246 00.00 a 06.00 18.00 a 
00.00 

12.00 a 18.00 06.00 a 12.00 
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· 
. Tipo SM: Prestando servicio entre la 1.45 y las 14.15 horas. 
· Tipo ST: Prestando servicio entre las 13.45 y las 2.15 horas del día siguiente. 
  
b1. Turnos de trabajo para el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 28 de 
Febrero, con periodo vacacional y jornada diaria de dieciséis horas de duración 
automáticamente controlada mediante el funcionamiento del taxímetro, que aplicarán las 
vacaciones de duración quincenal inherentes al distintivo del tipo V que tendrán asignado, 
según la distribución que a continuación se refleja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b2. Durante el periodo correspondiente a los  meses de Marzo y Abril,  los turnos con 
distintivos vacacionales  denominados V1, V2, V3 y V4 prestarán una jornada de doce horas 
y media de duración,  siguiendo las pautas temporales a continuación reflejadas: 

 
 
c. Únicamente para la temporada baja que se inicia en el año 2014, sin vigencia para 
posterior temporada anual,   habrá cuatro  turnos  de carácter  vacacional con la 
denominación V1, V2, V3 y V4, de 18 horas de duración, observando así mismo los periodos 
quincenales vacacionales que se indican  y realizando  tres jornadas de trabajo que seguirán 
las siguientes secuencias: de 0.00 a 18.00 horas, de 6.00 a 24 horas y de 12.00 a 6.00 horas 
del día siguiente,  conforme a la siguiente distribución:  
 
 

 Años pares Años impares 

  De 1.45 a 14.15 H.De 13.45 a 2.15 H.De 1.45 a 14.15 H.De 13.45 a 2.15 H.

NoviembreS2 S1 S1 S2 

DiciembreS1 S2 S2 S1 

Enero S2 S1 S1 S2 

Febrero S1 S2 S2 S1 

Marzo S2 S1 S1 S2 

Abril S1 S2 S2 S1 

 VACACIONES 

Quincena 2014 2015 

1- 15 de Noviembre V3 V2 

16 - 30 de Noviembre V4 V3 

1 - 15 de Diciembre V1 V4 

16 - 30 de Diciembre V2 V1 

1 - 15 de Enero V3 V2 

16 - 30 de Enero V4 V3 

31  Enero - 14 Febrero V1 V4 

15 - 28  Febrero V2 V1 

Meses afectados Temporada 2014-2015 Temporada 2015-2016 

   De 1.45 a 14.15 H. De 13.45 a 2.15 H. De 1.45 a 14.15 H.De 13.45 a 2.15 H.

Marzo         V2 -  V4         V1 - V3         V1 - V3         V2 - V4 

Abril              V1 - V3          V2 -V4         V2 - V4          V1- V3 
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Se entiende que los taxis afectados por la presente determinación, durante los meses de 
Marzo y Abril realizarán la jornada de doce horas y media de duración descrita en el anterior 
apartado b2. 
 
d. Durante la temporada baja se aplicará, además, un régimen de libranza periódica que 
afectará a cualquiera de las modalidades de turnos comprendidas en dicha temporada, 
durante  los días  a continuación reflejados:   
· Durante los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, se librará  a razón de un día 
de cada cinco y, en consecuencia, no se  prestará servicio  durante los siguientes días de 
cada mes:  
 
 
 
 

Vehículos con número de licencia 
finalizado en los dígitos 

Días de libranza de 
cada mes afectado 

1 y 6 1, 6, 11, 16, 21 y 26 

2 y 7 2, 7, 12, 17, 22 y 27 

3 y 8 3, 8, 13, 18, 23 y 28 

4 y 9 4, 9, 14, 19 y 24 y 29 

5 y 0 5, 10, 15, 20 y 25 y 30 

 
· Durante los meses de Marzo y Abril, se librará a razón de un día de cada diez  y, en 
consecuencia, no se  prestará servicio  durante los siguientes días de cada mes: 
 

Vehículos con número de licencia
      finalizado en los dígitos 

    Días de libranza 
de cada mes afectado

1 1, 11 y 21 

2 2, 12 y 22 

3 3, 13 y 23 

4 4, 14 y 24 

5 5, 15 y 25 

6 6, 16 y 26 

Quincena 00.00 a 
18.00H. 

06.00 a 
24.00H 

12.00 a 
06.00H. 

VACACIONES 

1- 15 de 
Noviembre 

V1 V2 V4 V3 

16 - 30 de 
Noviembre 

V1 V2 V3 V4 

1 - 15 de 
Diciembre 

V3 V4 V2 V1 

16 - 30 de 
Diciembre 

V3 V4 V1 V2 

1 - 15 de Enero V2 V1 V4 V3 

16 - 30 de Enero V2 V1 V3 V4 

31 de Enero - 14 
Febrero 

V4 V3 V2 V1 

15 - 28  Febrero V4 V3 V1 V2 
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7 7, 17 y 27 

8 8, 18 y 28 

9 9, 19 y 29 

0 10, 20 y 30 

 
Mediante Decreto de la Alcaldía podrá variarse el régimen de libranza establecido para los 
referidos meses de Marzo y Abril, en razón del equilibrio entre oferta y demanda. 
 
3. Las jornadas automáticamente controladas mediante el funcionamiento del taxímetro 
serán ejercidas de modo flexible a voluntad del taxista interesado, sin exceder de la 
respectiva cuantía y estableciéndose el límite diario a las 6.00 horas, sin perjuicio del inicio y 
transcurso efectivo en aplicación del referido criterio de flexibilidad. Una vez iniciada la 
jornada, se interrumpirá el cómputo de la misma cuando el taxista afectado decida efectuar 
una pausa o parada, que computará en la cuantía mínima de una hora. Las horas 
potencialmente asignadas y no realizadas efectivamente durante la diaria jornada de 
trabajo, no podrán acumularse  a la siguiente jornada, quedando en consecuencia 
extinguidas, con aplicación de las siguientes determinaciones adicionales:  
a.  Al accionarse el mecanismo de inicio de jornada, llevando activada la luz verde 
correspondiente a la expectativa de servicio de los artículos 35.d y 49 del Reglamento 
municipal de los transportes públicos de viajeros y de las actividades auxiliares y 
complementarias, el taxímetro comenzará a computar  el número de horas atribuidas a cada 
jornada. Cuando dicha cuantía se haya agotado,  la programación bloqueará  la bajada de 
bandera. No obstante, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 52 de dicho 
Reglamento, la caducidad del turno y del consiguiente número de horas no impedirá la 
finalización de la carrera en curso. 
b. El ejercicio de las correspondientes jornadas, cuyo cómputo se controla 
automáticamente, implica que los taxis afectados deben llevar activado el referido indicador 
luminoso exterior  de color verde, que  mantendrán activado  cuando estén estacionados en 
la zona de repuesto en espera de acudir al estacionamiento ordinario de taxis del 
aeropuerto siguiendo las previsiones del artículo 65 del Reglamento municipal regulador del 
servicio. Se entenderá, en general, que el tiempo de espera en estacionamientos de 
autotaxi, incluidas las referidas zonas de repuesto, será tiempo efectivo de servicio diario.  
c. Durante las jornadas coincidentes con los días trigésimo primeros de los meses afectados 
se dará cumplimiento a la regulación establecida, con normal utilización del mecanismo 
automático de control. Igualmente, los servicios de carácter interurbano, incluso los 
acogidos al llamado régimen de reciprocidad en puerto y aeropuerto, por razones técnicas 
se integrarán en el cómputo del sistema de control horario automatizado mediante el 
funcionamiento del taxímetro.  
d. Acceder  a un turno controlado automáticamente mediante mecanismo incorporado en el 
taxímetro, comporta la aportación de la pertinente certificación técnica. 
 
4. Los vehículos de sustitución por avería temporal del autotaxi originario adscrito a la 
licencia, normalmente deben incluir en el taxímetro el mecanismo de control de los turnos 
de 16 ó 19 horas, aspecto que será objeto de comprobación durante las revisiones 
periódicas anuales que deben experimentar. Excepcionalmente, durante el año 2014, 
cuando el vehículo de sustitución utilizado no incluya el mecanismo de control automático, 
será expedido un distintivo de turno  con jornada de 18 horas, que regirá durante el tiempo 
de sustitución. Todo ello sin perjuicio de los casos en los que el turno originario asignado al 
taxi sustituido sea de la modalidad horaria. 



 

- 57 - 

 
5.  Los turnos de los taxis con adaptación para usuarios con discapacidad se regirán  por las 
resoluciones específicas emitidas por el órgano municipal competente. No obstante, los 
taxis incluidos en el registro municipal de vehículos accesibles, cuando en razón de avería 
incorporen temporalmente un vehículo carente de adaptación, les será asignado un turno 
de prestación mensual  alterna  de los tipos  S1 o S2, durante la temporada baja, siguiendo 
siempre criterios de equilibrio cuantitativo  en la atribución del turno temporal. Durante la 
temporada alta, se asignará un turno de dieciocho horas, provisionalmente. Aplicándose  el 
régimen de libranza que resulte de la presente resolución, correspondiendo al turno 
provisionalmente asignado. 
 
6. Por razones de homogeneidad en la técnica de control de las tarifas, la modalidad 
turística Taxi Tour, implantada  mediante Acuerdo plenario de 30 de Junio de 2005, será 
objeto de inclusión en el funcionamiento del taxímetro, así como de señalización exterior en 
el indicador luminoso de tarifas. Reflejándose el valor ‘cero’ en la cuantía del taxímetro y en 
el indicador luminoso homologado de tarifas múltiples. Dicho mecanismo estará 
completamente incorporado por los autotaxis acogidos a la modalidad Taxi Tour en el 
momento de inicio de la temporada alta  del año 2015. 
 
7.  El ejercicio de las modalidades de turnos reguladas por la presente resolución  requiere la 
expedición y posterior exhibición del distintivo de turnos previamente expedido por la 
Sección de Transportes, de conformidad con el artículo 35.g del Reglamento municipal 
regulador del servicio. Los distintivos de los turnos de 16,  18 y 19 horas de temporada alta 
serán de forma ovalada, expresando textualmente el número de horas mediante signos 
numéricos de trazo blanco sobre fondo de color  verde. Durante la temporada baja, se 
exhibirá el correspondiente distintivo del turno horario o, en su caso, del turno vacacional 
utilizado para indicar los periodos quincenales de descanso aplicables; o bien el distintivo 
del turno con control automático, que deberá  exhibirse en dualidad con el distintivo 
vacacional complementario otorgado. 
 
8. Para el ejercicio de  alguna de las modalidades de turnos contempladas en la presente 
resolución, los interesados deberán comunicarlo  expresamente, mediante escrito 
presentado en el registro general municipal, a fin de obtener la expedición del 
correspondiente distintivo, con aplicación de las siguientes determinaciones específicas:  
a. Para la temporada alta, quienes con anterioridad tuvieran solicitado o asignado un turno 
de temporada alta de dieciséis o dieciocho horas,  se mantendrán en esa opción, salvo que 
efectúen comunicación para obtener un turno distinto. Concediéndose a tales efectos el 
plazo de un mes desde la adopción del presente acuerdo. Publicada la presente resolución, 
quienes con anterioridad prestaban la jornada de veinticuatro horas, de inmediato 
observarán la libranza prevista para la jornada de diecinueve horas, sin perjuicio de los 
efectos del turno que finalmente obtengan. Finalizado el referido plazo, en ausencia de 
comunicación expresa para obtener alguno de los turnos contemplados en la presente 
resolución, de oficio se asignará el turno de 18 horas. Con posterioridad, las variaciones 
individuales de turnos podrán efectuarse en coincidencia con el inicio de la temporada alta, 
siendo admisibles las comunicaciones en tal sentido que se presenten durante el mes Abril 
anterior a dicho inicio.  
b. Para la temporada baja, vigente la presente resolución, quienes con anterioridad tuvieran 
asignado alguno de los turnos de temporada baja, los continuarán ejerciendo, salvo que 
antes del inicio de la temporada baja, específicamente durante el mes de Octubre de 2014, 
los interesados presenten comunicación para la obtención de otra modalidad, ya se trate de 
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permutas o de variaciones unilaterales que serán resueltas siguiendo criterios de equilibrio y 
razonabilidad. Regla que será aplicable en años sucesivos. 
c. Excepcionalmente, en otro momento de la correspondiente temporada,  podrán 
experimentar variación los turnos previamente asignados,  por razones sobrevenidas de 
suficiente entidad, que serán discrecionalmente apreciadas por el órgano competente. En 
particular, gozarán de excepcionalidad temporal las variaciones de turnos que transformen 
turnos con jornada de 18 horas en turnos con jornadas de 16 ó 19 horas. 
 
9. En aplicación del artículo 52 del Reglamento municipal  regulador del servicio y 
confirmando los criterios del Decreto núm. 23383 de 12 de Diciembre de 2011 sobre 
variación del régimen de turnos por circunstancias extraordinarias para jornadas navideñas 
y de semana santa, se dispone lo siguiente:    
a. entre las 20 horas del día  24 de Diciembre  y las 8 horas del siguiente día  25, e 
igualmente entre las 20 horas del 31 de diciembre y las 8 horas del siguiente día 1º de Enero, 
todos los taxis estarán exentos del régimen de turnos y de vacaciones, periodos en los que 
podrán prestar servicio sin restricción. 
b. Las jornadas de los días 5 y 6 de Enero y el domingo de pascua de resurrección quedarán 
íntegramente afectadas por el régimen general de turnos. 
c. Todo ello sin perjuicio de las posteriores variaciones que puedan introducirse mediante 
resolución de la Alcaldía, ejerciendo la potestad del referido artículo 52. 
 
10. Durante las jornadas que limitan ambas temporadas de prestación del servicio,  los taxis 
en activo, con turnos de los tipos S1, S2, SM y ST, al finalizar la jornada natural del 31 de 
octubre prolongarán el servicio hasta las 1.45 horas del día 1º de Noviembre, aplicándose a 
partir de ese momento el régimen propio de la temporada baja. Los taxis en esa situación 
que tengan asignados distintivos vacacionales de los tipos V1, V2, V3 y V4, al finalizar la  
jornada natural del 31 de octubre, comenzarán a aplicar de inmediato el régimen de turnos 
de temporada baja. A partir de las 1.45 horas del día 1º de Marzo  los taxis afectados 
observarán los turnos previstos para ese mes. Tras el límite natural del día 30 de abril, se 
cumplirán los turnos que tienen su término a las 2.15 horas, siendo de aplicación 
simultáneamente los turnos previstos para la temporada alta, desde las cero horas del 1º de 
Mayo.  
 
11. Sin perjuicio de lo establecido en  la presente resolución, sobre integración de los 
servicios interurbanos en el cómputo efectuado por el sistema de control horario 
automatizado, 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.  
 
12. Mediante Decreto de la Alcaldía podrán ampliarse las determinaciones  que  desplieguen 
o completen el régimen de turnos. 
 
13. Dejar sin efecto los acuerdos plenarios  de 30 de Mayo de 2013 y 27 de Junio de 2013,  
así como los Decretos emitidos por el regidor del Área delegada de Movilidad de 14 de Junio 
de 2013, 21 de Junio de 2013 y 10 de Julio de 2013, transcritos respectivamente con los 
núms. 10594, 11632 y 12384,  sobre turnos de taxi de temporada alta,  los acuerdos 
plenarios de 27 de Septiembre de 2012 y 31 de Octubre de 2013, sobre turnos de temporada 
baja,  y cualquier determinación  que resulte opuesta al presente acuerdo de regulación de 
turnos. 
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14. Dar traslado de la presente resolución a las entidades representativas de los intereses 
profesionales del sector del taxi. Adquiriendo eficacia en coincidencia con su publicación en 
el BOIB, conforme a los  artículos  57 y 60 de la Ley 30/1992.  No obstante, en concordancia 
con las previsiones del punto 8.a de la presente resolución, en tanto se publica podrá 
anticiparse la comunicación para la obtención de turnos de temporada alta  por parte de los 
taxistas afectados, así como la consiguiente expedición del distintivo y ejercicio del turno 
individual asignado”.  
 
Es fa votació separada dels punts: 
El punt 1 s’aprova per 26 vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i 3 abstencions ( MES) 
Del  punt 2 al punt 14  s’aproven per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PP i PSIB-PSOE) 
 
24. Proposta d’aprovació de la documentació “Modificació puntual de Pla General 
d’Ordenació Urbana referida a la qualificació dels terrenys de la finca de Son Roca, Avinguda 
del Cid Km 1,1 com a SGEC/AS-P 84-04-E”. PA 05/0011. 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple d’Urbanisme: 
 
“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI.-Per acord del Ple de l´Ajuntament de Palma de data 26 
de maig de 2008 s´aprobava inicialment la modificació del PGOU de Palma anomenada 
“Modificació del PGOU98 referida a la requalificació dels terrenys de la finca Son Roca, 
Avinguda del Cid Km.1´1 com a SGEC-AS 84-04-E”, redactat pel Servei de Plans i Rehabilitació. 
Per acord del Ple de l´Ajuntament de Palma de 28 de juny de 2010 s´aprobava provisionalment 
l´esmentada modificació del PGOU, i  s´elevava l´expedient al Consell de Mallorca, òrgan 
competent per acordar l´aprovació definitiva. 
Tramès l´expedient al Consell Insular, es va rebre un escrit del Consell dient: “Respecte al 

contingut de la normativa, així com també la de la fitxa del sistema, aquesta s´haurà de 

presentar redactada d´acord amb les definicions i conceptes de les vigents normes 

urbanístiques del PGOU de Palma.” 

Per acord del Ple de l´Ajuntament de 31 de gener de 2011 s´aprobava la documentació 
consistent en Text Refós redactat d´acord amb les definicions i conceptes de les vigents 
normes urbanístiques del PGOU de Palma. 
Elevat l´anterior document al Consell Insular per a l´aprovació definitiva, per acord de la 
Comissió Insular d´Ordenació del Territori de 26 de juliol de 2011 es va aprovar definitivament 
amb prescripcions la modificació puntual del Pla general d´ordenació urbana relativa a la 
requalificació dels terrenys de la finca Son Roca, Avinguda del Cid, pk 1,1, com a SGEC-AS 84-
04E (publicat l´acord d´aprovació definitiva al BOIB Num. 120, de 09.08.2011) 
Pels serveis tècnics de Planejament s´ha traslladat al servei jurídic la Documentació gràfica i 
escrita de la Modificació Puntual de PGOU referida a la requalificació dels terrenys de la finca 
de Son  Roca, Avinguda del Cid km 1,1, com a SGEC/AS-P 84-04-E (entrada  núm. 106, de 
03.03.2014), als efectes de donar compliment a les prescripcions assenyalades per la Comissió 
Insular d´Ordenació del Territori, al seu acord de 26 de juliol de 2011. 
S´haurà de tenir en compte que en data 15 de juny de 2012 ha entrat en vigor la Llei 6/2012, 
de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de 
Mallorca: de conformitat amb l´article 72, en la seva nova redacció, la competència per a 
l´aprovació definitiva del Pla general d´ordenació urbana i dels altres instruments de 
planejament urbanístic correspon al municipi de Palma de Mallorca. 
Es fa constar que es sol.licitarà informe a la Secretaria General en virtut de les seves funcions 
d’assessorament legal al Ple i les Comissions, atribuïdes en l´article 122.5.e) apartat 2n. de la 
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Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació a l´ article 123.2 del 
mateix text legal, que tindrà caràcter preceptiu per què es tracta d’assumptes que exigeixen 
una majoria especial. Dit informe se preveu també a l’article 85 de la Llei 20/2006, Municipal i 
de Règim Local de las Illes Balears, de 15 de desembre. 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i  règim 
jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122-4-a), i  amb el quòrum establert a 
l’article 123.2 del capítol II, títol X de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/03, de 
16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local, RDL 781/86, de 18 d’abril, 
art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple,  4-1-e) i  12-a) del Reglament de la Gerència 
d’Urbanisme, es considera que el Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  resolució: 
Proposar a la Junta de Govern aprovar  el Projecte de  Modificació del Pla General referent a la 
requalificació dels terrenys de la finca Son Roca, Avinguda del Cid, Km. 1´1 com a SGEC-AS 84-
04-E, segons la versió redactada pels Serveis tècnics municipals y remesa al Servei Jurídic de 
Planejament en data 03.03.2014, amb número d´entrada 106, per tal que sigui elevat a 
l’ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa  l’adopció del següent:  
 
A C O R D 
 
1r.- Aprovar la documentació “Modificació puntual de Pla General d´Ordencació Urbana 
referida a la requalificació dels terrenys de la finca de Son Roca, Avinguda del Cid km 1,1 com 
a SGEC/AS-P 84-04-E”, redactada pels Serveis tècnics municipals y remesa al Servei Jurídic de 
Planejament en data 03.03.2014, amb número d´entrada 106 , Text Refòs redactat als 
efectes de donar compliment a les prescripcions assenyalades per la Comissió Insular 
d´Ordenació del Territori, al seu acord de 26 de juliol de 2011 d´aprovació definitiva de 
l´esmentada modificació del PGOU. 
 
2r.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present 
acord, dins el termini de quinze dies des de la seva adopció, tot adjuntant un exemplar 
degudament diligenciat de la documentació aprovada, en virtut d´allò que disposa l´article 
72.4 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, amb la 
redacció donada per la Llei 6/2012, de 6 de juny. 
 
3r.- Publicar el present acord, juntament amb normativa adient, al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 
4t.- Notificar el present acord a AMADIP. 
 
5è.- Comunicar el present acord  als  Serveis municipals que es puguin trobar afectats, així 
com a l´Oficina de la revisió del PGOU”. 
 
S’aprova amb 26 vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i 3 abstencions (MÉS) amb el quòrum de la 
majoria absoluta legal  
 
25. Proposta d’aprovació de desestimar les al·legacions presentades per PLANAS URBANISMO 
Y ARQUITECTURA SLP, Informar l’al·legació d’ARCA i Sotmetre a nou tràmit d’informació 
pública d’un mes el projecte de Modificació del PGOU de Palma referit a la Barriada de Santa 
Catalina. PA13/0004.  
 
Informe favorable de la Comissió del Ple  d’Urbanisme  
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 “INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI. En data 30-05-13 pel ple municipal es va aprovar 
inicialment modificar el PGOU de Palma en el sentit de delimitar un àrea de règim especial  i 
establir les condicions necessàries per redactar un Pla Especial de protecció ambiental i 
arquitectònica, així com el règim urbanístic transitori fins i tant es redacti l’esmentat PE, per la 
qual cosa es va aprovar un nou article a les Normes que és l’article 186 bis ARE 25-01 Santa 
Catalina. 
 Es va demanar informe al Consell Insular de Mallorca (Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori), de conformitat amb el que disposa l’article 73 de la Llei 23/2006 de Capitalitat de 
Palma, que en sessió de data 26-07-13, ha emès informe favorable amb la prescripció de què 
s’haurà de substituir la menció que consta a la normativa transitòria “fins que no es redacti el 
corresponent pla especial” per “fins que no s’aprovi definitivament el corresponent pla 
especial”. Prescripció que ha estat introduïda en el projecte tècnic que es du a aprovació. 
També es va demanar informe a la Comissió Insular de Patrimoni Històric que, en sessió de 
data 24-09-13, va  informar en el sentit de l’informe tècnic de 6-09-13 que s’adjunta a la 
present i que serà notificat a  PLANAS URBANISMO Y ARQUITECTURA SLP que com més a baix 
es dirà ha presentat al·legacions a la modificació de planejament objecte d’aquesta proposta. 
D’altra banda, l’informe de Patrimoni ha estat traslladat al tècnic redactor per a la seva 
consideració en el projecte inicialment aprovat i que ha suposat la modificació del projecte en 
el sentit, entre d’altres, d’incloure més immobles amb un grau de protecció r a la seva façana. 
La Comissió de Centre Històric i Catalogació, en sessió de data 19-11-13, també va informar 
favorablement per la unanimitat dels seus membres.  
Durant el tràmit d’informació pública es varen rebre dues al·legacions: En data 10-07-13 ha 
tengut entrada  a l’ajuntament de Palma instància subscrita per PLANAS URBANISMO Y 
ARQUITECTURA SLP i en data 15-07-13 instància d’ARCA. 
La primera de les al·legacions ha estat informada en data 1-08-13 per la tècnica de medi 
ambient i per l’arquitecte del servei de planejament el 31-07-13. S’adjunten dits informes que 
seran notificats a l’al·legant. 
En aquesta al·legació, entre d’altres, es va posar de manifest que la modificació de 
planejament plantejada no tenia encaix dins el punt 4.g) de l’annex III de la Llei 11/2006 i per 
això es va sol·licitar informe a la CMAIB que va informar a través del seu President, en data 17-
09-13, que calia presentar una Memòria Anàlisi i fer unes consultes a les administracions 
afectades. Així doncs, a la vista de l’informe remès per la CMAIB, es varen demanar informes a:  
- la Direcció General de Recursos Hídrics – Servei d’Estudis i Planificació- de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en data 14-11-13. No consta a aquest Departament la 
contestació a aquesta petició. 
- la Direcció General de Recursos Hídrics – Servei d’Aigües Superficials- de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en data 14-11-13. No consta a aquest Departament la 
contestació a aquesta petició. 
- la Direcció  General d’Ordenació del Territori en data 13-11-13. No consta a aquest 
Departament la contestació a aquesta petició. 
- EMAYA  en data 12-11-13. Con registro de entrada en aquest departament el 29-01-14 se 
informa favorablement el projecte fent unes precisions relatives a l’execució d’obres. 
- la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia de la Conselleria d’Administracions 
Públiques en data 15-11-13. Consta informe favorable amb registre d’entrada en aquest 
ajuntament el 7-02-14. 
- la Direcció General de Turisme de la Conselleria de Turisme en data 13-11-13. Consta amb 
registre d’entrada en aquest ajuntament el 31-03-14 informe que, segon instruccions del 
director tècnic, farà que s’hagi de demanar nou informe en fase de pla especial. 
La documentació que es va sotmetre a consulta a les administracions públiques afectades es 
va trametre a la CMAIB juntament amb l´ informe de data 23-12-13 emès per la tècnica de 
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medi ambient municipal en el qual es contenen les conclusions sobre la no subjecció de la 
present  Modificació del PGOU a avaluació ambiental estratègica. Entre la documentació 
remesa figurava, a més del projecte de modificació de pla, la Memòria - Anàlisi redactada per 
la tècnica municipal en la qual es justificava que la present Modificació es  pot considerar una 
modificació menor que no té efectes significatius sobre el medi ambient, als efectes de què li 
sigui aplicable el procediment regulat als articles 95 i següents de la Llei 11/2006, d´ 
avaluacions d´ impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.  
En data 8-04-14 s’ha adoptat acord del ple de la CMAIB de no subjecció a Avaluació Ambiental 
Estratègica de la present modificació per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient 
d’acord amb els criteris previstos a l’article 97 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre. A més es 
fan unes recomanacions relatives a la catalogació d’immobles que han estat trameses a la 
Comissió de Centre Històric i Catalogació de l’ajuntament tal i com va disposar el tècnic 
municipal en el seu informe de data 29-04-14.  
La segona de les al·legacions presentada per l’Associació per a la Revitalització dels Centres 
Antics (ARCA)  ha estat informada en data 31-07-13 per l’arquitecte del servei de planejament. 
S’adjunta aquest informe per notificar a l’al·legant. 
En data 5-11-13 es fa informe pel tècnic redactor, l’arquitecte municipal, on s’expliquen els 
canvis efectuats en la documentació aprovada inicialment. S’adjunta dit informe per a la millor 
comprensió de la modificació. Per l’abril de 2014  quan es rep l’informe favorable  de la CMAIB 
es treu el projecte complet amb els plànols i nova documentació annexa fotogràfica amb els 
immobles afectats transitòriament per un grau de protecció arquitectònica ambiental r. Dita 
documentació amb registre d’entrada en planejament el 29-04-2014 i núm. 238 de document 
és la que es proposa per aprovació.   
S’ha demanat informe als Serveis Jurídics Municipals que han emès informe favorable de data 
25-04-14. 
Es fa constar que es sol·licitarà informe a la Secretaria General en virtut de les seves funcions 
d’assessorament legal al Ple i les Comissions atribuïdes en l’art. 122.5 e) ap. 2n. de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril en relació a l´ art. 123.2 del mateix text legal, que tindrà caràcter preceptiu perquè 
es tracta d’assumptes que exigeixen una majoria especial. 
Per aplicació de l’article 7 bis de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un 
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, introduït per l´article 8 del Decret Llei 
5/2009 de 27 de novembre, es produeix la suspensió de l’atorgament de llicències en els 
termes que s’assenyalen en aquest article. 
Per això, i atesos els articles 125 i següents, i 161 i següents del Reglament de Planejament 
Urbanístic, RD 2559/78, de 23 de juny; els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i  règim jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122.4.a), i  amb el 
quòrum establert a l’article 123.2 del capítol II, títol X de la llei 7/85 de 2 d’abril, modificada 
per la Llei 57/03, de 16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local,  art. 99 
i següents del Reglament Orgànic del Ple,  4.1.e) i  12.a) del Reglament de la Gerència 
d’Urbanisme, la Cap de Servei que subscriu considera que el Consell de la Gerència  pot  
adoptar la següent  resolució: 
Elevar a la Junta de Govern la present proposta, per tal que sigui elevada a l’Ajuntament Ple, 
previ dictamen de la Comissió Informativa, per  l’adopció del següent: 
 
A C O R D 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades per PLANAS URBANISMO Y ARQUITECTURA SLP 
en  base als informes de data 1-08-13 emès per la tècnica de medi ambient i de data 31-07-
13 emès per l’arquitecte del servei de planejament, que li seran notificats juntament a 
l’informe de la Comissió Insular de Patrimoni del CIM. 
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2.- Informar l’al·legació d’ARCA en el sentit de l’informe tècnic de data 31-07-13 que li serà 
notificat. 
 
3.- Sotmetre a nou tràmit d’informació pública d’un mes mitjançant publicació d’edicte al 
BOIB, i anunci a un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d’edictes 
municipal el projecte de Modificació del PGOU de Palma referit a la Barriada de Santa 
Catalina, elaborada pels serveis tècnics municipals i amb registre d’entrada en Planejament 
29-04-2014 i núm. 238 de document. Documentació que inclou annex de documentació 
fotogràfica i plànol de l’àmbit, que ha estat redactat tenint en compte els informes emesos 
en el tràmit d’informació pública o consulta ambiental.  
L’objectiu d’aquesta modificació de planejament és delimitar un àrea de règim especial  i 
establir les condicions necessàries per redactar un Pla Especial de protecció ambiental i 
arquitectònica, així com el règim urbanístic transitori fins i tant es redacti l’esmentat PE, per 
la qual cosa es redacta un nou article a les Normes que és l’article 186 bis A.R.E. 25-01 Santa 
Catalina. 
Les modificacions introduïdes al projecte inicialment aprovat són les determinades a 
l’informe tècnic de data 5-11-13, que s’adjunta 
L’article en qüestió ha estat modificat en relació a la seva primera redacció i ha quedat de la 
següent  manera: 
“Art. 186 bis. A.R.E. núm. 25-01 Santa Catalina 

1. Descripció: l’ARE de Santa Catalina queda delimitat per els carres Sant Magí, 
Cotoner, Dameto, Avda. Argentina, Industria, Joan Crespí, Joan Maria Tomàs i 
Mestres d’aixa 

2. Condicions per a la redacció del Pla Especial: 
2.1 Inclourà un estudi històric, urbanístic, arquitectònic, arqueològic i ambiental  
2.2 Delimitarà les zones que tenen característiques de conjunt arquitectònic (trams dels 

c/ Anibal, Pursiana i Fàbrica entre d’altres) i establirà mesures de protecció 
2.3 Revisarà el catàleg i establirà altres graus de protecció per edificis que per les seves 

característiques arquitectòniques ambientals s’hagin de considerar estructurants pel 
que fa al caràcter del barri 

2.4 Estudiarà la retícula i establirà condicions d’ocupació tant pel que fa a l’anella com 
pel que fa al pati d’illeta 

2.5 Valorarà la possibilitat de mantenir els aprofitaments del PGO vigent tot i que 
s’hauran de suprimir les plantes àtics 

2.6 Pel que fa a les condicions d’estètica de les noves edificacions: 
Limitarà el voladís màxim (que haurà de ser obert) 
Potenciarà el pla de façana 
Determinarà condicions de composició i proporcions de façana 
Regularitzarà alçades i cornises 
Definirà materials i acabats de façana 
Impedirà el cablatge per façanes 
Regularà els rètols, la col·locació de tendals i el mobiliari de via pública 
Estudiarà la sol.lució del les cantonades i es valorarà la possibilitat de recuperar la cantonada 
arrodonida 
2.7 En relació al pati d’illeta haurà d’estudiar una solució adient per mantenir el seu   
caràcter com a espai lliure privat, valorant la possibilitat de substituir la profunditat 
edificable per paràmetres d’ocupació i alçada 
2.8 Establirà condicions per potenciar l’ús d’energies alternatives i l’aprofitament racional 
dels recursos naturals 
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2.9 Estudiarà la població definint-ne les característiques i la quantificació, valorant els 
sostres poblacionals admissibles al barri, corregint a la baixa, si escau, els Irp definits en  el 
PGO 
2.10 Regularà les activitats tot i relacionant-les amb els sistemes locals d’infraestructures, 
dotacionals, residencials i productives 
2.11 Establirà condicions d’activitats per tal de potenciar eixos cívics al barri evitant  zones 
acústicament contaminades 
 2.12 Incrementarà i potenciarà els recorreguts per a vianants i ciclistes creant continuïtats  
espaials i funcionals de trajectòries segures, tot i atenent a la necessària relació entre 
equipaments, activitats i espais lliures i determinarà condicions per reduir les barreres 
arquitectòniques 
2.13 Incrementarà i potenciarà les zones arbrades 
2.14 Adoptarà mesures per tal d’evitar contaminació lumínica 
2.15 Donarà sol.lució a la selecció i recollida de residus  
2.16 Respecte de la plaça del Progrés: 
Estudiarà un tractament formal unitari que potencií el seu ús, analitzant alternatives de 
tràfic així com la possibilitat de reubicar o suprimir l’estació de servei que actualment ocupa 
part d’aquest espai lliure. Adoptarà mesures per potenciar l’ús d’aquest espai per part de la 
infància 

3. Normativa transitòria:  
 Fins que no s’aprovi definitivament el corresponent pla especial: 
- No es podrà realitzar cap tipus d’obra ni instal·lació al pati d’illeta 
- No es podran agrupar parcel·les 
- S’afegeix un grau de protecció r a les façanes dels edificis així assenyalats als plànols 
d’ordenació 
- Requeriran l’informe favorable de la Comissió de Centre Històric i Catàleg amb caràcter 
previ a l’atorgament de la corresponent llicència d’obres:  
 a) Les obres de substitució d’immobles (demolició + nova construcció) construïts amb 
anterioritat al PG de 1963 que s’hauran d’entendre com a excepcionals. 
 b) Les obres de reforma de façanes i/o d’ampliació d’immobles construïts amb anterioritat 
al PG de 1963 
Pel que fa a la substitució d’altres immobles, en aquests casos el projecte d’obra haurà 
d’incloure un plànol d’alçat de tot el tram del carrer (illeta), on s’inclogui el nou edifici, que 
permeti valorar la integració de l’obra nova en el conjunt del carrer 
 La Comissió de Centre Històric i Catàleg informarà favorablement la substitució d’immobles 
(demolició + nova construcció) construïts amb anterioritat al PG de 1963 quan: 
L’immoble a substituir: 
- No tingui valors històrics, artístics i arquitectònics. 
- No formi part d’un conjunt d’edificis susceptible de ser inclòs dins les zones    
  d’edificis amb valors ambientals i/o arquitectònics a que es refereix l’apartat    
  II.3.2 d’ordenació del PE d’aquesta modificació. 
L’obra nova projectada: 
- S’adapta a l’entorn i contribueix a la preservació del caràcter de la barriada. 
-Aporti valors arquitectònics i/o ambientals relacionats amb les condicions  d’estètica i de 
l’ús d’energies alternatives i l’aprofitament racional dels recursos  naturals a que es refereix 
l’apartat II.3.2 d’ordenació del PE d’aquesta  modificació. 
- No representi un increment important de la densitat de població.“  
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4. Assenyalar  com àrees afectades per la suspensió de l’atorgament de llicències les 
compreses a l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent 
planejament”. 
 
S’aprova per unanimitat amb el quòrum de la majoria absoluta legal 
 
26. Proposta d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual del PGOU referit a l’UE 
46-01 Can Domenge. PA14/0002.  
 
Informe favorable de la Comissió del Ple d’urbanisme:  
 
“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI.- En data 13-02-14 va tenir entrada al RGE d’aquest 
ajuntament instància subscrita pels promotors de l’UE 46-01, Can Domenge pretenent un 
reajustament d’àmbit de l’esmentada UE que va ser informada en el sentit de què el pretès es 
tracta d’una modificació de planejament i no d’un simple reajustament. Per la qual cosa en 
data 31-03-14 té entrada al RGE nou projecte, amb entrada en planejament el 2-04-14. 
En data 20-02-14 es fa informe favorable a la proposta inicial presentada per CAN DOMENGE 
2013, S.L., promotor de l’actuació, per part de la Conselleria de Salut de la CAIB que diu que 
tots els informes (tant del Servei de Salut de les Illes Balears com de la Gerència de l’Hospital 
de Son Espases de qui depèn la gestió de l’Hospital Psiquiàtric de Mallorca) es manifesten 
favorables. 
També es rep el 17-03-14 ofici subscrit per la Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública 
del Consell Insular de Mallorca manifestant la seva aprovació a la proposta inicialment 
presentada davant aquest ajuntament. 
El projecte que presentaren els particulars en data 2-04-14, núm. 182 en el registre de 
planejament, va ser informat pels tècnics municipals en data 11-04-14 en el sentit de què la 
documentació hauria de ser completada. En data 15-04-14 va tenir entrada amb núm. 224 i 
data 15-04014 en el registre de planejament instància adjuntant la documentació que va ser 
requerida pels tècnics de planejament consistent en fitxa del SGEC i en fulls del PGOU H-16 i H-
17 de la sèrie D.01 de sòl urbà. En data 15-04-14 s’emet informe tècnic dient que les 
deficiències havien estat esmenades. 
El projecte de modificació del PGOU té per objecte el reajustament de l'UE 46-01 al seu llindar 
amb el SGEC / SA -P 47/02-E i conseqüent canvi a l'ordenació, de manera que el viari de 
serveis, d' uns 1.580 m2, utilitzat pel CIM i propietat de CAN DOMENGE 2013, SL qualificat com 
E4a i inclós a l’UE és qualificarà com SGEC i quedarà fora de l'UE 46-01 i la mateixa superfície 
qualificada com SGEC, propietat del CIM, es qualificarà com E4a i passarà a integrar-se dins 
l'UE; així mateix part del viari propietat del CIM on s'haurà de fer la rodona passarà a estar 
obert a l'ús públic. 
S’ha emès informe per la TAG que subscriu la present proposta on consta: “A la pàgina 6, 
segon paràgraf del projecte parla de propietats. Serà posteriorment a l'aprovació del 
planejament quan es realitzin les operacions jurídiques tendents a aclarir el tema de les 
titularitats. Per l'aprovació del planejament la superfície "que actualment està en propietat de 
CAN DOMENGE 2013 SL" no "passa a ser propietat íntegrament del Consell INSULAR de 
MALLORCA ", ni a l’inversa. L'objectiu de la modificació és un canvi de qualificació i els canvis 
en la titularitat d'aquests terrenys es realitzaran mitjançant operacions jurídiques a formalitzar 
després de l'aprovació del planejament. S’haurà de modificar la redacció d’aquest segon 
paràgraf.” Així doncs abans de l’aprovació definitiva s’haurà de fer aquesta modificació a més 
de les que, en el seu cas, determinin els Organismes a les quals s’haurà de demanar informe i 
que consten a la part dispositiva de la present proposta d’acord. 
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Dita modificació de planejament no es troba subjecta al procediment d’avaluació ambiental 
estratègica vist el que disposa el Grup 1.4 de l’Annex III “plans i programes subjectes a 
avaluació ambiental estratègica” de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions 
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que considera 
que no tenen efectes significatius en el medi ambient i, per tant, no es subjecten als 
procediments d’avaluació ambiental estratègica les modificacions menors de plans d’aquest 
grup que tinguin com a objectiu exclusiu les finalitats de: “....d) augment de la superfície, o 
reajustament per raons funcionals, de zones d’equipament, espais lliures públics o 
infraestructures, sempre que aquest  canvi de qualificació o classificació no afecti a terrenys 
classificats com a Sòl Rústic”.  
S’ha demanat informe al lletrat assessor de la Gerència d’urbanisme, que ha estat emès en 
sentit favorable en data 25-04-14. Obren a l’expedient tots els informes esmentats al present 
acord. 
Per aplicació dels articles 72.3 i 73 de Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma 
de Mallorca, en la seva redacció donada per la Llei 6/2012, de 6 de juny, es sol·licitarà informe 
al Consell Insular de Mallorca abans de l’aprovació definitiva. 
La Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la seva Disposició final quarta 
estableix que l’entrada en vigor d’aquesta Llei ho serà als dos meses d’haver estat publicada en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. L’indicada llei es publicà el 29-03-14 i el còmput comença 
al dia següent a la seva publicació. O sigui el 30 de maig s’iniciarà la vigència d’aquesta Llei, 
que és el dia següent al ple de maig, data prevista per l’aprovació inicial de la present 
modificació per la qual cosa els preceptes esmentats a la present proposta i a la documentació 
que es objecte d’aprovació no són els corresponents a la Llei 2/2014 per no ser encara 
d’aplicació, vist el que disposa la transitòria segona. a. de la Llei esmentada. En qualsevol cas 
els preceptes de dita llei, quant al contengut, farien possible igualment l’aprovació del projecte 
que es du a aprovació. 
Considerat el que s’ha exposat, es pot aprovar el projecte de modificació puntual del PGOU, 
elevant a la consideració del Consell de la Gerència i posterior aprovació inicial del Ple, així 
com a informació pública, segons els articles 125 i següents, i 161 i següents del Reglament de 
Planejament Urbanístic, RD 2559/78, de 23 de juny.  
Es fa constar que es sol·licitarà informe a la Secretaria General en virtut de les seves funcions 
d’assessorament legal al Ple i les Comissions atribuïdes en l’art. 122.5 e) ap. 2n. de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril en relació a l’art. 123.2 del mateix text legal, que tindrà caràcter preceptiu perquè 
es tracta d’assumptes que exigeixen una majoria especial. 
Per aplicació de l’article 7 bis de la Llei 4/2008, addicionat per l’article 8 del DL 5/2009, de 27 
de novembre, es produeix la suspensió de la tramitació i atorgament de tota classe 
d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats. 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i  règim 
jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122-4-a), i  amb el “quorum “ establert a 
l’article 123.2 del capítol II, títol X de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/03, de 
16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local; arts 99 i següents del 
Reglament Orgànic del Ple,  4-1-e) i  12-a) del Reglament de la Gerència d’Urbanisme, la TAG 
que subscriu considera que el Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  resolució: 
Proposar a la Junta de Govern que elevi el projecte de modificació del PGOU esmentat per tal 
que sigui elevat a l’ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa  l’adopció del 
següent: 
 
A C O R D 
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1r- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del PGOU referit a l’UE 46-01 Can 
Domenge elaborat, a instàncies de la promotora CAN DOMENGE 2013, S.L. per l’arquitecte 
Miguel Reynes Pujades i amb entrada en data 2-04-14, núm. 182 en el registre de 
planejament completat per documentació presentada en data 15-04-14 amb núm. 224 en el 
registre de planejament consistent en fitxa del SGEC i en fulls del PGOU H-16 i H-17 de la 
sèrie D.01 de sòl urbà, vist l’informe tècnic de data 15-04-14 i la resta d’informes obrants a 
l’expedient. 
Si bé la documentació abans de la seva aprovació definitiva haurà de corregir-se en els entit 
de que a la pàgina 6, segon paràgraf del projecte quan parla de propietats haurà de 
modificar-se la redacció ja que serà posteriorment a l'aprovació del planejament quan es 
realitzin les operacions jurídiques tendents a aclarir el tema de les titularitats. Per 
l'aprovació del planejament la superfície "que actualment està en propietat de CAN 
DOMENGE 2013 SL" no "passa a ser propietat íntegrament del Consell INSULAR de 
MALLORCA ", ni a l’inversa. La modificació té per objecte el reajustament de l’UE 46-01 en el 
seu llindar amb el SGEC/SA-P 47/02-E i conseqüent canvi en l’ordenació, de forma que el 
viari de serveis, d’uns 1.580 m2, utilitzat pel CIM propietat de CAN DOMENGE 2013, S.L. 
qualificat com E4a es qualificarà com SGEC i quedarà fora de l’UE 46-01 i la mateixa 
superfície qualificada com SGEC, propietat del CIM, se qualificarà com E4a i passarà a 
integrar-se dins l’UE; així mateix part del viari propietat del CIM on s’haurà de fer una 
rodona passarà a estar obert a l’ús públic.  
 
2n- Sotmetre el projecte a informació pública d’un mes mitjançant publicació d’edicte al 
BOIB i anunci a un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d’edictes 
municipal. 
 
3r- Sol·licitar informe, abans de l’aprovació definitiva, al Consell Insular de Mallorca 
(Departament d’Urbanisme). També s’haurà de demanar informe a la Conselleria de Salut; al 
CIM (Conselleria d’Hisenda i Funció Pública) i a Mobilitat de l’ajuntament perquè donin el 
conforme al projecte de modificació del planejament. 
 
4t- Assenyalar com àrees afectades per la suspensió de la tramitació i atorgament de tota 
classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques les compreses a l’àmbit 
d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent planejament. 
 
5è-Donar trasllat del present acord als Departaments i Serveis municipals que es puguin 
veure afectats, en concret a Gestió Urbanística, per si considera adient la modificació dels 
instruments de desenvolupament del PGOU com el projecte de compensació i 
d’urbanització. Així mateix es donarà trasllat a l’Oficina de la revisió del PGOU”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) amb el quòrum de la 
majoria absoluta legal. 
 
27. Proposta d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual del PGOU referit a 
l’EQ4R/AD-P 10-16-P (Pça. Banc de s’oli). PA14/0004.  
 
Informe favorable de la Comissió del Ple d’urbanisme:  
 
“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI.- En data 17-09-12 va tenir entrada al registre general 
d’aquest ajuntament instància subscrita per la propietària de l’edifici ubicat a la Plaça Banc de 
s’oli, 8 per al qual el PGOU de Palma preveu d’implantació d’un ús administratiu. En la 



 

- 68 - 

instància es sol·licita l’inici de l’expropiació per ministeri de llei o la modificació de planejament 
per qualificar la parcel·la de residencial o hoteler. 
A la vista de tal instància el director tècnic sol·licità que s’estudiés la necessitat de tal EQ, per la 
qual cosa en data 29-11-12 s’informa que en cas de què es suprimís l’EQ 4R/AD-P 10-16-P es 
continuaria complint amb escreix l’estàndard previst en el PGOU per a equipaments 
administratius al sector A. 
Es sol·licità informe sobre la necessitat d’un immoble d’ús administratiu a la zona al Servei de 
Patrimoni de l’ajuntament que en data 7-01-13 va respondre que no es tenia constància de tal 
necessitat; a la CAIB que en data 7-01-13 va respondre a través de la Direcció General de 
Patrimoni, Contractes i Obres Públiques que no està interessada en ser la beneficiaria de 
l’expropiació d’aquest immoble; a l’Administració de l’Estat, que en data 19-12-12, a través del 
Delegat d’Economia i Hisenda va respondre que no existia cap necessitat d’immoble d’ús 
administratiu a aquesta zona advertint que es va donar trasllat de tal comunicació a la 
Delegació del Govern, sense que consti resposta d’aquesta Delegació. Tampoc el CIM al que es 
va fer la mateixa petició ha contestat.  
Vista aquesta situació es fa informe tècnic d’alternatives d’ordenació que va estar traslladat al 
particular en data 30-04-13 sense que consti contestació per part del mateix, per la qual cosa 
es varen donar instruccions perquè s’iniciés d’ofici la modificació de planejament per destinar 
l’immoble de referència a un ús assistencial privat.  
En data 19-03-14 té entrada al Registre de Planejament amb núm. 149 projecte de modificació 
puntual del PGOU referit a l’EQ4R/AD-P 10-16-P, elaborada per l’arquitecte municipal de 
planejament. 
Consta a l’expedient informe de data 14-03-14 que diu que la present modificació no està 
sotmesa al procediment d’avaluació ambiental estratègic, de conformitat al que disposa el 
Grup 1.4 de l’ Annex III “plans i programes subjectes a avaluació ambiental estratègica” de la 
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals 
estratègiques de les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de 
mesures ambientals per a impulsar les inversions i l’activitat econòmica en les Illes Balears, 
que considera que no tenen efectes significatius en el medi ambient i, per tant, no es 
subjecten als procediments d’avaluació ambiental estratègica les modificacions menors de 
plans d’aquest grup que tinguin com a objectiu exclusiu les finalitats de reajustament per 
raons funcionals, de zones d’equipament, com la de la present modificació. 
S’ha demanat informe al lletrat assessor de la Gerència d’urbanisme, que ha estat emès en 
sentit favorable en data 8-04-14. Obren a l’expedient tots els informes esmentats a la present 
proposta d’acord. 
Per aplicació dels articles 72.3 i 73 de Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma 
de Mallorca, en la seva redacció donada per la Llei 6/2012, de 6 de juny, es sol·licitarà informe 
al Consell Insular de Mallorca abans de l’aprovació definitiva. 
La Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la seva Disposició final quarta 
estableix que l’entrada en vigor d’aquesta Llei ho serà als dos meses d’haver estat publicada en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. L’indicada llei es publicà el 29-03-14 i el còmput comença 
al dia següent a la seva publicació, o sigui el 30 de maig començarà la vigència de l’esmentada 
Llei, que és el dia següent al ple de maig, data prevista per l’aprovació inicial de la present 
modificació, per la qual cosa els preceptes esmentats a la present proposta i a la documentació 
que es objecte d’aprovació no són els corresponents a la Llei 2/2014 per no ser encara 
d’aplicació, vist el que disposa la transitòria segona. a. de la Llei esmentada.  
Considerat el que s’ha exposat, es pot aprovar el projecte de modificació puntual del PGOU, 
elevant a la consideració del Consell de la Gerència i posterior aprovació inicial del Ple, així 
com a informació pública, segons els articles 125 i següents, i 161 i següents del Reglament de 
Planejament Urbanístic, RD 2559/78, de 23 de juny.  
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Es fa constar que es sol·licitarà informe a la Secretaria General en virtut de les seves funcions 
d’assessorament legal al Ple i les Comissions atribuïdes en l’art. 122.5 e) ap. 2n. de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril en relació a l’art. 123.2 del mateix text legal, que tindrà caràcter preceptiu perquè 
es tracta d’assumptes que exigeixen una majoria especial. 
Per aplicació de l’article 7 bis de la Llei 4/2008, addicionat per l’article 8 del DL 5/2009, de 27 
de novembre, es produeix la suspensió de la tramitació i atorgament de tota classe 
d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats. 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i  règim 
jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122-4-a), i  amb el “quorum “ establert a 
l’article 123.2 del capítol II, títol X de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/03, de 
16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local; arts 99 i següents del 
Reglament Orgànic del Ple,  4-1-e) i  12-a) del Reglament de la Gerència d’Urbanisme, la TAG 
que subscriu considera que el Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  resolució: 
Proposar a la Junta de Govern que elevi el projecte de modificació del PGOU esmentat per tal 
que sigui elevat a l’ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa  l’adopció del 
següent: 
 
A C O R D 
 
1r- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del PGOU referit a l’EQ4R/AD-P 
10-16-P elaborat, a instàncies de la Gerència, vista la petició d’inici d’expropiació per 
Ministeri de Llei feta per la propietària dels terrenys objecte del present expedient, pels 
tècnics municipals amb entrada al Registre de Planejament amb núm. 149 i data 19-03-14 i 
consistent en canviar l’ús de l’equipament a assistencial privat, vistos els informes favorables 
obrants a l’expedient. Dita modificació no es troba subjecte al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica segon consta a la part expositiva. 
 
2n- Sotmetre el projecte a informació pública d’un mes mitjançant publicació d’edicte al 
BOIB i anunci a un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d’edictes 
municipal. 
 
3r- Sol·licitar informe, abans de l’aprovació definitiva, al Consell Insular de Mallorca.  
 
4t- Assenyalar com àrees afectades per la suspensió de la tramitació i atorgament de tota 
classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques les compreses a l’àmbit 
d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent planejament. 
 
5è-Donar trasllat del present acord als Departaments i Serveis municipals que es puguin 
veure afectats, en concret a Gestió Urbanística, per figurar actualment al PGOU els terrenys 
de constant referència a obtenir per expropiació i havent-se fet advertència d’expropiació,  
així com a l’Oficina de la revisió del PGOU”.  
 
S’aprova 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) amb el quòrum de la 
majoria absoluta legal. 
 
28. Proposta de deixar sense efecte l´Acord de la Junta de Govern de data 02.12.2009, 
d’aprovació inicial de l´Estudi de Detall de front marítim a una parcel.la ubicada als carrers 
Esculls 13, Josep Mascaró Passarius i Passatge de les Roques  i Denegar la seva aprovació 
tenint en compte els informes desfavorables emesos per la Demarcació de Costes de Balears. 
PE07/0013.  
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Informe favorable de la Comissió del Ple d’Urbanisme:  
 
“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI.- En data 02.12.2009 la Junta de Govern aprovava 
inicialment l´Estudi de Detall de front marítim a una parcel.la ubicada als carrers Esculls 13, 
Josep Mascaró Passarius i Passatge de les Roques, presentat per Juan Miguel Bibiloni Ginard, 
actuant en representació de BIBILONI 2000 SA. 
Per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, d´acord amb l´art. 117-2 de la Llei 
de Costes, es va informar desfavorablement l´Estudi de Detall mitjançant informes amb dates 
d´entrada en el Registre General d´aquest Ajuntament de 10-3-2010, 27-4-2010 i 6-7-2011. 
Traslladats aquests informes al promotor, aquest va presentar documentació diversa, essent la 
darrera documentació la presentada per la promotora el 5-6-2012, consistent en Modificació 
de l´Estudi de Detall de la Façana Marítima als efectes d´esmenar les deficiències senyalades 
per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar. 
Es va emetre informe favorable del Servei de Control de Planejament de data 12-7-2012 
favorable a la continuació de la tramitació de l´Estudi de Detall presentat. 
A continuació es va sol.licitar informe a la Demarcació de Costes de Balears. En data 26 de 
novembre de 2012 va tenir entrada a l´Ajuntament informe desfavorable de la Subdirección 
General de Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
Tenint en compte que segons l´article 112 de la Llei de Costes, correspon a l´Administració de 
l´Estat emetre informe, amb caràcter preceptiu i vinculant, quant als plans i normes 
d´ordenació territorial o urbanística i la seva modificació o revisió, quant al compliment de les 
disposicions d´aquesta llei i de les normes que es dictin per al seu desenvolupament i aplicació. 
Tenint en compte que l´article 205.2 del Reglament de Costes inclou expressament  en els 
plans urbanístics els Estudis de Detall que incideixin sobre el domini públic marítim-terrestre i 
les seves zones de servitud. I que l´informe del Ministeri d´Obres  Públiques serà vinculant 
quan l´informe proposi objeccions basades en l´exercici de facultats pròpies, bé derivades de la 
titularitat demanial, bé derivades d´altres competències sectorials de l´Administració de 
l´Estat. 
Per això i atesos els articles 112 de la  Llei de Costes i 205.2 del seu Reglament; articles172 i 
175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; els art. 
127.1.c), 123 1.i), 122-4 a) del capítol II títol X de la llei 7/85 de 2 d´abril modificada per la Llei 
57/03 de 16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local, RDL 781/86 de 18 
d´abril , art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple, 4-1 e) i 12 a) del Reglament de la 
Gerència d´Urbanisme, la  Cap de servei que subscriu considera que el Consell de la Gerència 
pot  proposar a la Junta de Govern que sigui elevat a l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la 
Comissió Informativa,  el següent: 
 
A C O R D 
 
1.- Deixar sense efecte l´Acord de la Junta de Govern de data 02.12.2009, d´aprovació inicial 
de l´Estudi de Detall de front marítim a una parcel.la ubicada als carrers Esculls 13, Josep 
Mascaró Passarius i Passatge de les Roques, presentat per Juan Miguel Bibiloni Ginard, 
actuant en representació de BIBILONI 2000 SA. 
 
2. Denegar l´aprovació de l´esmentat Estudi de Detall tenint en compte els informes 
desfavorables emesos per la Demarcació de Costes de Balears, i el caràcter preceptiu i 
vinculant dels esmentats informes. 
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3. Ordenar l´arxiu de l´expedient relatiu a l´Estudi de Detall de front marítim a una parcel.la 
ubicada als carrers Esculls 13, Josep Mascaró Passarius i Passatge de les Roques, presentat 
per Juan Miguel Bibiloni Ginard, actuant en representació de BIBILONI 2000 SA. 
 
4. Notificar el present acord a l´interessat. 
 
5.- Comunicar aquest acord a tots els serveis que es puguin trobar afectats. 
 
6.- Comunicar aquest acord a la la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-
Terrestre”. 
 
S’aprova 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS))  
 
29. Proposta d’aprovació de desestimar les al.legacions formulades durant el termini 
d’informació pública a que ha estat sotmès i Aprovar definitivament l´Estudi de Detall que 
afecta a terrenys delimitats per la Pça. de Cort, Pça. Pescateria, Carrer Colom, Carrer Paners, 
i carrer Jaume II. PE12/0001. 05PRAD163. 
 
Sr. Secretari: 
 
“El número 29, proposta d’aprovació de desestimar les al·legacions formulades durant el termini 
d’informació pública a que ha estat sotmès i aprovar definitivament l’estudi de detall que afecta a 
terrenys delimitats per la Plaça de Cort, Plaça Pescateria, Carrer Colom i Carrer Paners, i Carrer Jaume 
II.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Hi havia aquí, segueix. Podem donar per reproduïda? Si.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, no, simplement volia fer dues mencions, si ho vol explicar primer el Sr. Valls, que és proposta seva, 
o.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sr. Valls, vol intervenir o deixem?” 
 
Sr. Valls Flores (PP): 
 
“No, no, jo don per reproduïda ja la intervenció que vaig tenir a la Comissió.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Idò Don Toni, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Jo, simplement perquè consti en acta, votem en contra de” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Por favor, allí detrás. La part de darrera, és que se sent, hi ha molt de renou. Gràcies. Molt amable.” 
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Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Votem en contra d’aquest estudi de detall, que autoritza a fer una planta més en aquest hotel, aquí a la 
Plaça de Cort, i a Plaça Peixeteria, simplement perquè l’argument de que estam compensant una pèrdua 
d’edificabilitat a un aparcament, és fals, no s’ha de compensar res perquè mai hi ha hagut una llicència 
que atorgués aquest dret a construir un pàrking soterrani en aquest edifici, per tant no hi ha res a 
compensar. I després, que és l’argument principal per augmentar-los, permetre augmentar una planta. I 
també, perquè consti en acta, el nostre desacord frontal, en haver emprat com a instrument formal per 
augmentar aquesta planta, un estudi de detall. Un estudi de detall que el Tribunal Suprem ja ha dit, hi 
ha jurisprudència en aquest sentit, de que no es poden alterar les previsions d’un Pla, en funció d’un 
estudi de detall, aquí estam alterant les previsions del Pla, passant de 4 a 5 plantes, de 4 a 5 plantes, el 
Pla diu 4, nosaltres autoritzem 5, i ho fem mitjançant un estudi de detall, quan el Suprem ha dit que no 
és instrument adequat. De fet, amb el pis, amb l’edifici on el Sr. Bauzá té un pis, el Tribunal Suprem ja ho 
ha dit, per tant a partir d’aquí, tocar alçades, augmentar alçades en el Centre històric, és una qüestió 
molt delicada, amb aquests instruments formals errats, encara es converteix en més complicat. Per tant, 
nosaltres per aquests dos motius bàsicament, votem en contra, i volem que consti en acta.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Don Toni. Doña Yolanda, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Pues nosotros también el otro día tuvimos un debate importante en la Comisión, y 
también queremos que conste en acta, que efectivamente hay dos temas que creemos que invalidan 
todo este procedimiento, primero que no hay licencia concedida, que por lo tanto, toda la 
jurisprudencia a la que hacen referencia, los informes de los Servicios Jurídicos, hacen referencia a 
sentencias con proyectos licenciados, y este no es el caso. Y sobretodo y muy importante, que llevamos 
mucho tiempo pidiendo un informe que existía en la Gerencia, que se realizó por los Servicios Técnicos 
en su momento, puesto que este es un proyecto que como saben todos, lleva paralizado varios años, 
debido a la aparición de esos restos, y a la solicitud del promotor, de compensar esa edificabilidad, que 
entendía que, a la que tenía derecho. Y por fin ha aparecido el informe, y yo solo quiero también que 
conste en acta, que toda esta tramitación se hace en contra de un informe fechado el día 29 del 11 de 
2010, por el Jefe de Departamento de Planeamiento, el Sr. Horrach, dónde dice expresamente que en 
aplicación del artículo 283, en la que basan Ustedes toda la tramitación, la rentabilidad del suelo, es 
decir, las plantas de aparcamiento proyectadas, no son indemnizables, ya que el Plan General actual, no 
le reconoce aprovechamiento urbanístico. Por tanto, toda la tramitación de este estudio de detalle se ha 
hecho como digo, en contradicción con un informe de quien era, y quien continúa siendo, y creo que no 
tiene ninguna vamos, ninguna sospecha más de que es un buen funcionario, por parte del Jefe de 
Departamento. Nosotros si que queremos que conste eso, que los parkings subterráneos, no computan 
como edificabilidad, y si no hay edificabilidad no hay aprovechamiento, y por lo tanto no a lugar a la 
compensación, que es lo que dice el artículo 283. Eso ocurriría si los restos hubieran aparecido en 
plantas bajas, o en plantas pisos, pero que en definitiva el aprovechamiento no es más que la 
edificabilidad multiplicada por un precio, y la edificabilidad en los sótanos, está definida en el Plan 
General, en el artículo 341, que remite al artículo 88, y que dice textualmente que los sótanos nunca 
computan como edificabilidad, y por lo tanto como digo, algo multiplicado por cero, es cero, y por lo 
tanto no hay nada que compensar. Además no habiendo licencia, no entendemos como, no habiendo 
responsabilidad patrimonial, el Ayuntamiento tramita, y además utiliza, como ha dicho antes el anterior 
portavoz, un estudio de detalle, que también dice la Ley claramente que no puede incrementar alturas, 
y de los datos que nos han facilitado Ustedes, lo único que sabemos es que la planta última en el Plan 
General implica que tiene que haber cero metros, y con este estudio de detalle que Ustedes tramitan, y 
que nosotros vamos a votar en contra, tiene 200. Es decir, no es que no haya claridad en toda la 
información. Por tanto, ni hay licencia, ni hay nada que compensar, y de verdad que no entendemos 
porque se tramita este estudio de detalle en estas condiciones.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias Sra. Garvi, muy amable. Sr. Valls, cuando Usted quiera.” 
 
Sr. Valls Flores (PP): 
 
“Si, muy amable, muchas gracias. Ustedes dicen, bueno, para que conste en acta. Yo creo que ya estuvo, 
estuvo debatido en Comisión de manera ardua, yo le dije que bueno, que Ustedes estaban empleando 
argumentos. Pero mire, el argumento fundamental de esta situación es que Ustedes están en contra de 
que el Centro histórico se rehabilite, y entonces están buscando todas las trabas posibles para que la 
iniciativa privada no pueda proceder a esta rehabilitación del Centro histórico, tan deseada por todos, y 
quieren que la imagen que tiene la Plaza de Cort siga como está. Esto es lo que subyace en el fondo de 
todo esto, pero como Ustedes atacan por lo técnico, yo les digo al Sr. Verger y a la Sra. Garvi, que es 
precisamente el propio Plan General, la magna norma urbanística de ámbito municipal, la que establece 
en su articulado, en concreto en el artículo 283, que se podrá, cuando en el curso de las obras se 
encuentren, haya hallazgos de carácter arqueológico, y el Consell de Mallorca obligue, como es el caso, 
a su protección, a partir de ahí, se hace posible la activación de esta habilitación del propio Plan General, 
mediante un estudio de detalle, hacer una reordenación de volúmenes, que permita: 1. Sin incrementar 
edificabilidad. 2. Sin incrementar valor al resultado del estudio de detalle, por tanto a la finca y al 
proyecto resultante. Y 3. Si proporciona un beneficio para la ciudad en todos los ámbitos, también 
añade el artículo 92, que si no se aumentan, que no se deben aumentar las alturas de la manzana, cosa 
que aquí se cumple a raja tabla con todo. Entonces, solamente, un ánimo de oposición a que se realicen 
estos proyectos de iniciativa privada, que mejoran indudablemente la ciudad, y evitan este estado de 
degradación, solamente es comprensible desde el punto de vista de su oposición. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias pasamos a la votación pues…” 

 
Informe favorable de la Comissió del Ple  d’Urbanisme 5 vots a favor (PP) i 4 vots en contra 
(PSIB-PSOE i MÉS). 
 
“INFORME DE LA CAP DE SERVEI.-En sessió de 05.03.2014, es va aprovar inicialment per la Junta 
de Govern l´Estudi de Detall presentat pels representants de “Resnostrum SL”, i redactat per 
“Sánchez Cantalejo + Tomas Estudio de Arquitectura”, que afecta a terrenys delimitats per la Pça. 
de Cort, Pça. Pescateria, Carrer Colon, Carrer Paners, i carrer Jaume II, i que té per objecte 
reubicar l´edificabilitat màxima permesa, la volumetria i altura amb la finalitat de compensar 
l´obligatorietat del manteniment de les restes arqueològiques trobades durant la intervenció 
arqueològica. L´Estudi de Detall es tramita a l´empara de l´article 283 de les Normes del Pla 
General d´Ordenació Urbana.  
L´Estudi de Detall aprovat inicialment fou exposat al públic durant quinze dies mitjançant la 
inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 41 de 25 de març de 2014, edicte 
núm. 4864 (incloent llistat de propietaris afectats als efectes de notificació per edictes als 
propietaris que no poguessin esser objecte de notificació individualitzada), al periòdic Última 
Hora de 22 de març de 2014, al tauler d'edictes de la Corporació i notificat als propietaris 
directament afectats compresos en  l´àmbit territorial de l´Estudi de Detall, d´acord amb l'article 
140.3 del Reglament de Planejament, havent-se presentat en el termini d'informació pública, 
que va finalitzar dia 11.04.2014, les al.legacions del Sr. Daniel Heredia Pelleti. Aquestes 
al.legacions han estat informades pels Serveis tècnics de Planejament, en informe de data 11 
d´abril de 2014, en el sentit de desestimar l´al.legació. S´adjunta com Annex l´esmentat informe, 
el qual justifica la desestimació de les al.legacions presentades.      
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Per altra banda, amb posterioritat a l´aprovació inicial es va sol.licitar informe al Consell Insular 
de Mallorca, Comissió Insular de Patrimoni Històric, de conformitat amb la regulació continguda 
a l´article 283 de les Normes del Pla general d´Ordenació Urbana. No obstant,  transcorregut el 
termini corresponent,  no ha arribat  l´esmentat informe. 
Es va produir la suspensió de l´atorgament de llicències en els termes prevists a l´article 7 bis de 
la Llei 4/2008, en la seva redacció donada pel Decret Llei  5/2009, suspensió que s´aixecarà amb 
l´acord d´aprovació definitiva.    
L’esmentat projecte es pot aprovar atès l'article 40 del text refós de la Llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana, RD 1346/76, de 9 d'abril; el 4 de l'RDL 3/80, de 14 de març, i el 140 del 
Reglament de planejament.  
Per això i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals;els art. 127.1.c), 123 1.i), 122-4 a) del capítol II títol X de la llei 7/85 de 2 
d´abril modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre de Mesures per la modernització del 
govern local, RDL 781/86 de 18 d´abril , art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple, 4-1 e) i 
12 a) del Reglament de la Gerència d´Urbanisme, la Cap de Servei que subscriu considera que el 
Consell de la Gerència pot adoptar el següent acord: 
“Proposar a la Junta de Govern la desestimació d´al.legacions i l’aprovació definitiva de l’Estudi 
de Detall   per tal que sigui elevat a l’ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa,  
l’adopció del següent: 
 
A C O R D 
 
1r.- Desestimar les al.legacions formulades pel Sr. Daniel Heredia Pelleti, durant el termini 
d´informació pública a que ha estat sotmés l´Estudi de Detall, aprovat inicialment per la Junta 
de Govern en sessió celebrada el 05.03.2014, i que afecta a terrenys delimitats per la Pça. de 
Cort, Pça. Pescateria, Carrer Colon, Carrer Paners, i Carrer Jaume II, i que té per objecte 
reubicar l´edificabilitat màxima permesa, la volumetria i altura amb la finalitat de compensar 
l´obligatorietat del manteniment de les restes arqueològiques trobades durant la intervenció 
arqueològica. La desestimación de les al.legacions es fonamenta en l´informe dels Serveis 
tècnics de Planejament de data 11 d´abril de 2014 que s´adjunta com Annex. 
 
2n.- Aprovar definitivament l´Estudi de Detall presentat pels representants de “Resnostrum 
SL”, i redactat per “Sánchez Cantalejo + Tomas Estudio de Arquitectura”, que afecta a terrenys 
delimitats per la Pça. de Cort, Pça. Pescateria, Carrer Colon, Carrer Paners, i carrer Jaume II, i 
que té per objecte reubicar l´edificabilitat màxima permesa, la volumetria i altura amb la 
finalitat de compensar l´obligatorietat del manteniment de les restes arqueològiques trobades 
durant la intervenció arqueològica. L´Estudi de Detall es tramita a l´empara de l´article 283 de 
les Normes del Pla General d´Ordenació Urbana. Això, atès el resultat de la informació pública i 
de conformitat amb la documentació obrant a l´expedient. 
 
3r.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la qual cosa queda aixecada 
la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del territori objecte d'aquest acord. 
 
4rt.- Notificar el present acord a l´entitat promotora. 
  
5è.-Assabentar del present acord en el termini de deu dies al Consell Insular de Mallorca de 
conformitat al que disposa l´art. 140-5 del Reglament de Planejament. 
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6è.- Comunicar el present acord a la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell Insular 
de Mallorca, a la Comissió de Centre Històric de l´Ajuntament de Plama, al Servei de Llicències 
d´Obres  i a la resta de Departaments que es puguin trobar afectats”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor i 12 vots en contra (PSIB-PSOE i MÉS). 
 
 
 
INTERVENCIONS ENTITATS AL PLE ORDINARI DE 29 DE MAIG DE 2014  
 
SOL·LICITUDS INTERVENCIONS A PROPOSICIONS  
 
- Associació de Veïnats de S’Arenal - Platja de Palma (Cif G07686033) 
Punt 31  (Francisco Nogales Anca) 
Punt 34  ( Francisco Nogales Anca ) 
Punt 50  (Francisco Nogales Anca) 
 
- Asociación de Exjugadores y Exjugadoras de Futbol Base de Mallorca (Cif G57621427) 
Punt 32 (Francisco Fernández Ochoa) 
Punt 41 (Yusmely Coronado) 
Punt 45 (Pere Felip Buades) 
 
- Associació de Veïnats Es Raval de Santa Catalina (Cif G57301814) 
Punt 31 (Pere Felip Buades) 
Punt 43 (Francisco Fernández Ochoa) 
 
- Federació d’Associacions de Jubilats i Pensionistes de la CAIB (Cif G079893169) 
Punt 34 (Francisco Fernández Ochoa) 
Punt 51 (Pere Felip Buades) 
 
- Unió d’Associacions de Mallorca (Cif G57472045) 
Punt 40 (Pere Felip Buades) 
Punt 46 (Francisco Fernández Ochoa) 
 
- Associació de Veïns Garau-Columnes-Temps d’Oci (Cif G57247033) 
Punt 42 (Francisco Fernández Ochoa) 
Punt 54 (Pere Felip Buades) 
 
- Associació de Veïns Ses Veles (Cif G07736879) 
Punt 31 (Angela Pons) 
 
- Asociación de Comerciantes ACOTUR (Cif G07883101) 
Punt 34 ( José Tirado Jiménez) 
 
- Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares de Baleares (Cif 
G07147721) 
Punt 34 (Jesús Sánchez Riutord) 
 
- Associació de temps lliure ANEM (Cif G07958515) 
Punt 36 (Francisco Cano Correoso) 
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- AAVV Es Capitol (Cif G07439839) 
Punt 38 (María Isabel Cervilla Alba)  
 
- Asociación Empresarial Automoción y Náutica de Baleares (ASEMA) (Cif G07123425) 
Punt 49 (José María Moreno Pons) 
 
- Associació Veïns Pont d’Es Tren (G57436297) 
Punt 51 (Mercè Borràs Dalmau) 
 
- Associació de Veïns i Veïnes del Camp Rodó (Cif G07181647) 
Punt 53 (Víctor Blázquez Martín) 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Continuem amb les proposicions dels grups polítics Secretari, per lo tant comencem amb les 
intervencions de les associacions. Té en primer lloc la paraula Don Francisco Nogales Anca, en 
representació de l’Associació de Veïnats de s’Arenal, per parlar dels punts 31, 34 i 50. Don Francisco, 
cuando Usted quiera.” 
 
Sr. Nogales Anca, representant de l’Associació de Veïnats de s’Arenal- Platja de Palma: 
 
“Buenos días Sr. Alcalde, Señores Regidores, y gente aledaña. En este punto 31 que trata sobre 
desahucios, es conveniente que este consistorio promueva y traslade la inquietud ciudadana que pesa 
hoy en nuestra comunidad. El abuso que las entidades de crédito hipotecario en nuestro país son hoy en 
día un escándalo. En España, cuando un ciudadano no puede seguir pagando una hipoteca, este queda 
desprotegido por el Estado, por que nuestra legislación es injusta en esta materia, y está confeccionada 
en beneficio de estas entidades abusadoras. En Bélgica, por ejemplo, cuando un ciudadano no puede 
pagar la hipoteca de su vivienda, lo más grave que puede tener es perder dicha vivienda, que ya es un 
trauma, y se acabó el asunto. En cambio en España, pierdes la vivienda pero luego tienes que pagar el 
capital pendiente, más los intereses acumulados, queda este ciudadano esclavizado para el resto de su 
vida, y cuando la entidad de crédito vende el piso, el resultado es requisitorio, se ha quedado con el 
dinero cobrado más el valor del inmueble vendido, que ha añadido una plusvalía por el paso del tiempo. 
Es por lo tanto que esta legislación ha de cambiar totalmente y ser más justa, amparando y protegiendo 
a los ciudadanos. De Europa hemos de aprender lo bueno y no copiar lo malo, que nos deje sin derechos 
fundamentales. Pedimos, a través de este consistorio que haga de transmisor al resto de cámaras 
legislativas competentes y corrijan leyes injustas, promoviendo con ello más humanidad en temas tan 
delicados como este. De todas formas hay que decir que hay una Ley 1/2013 que ya corrige ciertos 
aspectos abusivos de la banca, y de las entidades de crédito, pero deja muchas lagunas que se tienen 
que arreglar y se tienen que ajustar, a un modelo, repito, más justo y más honrado. En el punto 34, lo de 
todo incluido. En este punto hay que remarcar que no se puede seguir permitiendo, que asunto tan 
delicado como este no se haga nada en regular el comercio, que funciona con el lema cada uno a lo 
suyo. El todo incluido está hecho en ciertos lugares donde hay carencia de oferta complementaria. En la 
Europa avanzada esto no ocurre y cada cual ha de respetar el campo que le compete. Un hotel es un 
hotel, una sala de fiestas es una sala de fiestas, un bar es un bar, y un souvenir es eso un souvenir. No se 
pueden entremezclar gremios haciéndose una competencia desleal entre si, por que el resultado es una 
anarquía que convierte el comercio serio y respetuoso en un mercadillo de aspecto baratero y 
tercermundista. Pedimos que se traslade al Govern Balear, que oriente al comerciante y aplique leyes 
que ya están hechas hace tiempo. En el punto 50, sobre el tema de ciclistas, nuestra asociación de 
vecinos quiere resaltar, que se controle a los ciclistas que invaden zonas exclusivamente peatonales, 
poniendo en riesgo a personas especialmente de movilidad reducida y personas de la 3ª edad. No hay, 
en parte, una educación adecuada en este tema e incluso en Playa de Palma encontrarse con bicicletas 
que van en dirección prohibida y por la acera, es muy frecuente, provocando frenazos de coches que no 
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se esperan que una bicicleta les salga por la izquierda y en sentido contrario. Pedimos un plan 
educacional. Como siempre esta asociación que suscribe colaborará con el Ayuntamiento en la medida 
de sus posibilidades. Muchas gracias por la atención y buenos días.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias Don Francisco, muy amable. Tiene ahora la palabra la Asociación de Exjugadores y 
Exjugadoras de Futbol Base de Mallorca. Hay 3 intervenciones, tienen Ustedes 5 minutos, cuando, se lo 
reparten como Ustedes quieran. Puntos 32, 41 y 45. Por favor recuerden que tienen 5 minutos entre los 
3. Don Francisco,  Don Francisco ¿recuerda que tienen 5 minutos entre los 3, verdad? Gracias, cuando 
Usted quiera.” 
 
Sr. Fernández Ochoa, representant de l’Asociación de Exjugadores y Exjugadoras de de Futbol Base de 
Mallorca: 
 
“Honorable Sr. Alcalde, Señoras y Señores Concejales. La imagen del municipio en las redes sociales, 
sobre todo lo que afecta al tema del turismo, debe cuidarse, para muchos turistas que están decidiendo 
en su propio domicilio el destino de origen, algo muy novedoso que permite, que las redes sociales se 
hayan convertido en la carta de presentación de nuestras Islas. Las redes sociales además soportan la 
crítica sea bien, constructiva o negativa. Descuidar por tanto este aspecto hoy en día, en lo que a las 
contrataciones turísticas se refiere, que cada vez más se producen directamente sin intermediarios 
entre los potenciales clientes, las compañías de viaje y los hoteles, es un error grave que tiene como 
primera consecuencia, que se elijan otros destinos turísticos en detrimento del nuestro, además de que 
se deje ya de priorizar el tema de la contratación, siempre a través de Tour Operadores. Ni que decir 
tiene que esta imagen tiene que estar luego sostenida por la realidad, de nada sirven las redes sociales 
si como nos han recordado, durante años desde el fomento de turismo de las Islas Baleares, los turistas 
no desean mantener su destino la temporada siguiente. Los factores de seguridad, calidad precio de los 
productos hoteleros y de ocio ofertados y, en definitiva, el buen trato a los turistas siguen siendo 
primordiales y no se deben olvidar en este sentido. Muchísimas gracias.” 
 
Sr. Felip Buades, representant de l’Asociación de Exjugadores y Exjugadoras de Futbol Base de 
Mallorca: 
 
“Molt Honorable Sr. Batle, Senyores i Senyors Regidors, l’Associació d’Ex Jugadors i Ex Jugadores de 
Futbol Base de Mallorca, referent a aquest punt, exposa lo següent: la nostra entitat considera la 
iniciativa del PP balear perquè els seus militants puguin utilitzar en breu, la targeta blava per obtenir 
certs descomptes en alguns comerços de les Illes, com inacceptable i que deixa ben clara la inexistent 
voluntat regeneradora democràtica del PP. Sense entrar a valorar la legalitat, qualifiquem, a demés, la 
proposta de no esser de rebut, des del punt de vista ètic. Opinem que qualsevol ús de les estructures 
dels partits amb fins comercials o clientelars és escandalós, repeteixo, és escandalós. El fet de que hi 
hagi sindicats i associacions professionals, que ofereixin avantatges similars als seus afiliats o associats, 
no és suficient justificació, idò es tracta de col·lectius amb una naturalesa i finalitat molt diferent a la 
dels partits polítics i, per tant, no equiparable a ells. Som de l’opinió de que aquesta iniciativa ridiculitza 
el compromís polític i social que tenen els ciutadans en el moment d’afiliar-se a un partit. La idea de que 
una persona, pel simple fet de pertànyer a un partit polític, tingui dret a una sèrie de privilegis 
comercials, davant altres ciutadans que no militen en partits polítics, resulta grossera i absurda. Res més 
i moltes gràcies.” 
 
Sra. Coronado, representant de l’Asociación de Exjugadores y Exjugadoras de Futbol base de Mallorca: 
 
“La pobreza sigue en aumento en Palma y, desgraciadamente, Cort aporta cada vez menos soluciones y 
recursos. Sigue en aumento el número de personas que están en riesgo de quedarse sin un techo al no 
poder pagar el alquiler, la hipoteca o los gastos de comunidad. Este sombrío panorama es consecuencia 
directa de la crisis económica, que se ha creado especialmente con los más desfavorecidos. Aunque 
desde Cort se anuncien mejoras, esto no se traduce en un alivio para los palmesanos, que ven todavía 
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lejana la salida del túnel en el que se hallan muchos. La dinámica impuesta por la Unión Europea de 
ajustes puede haber reducido el déficit de las administraciones públicas, pero no ha favorecido en nada 
a una población que ha sido la que ha cargado sobre sí el mayor peso de esta línea política, sufriendo 
reducciones en sus ingresos y recortes en los servicios públicos. Que el Ayuntamiento de Palma no se 
implique más en la búsqueda de soluciones y reduzca los recursos que destinaba a la atención de los 
pobres, es muy triste. Es una buena muestra de que algo no está funcionando como debería. La brecha 
abierta entre ricos y pobres a causa de esta crisis nos retrotrae a otros tiempos, a un pasado lúgubre al 
que hay que evitar regresar. Bien está que las administraciones no dilapiden recursos, pero deben 
atender las necesidades de los ciudadanos, actuar con justicia y con equidad. Hasta ahora no se ha 
hecho y estamos en un escenario indeseable del que hay que salir. Deben establecerse los mecanismos 
para reducir la pobreza y restablecer la dignidad de las personas. Esta debe ser la prioridad del Equipo 
de Gobierno del PP del Ayuntamiento de Palma. Muy Honorable Sr. Alcalde, Mateu Isern, Usted al cual 
consideramos un político con calidad humana, haga algo, por favor, en beneficio de la pobreza 
palmesana. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias Sra. Yusmely, muy amable. Té la paraula l’Associació de Veïnats Es Raval de Santa 
Catalina, pels punts 31 i 43. Don Pere Felip i Don Francisco Fernández, recordin 5 minuts entre tots dos.” 
 
Sr. Felip Buades, representant de l’Associació de Veïnats Es Raval de Santa Catalina: 
 
“Molt Honorable Sr. Batle, Senyores i Senyors Regidors, l’Associació de Veïnats Es Raval de Santa 
Catalina, referent a aquest punt tan important dels desnonaments, exposa lo següent: som de l’opinió 
que la creació d’aquesta Comissió pels desnonaments, no servirà per res, serà foc d’encenalls. El poder 
polític pot fer molt més per la lluita contra els desnonaments. Va ser la gatera dels polítics, lligats a les 
caixes d’estalvis, a les grans pilotades urbanístiques, allò que dugué al desastre. No hi ha projecte 
immobiliari que no dugui la signatura o el vist i plau dels polítics, amos de les institucions en el temps del 
boom. Ara són ells els que han d’actuar. Els suïcidis, inherents a tot desastre col·lectiu, són contagiosos. 
Les derrotes del passat ens ho ensenyen: la gent es llevava la vida al port d’Alacant en plena desfeta 
republicana el 1939. Drames molt pitjors ocorregueren a Alemanya o al Japó el 1945. la successió de 
suïcidis és una malaltia social. Correspon als polítics evitar-ho. S’han d’aplicar fórmules que impedeixen 
que es tregui la gent de la seva llar. Per lo tant, es necessari que al capdavant hi hagi vertaders líders 
polítics i no pirreumes, repeteixo, i no pirreumes. No oblidem que l’actual Govern central, made in PP, 
és odiat per la majoria dels ciutadans, darrera el qual es protegeixen les institucions del passat. La 
solució està en nacionalitzar la banca, repeteixo, la solució està en nacionalitzar la banca. Nacionalitzar 
la banca no és una opció ideològica. Apareix als ulls de milions d’essers humans que estan veient 
destruïdes les seves vides, el seu present i el seu futur, com una necessitat imperiosa avui, ara. Com sinó 
recuperar els milions de doblers públics injectats a la banca? Com sinó tallar el flux de milions que l’Estat 
es disposa a injectar als bancs? Com sinó reunir els recursos necessaris per impulsar l’economia, la 
creació d’ocupació, augmentar la despesa social, atendre als que estan perdent tot, sense acabar amb 
els privilegis dels banquers? I com acabar amb ells sense expropiar els seus negocis especulatius? Res 
més i moltes gràcies.” 
 
Sr. Fernández Ochoa, representant de l’Associació de Veïnats Es Raval de Santa Catalina: 
 
“Honorable Sr. Alcalde, Señoras y Señores Concejales. Intervengo en un asunto en el que se discute a 
cerca de las competencias propias e impropias del Ayuntamiento, es decir, que estamos viendo cual esa 
la dinámica que se ha tenido políticamente hablando,  por parte de los Ayuntamientos, hasta este 
momento, y porque les convenía para asumir competencias básicas, y donde está ese límite entre lo que 
han venido haciendo y lo que han intentado ampliar por esa política, que sería lo impropio. Es decir, que 
estamos planteando exactamente, si lo impropio ya no nos interesa, si las competencias impropias, tales 
como la educación, el tema de los consumidores, o simplemente cuestiones que son meramente 
culturales, e incluso de exclusión de social, nos interesa o no seguir financiándolas por parte del 
Ayuntamiento. Y decimos con esto, que como el Ayuntamiento ya no las puede soportar, por criterios 
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de austeridad, que les vamos a pasar esas competencias impropias a las Comunidades Autónomas, y 
concretamente a los Consells Insulares. Que falacia más grande Sr. Alcalde, cuando si no se tiene dinero 
en el Ayuntamiento para poder atender estas competencias impropias, menos tenemos que esperar que 
se tenga, por parte de otros organismos, que a pesar de ser superiores, no quiere decir que por eso 
estén mejor que el Ayuntamiento, económicamente hablando. Por lo tanto, ¿Qué es lo que es justo y 
necesario en estos asuntos? Esta es la realidad del tipo de medidas, que con excusa se están aplicando 
mal, y en el peor momento económico que padecemos, porque hay falta de dinero público, se está 
desmantelando por tanto la red de servicios que habíamos conseguido, y en lugar de buscarle una 
solución financiera, o dejarnos a la espera de soluciones económicas, lo único que se hace es recortar la 
administración, y las plantillas de trabajadores, porque estos servicios dejarán de prestarse, tal y como 
los habíamos conocido y entendido hasta este momento. Históricamente nunca, una Constitución, y 
menos la Constitución Española, debe dejar de cumplirse por esta falta de medios, sobretodo cuando lo 
que habría que recortar y revisar, son todos aquellos aspectos que no son competenciales del 
Ayuntamiento, sino del propio Estado, desde la duplicidad administrativa o excesiva, hasta incluso la 
propia burocratización y de los servicios del gasto público, que producen que este sea insostenible. 
Muchísimas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias Don Francisco. Además les agradezco el cumplimiento del tiempo. Muchísimas gracias, 
muy amables. Tiene la palabra nuevamente la Federación d’Associacions de Jubilats i Pensionistes de la 
CAIB. Don Francisco Fernández Ochoa, y Don Pere Felip también, para hablar de los puntos 34 y 51. 
Cuando Ustedes quieran.” 
 
Sr. Fernández Ochoa, representant de la Federació de Jubilats i Pensionistes de la CAIB: 
 
“Honorable Sr. Alcalde, Señores Concejales. Estamos ante un punto importantísimo, puesto que a pesar 
de que la materia turística para este Pleno, puede ser algo transversal, y es algo que no se 
acostumbraba hasta recientes legislaturas, a tratar. La verdad es que los modelos turísticos, que están 
importados de otras experiencias internacionales, que no son la nuestra, pueden ser completamente 
lesivos para los intereses de mercado que se tiene en este momento en las Islas Baleares, con respecto 
de este asunto. Para que nos entendamos coloquialmente, si Ustedes traen especies caribeñas, que no 
son autóctonas, se pueden convertir finalmente en especies depredadoras, que causen un grave 
perjuicio a lo que aquí tenemos, a lo que es lo nuestro. De tal manera que si importamos modelos de 
todo incluido, en un ámbito geográfico limitado como el nuestro, si no tenemos en cuenta el respeto de 
primera, segunda y tercera línea, tal y como fue consensuada en los años 60, para que todos, 
absolutamente todos, bares, cafeterías y restaurantes, puedan nutrirse de este turismo, estamos 
haciendo las cosas mal, estamos interviniendo desde la administración, e ingiriendo en cuestiones que 
deberían regularse desde un punto de vista más bien competencial, y del propio mercado. Si las Islas 
Baleares y el Ayuntamiento de Palma, preocupado como debe estar por estas cuestiones, realmente 
apuestan por un turismo de calidad y sostenible, deben prohibir el todo incluido, e instar en este sentido 
al Govern de las Islas Baleares, importantísimo en estos momentos de crisis económica cuando el motor 
de la construcción ha dejado de funcionar. Recuerden también los alquileres ilegales, los alquileres 
turísticos de corto plazo, que igualmente que el todo incluido, también son muy lesivos para los 
intereses de esta Comunidad Autónoma. Muchísimas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Don Pere.” 
 
Sr. Felip Buades, representant de la Federació d’Associacions de Jubilats i Pensionistes de la CAIB: 
 
“Molt Honorable Sr. Batle, Senyores i Senyors Regidors, la Federació d’Associacions de Jubilats i 
Pensionistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referent a aquest punt exposa lo següent: el 
Parc de Ses Estacions fou inaugurat el 1990 i denominat així, post que està situat sobre lo que altre 
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temps varen esser les instal·lacions dels Ferrocarrils de Mallorca. El 2004 fou desmantellat, de forma poc 
ortodoxa, per dir-ho de forma un poc fina, durant les obres de enterrament de les vies del tren i del 
metro, essent inaugurat, novament, amb un altre disseny el 2007. El Parc té el tamany de cinc 
manzanes, amb aproximadament uns 37.330 metres quadrats d’àrea distribuïda entre zones verdes i 
pavimentades. Té una variada arborització. A més, compta, dins el seu mobiliari urbà, amb bancs, fonts 
d’aigua, zones infantils i demés elements típics d’espais públics similars. El Parc és un dels punts més 
cèntrics de la ciutat i centre de reunió de ciutadans de totes les edats, especialment de gent gran. Al seu 
entorn es localitzen varis llocs d’importància de la ciutat, en el costat sud l’Estació Intermodal i la Plaça 
d’Espanya i en l’occidental l’Estació del Ferrocarril de Sóller. Però, a pesar de lo dit anteriorment, el Parc 
de Ses Estacions, i malament sempre està molt net, ja que, està més net que la plata, gràcies a que els 
operaris d’Emaya, diàriament, ho fan net amb professionalitat, i molta, molta eficàcia, i des d’aquí avui 
en aquest Ple, felicitem en els treballadors d’Emaya, per la seva gran labor, però està bastant descuidat 
en alguns aspectes i, també, li falten algunes infraestructures: és totalment inadmissible, demencial i 
antihigiènic que no hi hagi un bany en les necessàries condicions. Aquest fet anòmal és tercermundista i 
danya el prestigi de la nostra estimada ciutat. Rebi l’Equip de Govern del PP de Cort la nostra més severa 
crítica per aquesta deixadesa i falta de visió. Suggerim que es celebrin, amb assiduïtat, festes, concerts, 
demostracions d’atletisme, etcètera. També urgeix afegir més infraestructures per millor comoditat de 
la gent gran. La gent gran és la que més va en aquest parc. Ampliar l’horari d’obertura i de tancament 
del Parc. Proposem que, tot l’any, l’horari sigui de les 7 fins a les 24 hores, lògicament amb la presència 
de la Policia, etcètera. En una paraula, per acabar, que tenim un parc fabulós, però l’actual Equip de 
Govern del PP dorm a la paia i no el manté així com Deu mana. Rectifiquin, per favor, el Parc de Ses 
Estacions, els ciutadans de Palma i els turistes s’ho mereixen. Res més i moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Don Pere. Torna a tenir la paraula Don Pere Felip, en aquest cas en representació de la Unió 
d’Associacions de Mallorca. Molt bé, està molt ocupat vostè Don Pere. Punt 40, punt 40, i el Sr. 
Francisco Fernández Ochoa el 46.” 
 
Sr. Felip Buades, representant de la Unió d’Associacions de Mallorca: 
 
“Molt Honorable Sr. Batle, serà curteta aquesta intervenció però serà molt bona, Senyores i Senyors 
Regidors, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa lo següent: pensem que la 
dedicació d’una creu, d’un carrer o qualsevol espai públic a persones o coses relacionades amb el 
franquisme, que instaurà i va mantenir una dictadura totalitària, enderrocant, mitjançant un cop d’Estat 
armat, un règim democràtic, mantenir en la creu del terme de Son Sardina la inscripció “Año de la  
Victoria”, i devora la creu del terme d’Establiments la fita de “calle Alcázar de Toledo”, és un clar 
despreci als valors democràtics en els que avui es basen la nostra convivència, a demés d’un 
incompliment evident de la Llei. És necessari, imprescindible, rebutjar la dictadura franquista i recuperar 
la memòria històrica democràtica de Palma i de Balears. L’Equip de Govern del PP de Cort té l’obligació 
de llevar, immediatament, les inscripcions feixistes a Son Sardina i Establiments, i condemnar al règim 
inquisitorial del general colpista Francisco Franco, així com a qualsevol manifestació política que faci 
exaltació o el tingui com a referent. És obligació urgent del PP de Cort el retirar i substituir la simbologia 
del règim franquista, que es va carregar a l’heroica II República inconstitucionalment i amb sang a 
borbolles, a aplicar la doctrina de les Nacions Unides, sobre els crims contra la humanitat, a impulsar 
una llei per a la recuperació de la memòria històrica democràtica de Palma, i a substituir l’actual llei de 
símbols per una nova. Empegueïts haurien d’estar tots els franquistes de defensar els símbols del tercer 
dictador més sanguinari d’Europa després de Stalin i Hitler. Res més i moltes gràcies i  Visca la 
República!” 
 
Sr. Fernández Ochoa, representant de la Unió d’Associacions de Mallorca: 
 
“Honorable Sr. Alcalde, Señoras y Señores Concejales, seré muy breve, en compensación a la 
intervención anterior, y les diré lo siguiente: el punto que estamos tratando en este momento sobre 
Palma Activa, es importantísimo por dos cuestiones, la primera de ellas es porque tratamos el empleo 
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de los menores de 30 años. Y la segunda es porque este es el primer Pleno que se celebra después de 
unas elecciones democráticas, es decir, que si Ustedes siguen basando la búsqueda de empleo, la 
orientación laboral, en función de parámetros, sobretodo que las izquierdas han pervertido, de tal 
manera que tengamos que seguir exigiéndole al empresariado, que colabore con las instituciones 
públicas, en lugar de hacer lo contrario, estaremos dando siempre el mismo mensaje hacia el exterior, 
estaremos diciéndole a los jóvenes menores de 30 años, que Palma no está activa, sino que Palma está 
inactiva, y que este servicio es completamente ineficaz. Que si observamos el funcionamiento de cómo 
ha ido esta oficina en los últimos años, nos daremos cuenta de que lejos de convertirse en una oficina 
de intermediación laboral, de gestión de los recursos humanos y materiales, se ha convertido más bien 
en una agencia de colocación de empleo de bajo nivel, casi en un requisito más para los jóvenes de 
menos de 30 años sin empleo, que se inscriben para realizar un seguimiento de las ofertas de trabajo, 
que nunca podrán ocupar. Señores de las izquierdas, Señores conservadores, se están olvidando 
Ustedes de los resultados electorales, se olvidan Ustedes de la atención que merecen nuestros jóvenes 
en nuestro municipio, y de que realmente para incentivarlo no hay que seguir exigiendo sacrificios de las 
pequeñas y medianas empresas, no hay que exigir colaboración de las entidades privadas, sino que hay 
que facilitarles las condiciones, para que este tejido empresarial en Mallorca, pueda realizar su 
actividad, y pueda ofrecer realmente empleo, para que este tipo de oficinas, realmente tengan 
virtualidad práctica. Muchísimas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias, muy amable. Don Francisco, no se siente que vuelve a ir Usted, ahora en nombre de la 
Asociación de Veïns Garau-Columnes-Temps d’Oci, punto 42. I Don Pere, vostè el 54. Don Pere, Don 
Pere, vostè es prepari el 54. D’acord? Cuando Usted quiera.” 
 
Sr. Fernández Ochoa, representant de l’Associació de Veïns Garau-Columnes-Temps d’Oci: 
 
“Honorable Sr. Batle, Senyores i Senyors Regidors. Otra vez, otro punto importantísimo, el 42. Hablamos 
de garantía de prestaciones sociales del Ayuntamiento de Palma. Hemos pasado de intenciones 
generalistas, de Leyes del 2004, de 2009 y de 2006, al puro desmantelamiento de los servicios creados a 
razón de estas Leyes, es decir que las hemos vaciado completamente de contenido. Ya no basta decir 
que se ha avanzado en legislación de este tipo de materias, cuando no tenemos dinero para poder 
abarcar las intervenciones. La situación en este momento es un desastre, es crítica, hay que hablar de 
estructura competencial, de cómo hemos crecido para poder prestar estos servicios, y ahora estamos 
hablando de recortarlos, de no tener dinero ni siquiera para poder atenderlos, hablamos de la falta de 
bienestar social. Es necesario, por tanto, realizar un plan estratégico 2014-2015, que garantice estas 
prestaciones básicas, entendiendo por tales, en todo caso, el alojamiento, la alimentación y el vestido 
de las personas. Y estas prestaciones no dependen del presupuesto, son una obligación legal que 
Ustedes deben cumplir, Ustedes están obligados a intentar, a conseguir que estas prestaciones mínimas 
lleguen a las personas, en un ejercicio que es de bondad del Ayuntamiento, sino como decimos, de una 
obligación legal, para actuar contra la  indigencia y la pobreza en las Islas Baleares, y concretamente en 
el municipio de Palma. Miren Ustedes, la Constitución española, no está para inspirarse en ella, sino que 
debería servir para cumplir y hacer que este tipo de normas tuvieran sentido común. Muchísimas 
gracias.” 
 
Sr. Felip Buades, representant de l’Associació de Veïns Garau-Columnes- Temps d’Oci: 
 
“Sr. Batle, el 54? Ja és el darrer. Molt Honorable Sr. Batle, Senyores i Senyors Regidors, l’Associació de 
Veïnats Garau-Columnes-Temps d’Oci, referent a aquest punt, exposa lo següent: és un punt molt 
interessant, que ha fet en Toni Verger amb molt d’encert, el felicitem per tractar aquest tema avui aquí 
públicament, que el Velòdrom de Tirador, així com l’edifici annex, conegut com es Xalet, no siguin 
engolits pel picot, és lo que tota Palma i tota Mallorca sencera esperen i exigeixen, entre altres molts de 
motius, perquè forma part de la història esportiva de Palma, on, en nombroses ocasions, l’èpic i heroic 
Guillem Timoner, collí grans victòries, amb la presència de nombrosíssims veïns de la barriada Garau-
Columnes, molt aficionats al ciclisme en pista. Per lo tant, s’ha de catalogar i protegir l’històric Velòdrom 
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del Tirador, i l’edifici del Templet, i convertir l’àrea del velòdrom en un parc públic per tots, i com a pista 
per a patinadors, especialment el skating, i rehabilitació de la pista interior amb una pista de basket, 
molts anys enrere jugava en ella el Club de basket LUBE, que entrenava l’excel·lent baloncentista i 
periodista del Diari Balears, Toni Puyol, i un camp de futbol 7. Senyalarem que la Societat Veloç Esport 
Balear fou, durant molts d’anys, una de les principals promotores de competicions ciclistes a Balears i 
Espanya, acollint tot tipus d’aconteixements esportius de primer nivell, gràcies al seu velòdrom i la 
tradició ciclista existent a Mallorca. El Veloç impulsà la creació de la Unió Velocípeda Balear, que, el 
1932, canviava el seu nom pel de Federació Balear de Ciclisme. Organitzà la Festa del Pedal a principis 
del segle XX, i també competicions de motociclisme en pista. A partir dels anys 60, la societat va entrà 
en decadència, en part, perquè les competicions en pista, perderen interès a favor del ciclisme en 
carretera per etapes. Però també pel progressiu deteriorament del velòdrom, que, finalment, fou 
clausurat el 1973. Durant dècades, el Tirador fou seu de les principals competicions ciclistes en pista a 
nivell balear i nacional. Fou un dels velòdroms que va acollir, amb major freqüència a la seva pista, els 
campionats d’Espanya i Balears de velocitat, mig fons, darrera moto stayer o comercial i de persecució, 
tant en categoria amateur com professional. Per acabar, la nostra associació, amant sempre de l’esport, 
desitja, amb gran il·lusió, que el Velòdrom del Tirador torni esser i vagi a pels seus llorers i ens faci 
recordar les inoblidables proeses de temps passats. Res més i moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltíssimes gràcies Don Pere, molt amable. Té la paraula Donya Angela Pons, en nom de l’Associació 
de Veïns Ses Veles. És per aquí la Sra. Pons? Passem a la següent intervenció, Don José Tirado Jiménez, 
de l’Associació de Comerciants ACOTUR. Cuando Usted quiera.” 
 
Sr. Tirado Jiménez, representant de la Asociación de Comerciantes ACOTUR: 
 
“Sr. Alcalde, Señores Regidores, el motivo de estar aquí es porque hoy hay una iniciativa planteada por 
el Grupo PSIB-PSOE, que se basa en el tema del todo incluido, como patronal del comercio turístico, 
quiero indicar que es una seria amenaza para más de, más o menos unos 14.000 empresarios de las 
zonas turísticas, establecimientos turísticos, situados en las zonas turísticas, establecimientos surgidos 
en los alrededores de los hoteles. La mal llamada oferta complementaria, pero que somos oferta básica, 
y que de forma impotente observamos como los hoteles hacen descarada, y descarnada competencia, 
los hoteleros, con el todo incluido, quieren monopolizar y cautivar al turista. Y el turista con el paquete 
del todo vale, porque hemos pasado, que sepan Ustedes, del todo incluido hemos pasado al todo vale, 
con que en los hoteles se viene haciendo ya más o menos igual que en la República Dominicana, en lo 
que es todo el Caribe, que nuestros grandes hoteleros son los líderes allá. Entonces han importado este 
producto aquí, a Baleares, donde no se tiene en cuenta para nada a la oferta, como he dicho ya antes, a 
la oferta básica, creando pues un quebrantamiento entre la oferta básica y los hoteleros, que hacen de 
todo. No como antes que eran lugares para dormir y alimentarse, sino que se han convertido en 
discotecas, bares, tiendas, tiendas de descuento y recuerdos, parques temáticos, y sería también, si 
fuera falta, hacer capillas, pero las capillas no dan dinero, pero que quede claro que vamos camino de 
ello, de convertirse en los hoteles en todo vale y aquí no hay quien mire, controle, vigile, a los intocables 
Señores hoteleros. Baleares no es el Caribe, Baleares tiene una oferta básica excelente, aquí luchamos a 
tope, y creo que estamos muy diferenciados, en cuanto a que tenemos seguridad. Aquí hay aceras, aquí 
hay alumbrado, en el Caribe no hay aceras, no hay calles, no hay alumbrado. Tiene sentido, allí tiene 
sentido que haya el todo incluido, pero aquí no tiene cabida, y más con la vista gorda que están 
haciendo con la administración autónoma, y que cuando un hotelero aquí estornuda, todo el mundo 
corre, o todo el mundo hace lo que viene haciendo, que son cotos privados, donde no entran los 
controles, no entran las inspecciones, y en resumidas cuentas, así nos va y así estamos. Pero yo quiero 
dejar muy claro, que el todo incluido actual, hace la oferta complementaria actual, un daño tremendo, y 
es necesario y urgente el regularlo. No se puede permitir que los agresivos paquetes que ofrecen los 
hoteleros, paquetes que llevan a la sospecha de una economía sumergida, lleva a la sospecha de una 
actividad sumergida. ¿Por qué? Porque ahora se mueven con unos pin, con unos códigos, unos pin, unos 
códigos y unas referencias donde, disculpen, donde no se cotiza, no se paga absolutamente nada. Es 
bajo nuestro punto de vista muy grave que haya esta actividad, las fechas que estamos, y no se controle 
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y no se vigile. No quiero decir que sean todos, pero de verdad estos paquetes, donde incluyen de todo, 
party boats, que son discotecas en el mar, donde no cuentan absolutamente para nada los decibelios 
que llevan, la inseguridad que llevan, y con código y pin, donde no sé que hace la Agencia Tributaria, que 
hace la Guardia Civil del mar, etcétera, etcétera, etcétera, en no controlar esto. Esto es un tema que de 
verdad, no somos república bananera, Mallorca es una referencia en el mundo del turismo, y tenemos 
hoteleros galácticos, donde no se puede permitir hoy estas actividades clandestinas, y lo venimos 
denunciando desde nuestra plataforma constantemente. No podemos permitir y no podemos tolerar, 
que el todo incluido esté de la forma que está, que haya hoteles en el litoral a pie de playa, donde 
permitan y toleren, que salgan a la playa, a la arena y a los paseos marítimos, con alcohol, con productos 
del hotel, a consumirlos en la calle, comida a consumirla en la calle. Dice el Señor, antiguo Conseller Sr. 
Delgado, está prohibido. ¿Qué tengo que ir yo a prohibirlo? ¿Tengo que ponerme yo de Inspector de 
Policía? Es lo último que me falta ya, pero lo que no se puede permitir es que tengamos un problema 
que se llama estacionalidad, y que tengamos una cortísima temporada, y que cuando llega el verano, 
pues todo se genere y se consuma dentro de los hoteles. Por lo tanto, vuelvo a repetir.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Si, acabe ya por favor.” 
 
Sr. Tirado Jiménez, representant de la Asociación de Comerciantes ACOTUR: 
 
“Es un tema que el todo incluido.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Acabe por favor.” 
 
Sr. Tirado Jiménez, representant de la Asociación de Comerciantes ACOTUR: 
 
“El todo incluido es para hoy.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Acabe.” 
 
Sr. Tirado Jiménez, representant de la Asociación de Comerciantes ACOTUR: 
 
“Es pan para hoy y hambre para mañana.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias.” 
 
Sr. Tirado Jiménez, representant de la Asociación de Comerciantes ACOTUR: 
 
“Y va en contra de la calidad y de la creación de empleo.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy amable, muchas gracias. Sra. Pons, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Pons, representant de l’Associació de Veïns Ses Veles: 
 
“Hola, ¿Ya? Bon dia, treballadors anomenats polítics d’una empresa que es diu poble. Estàvem aquí baix 
manifestant-nos fa, cada 15 dies vindrem, amb gent que té ordres de desnonament, cada dia són més, 
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s’estan afegint la gent de lloguer, i com fa dos anys casi i mig, que en aquestes persones que governeu 
aquesta ciutat, varem demanar que intervinguéssiu demanant a la banca, que faceu una mediació 
perquè lo que està passant ara tenia que passar. La banca no ha fet absolutament res per ajudar en el 
ciutadà, ha estat que esser la pressió social i la gent la que fes que en Lleis com la de Brussel·les, es 
moguessin una mica, i ens trobem, Senyors que esteu governant aquesta ciutat, més de lo mateix. Els 
bancs pis buits, tenim que anar arrastres amb el codi de bones pràctiques en la mà, no l’estan aplicant, 
no ho fan de bona fe, nosaltres hem d’anar i dir-los, escolti, aquests Senyors tenen drets en el codi de 
bones pràctiques, i aquests Senyors poden quedar-se a ca seva 5 anys i tenir un sòtil. Ni siquiera per això 
serveixen els bancs, és a dir, ni per aplicar la Llei, que el vostre Govern fa 2 anys els va dir que fessin, i  si 
vosaltres, que sou els que els vareu dir que facin això, i no ho practiquen, no feu res. Nosaltres que 
voleu que facem més? Ens obligueu a lo que després ens multaríeu, ens obligueu. Nosaltres tenim aquí 
un cas, que és la Senyora, ah bé, varen dir que no podíem dir noms, però la persona que es cuida de 
casos socials, ens ha estat ajudant mesos, i en el final no se li pot donar un habitatge. És una persona 
amb un fill amb una malaltia greu, que està aquí, amb uns informes mèdics que ha pogut demostrar, i 
ara la duenya del pis li ha tallat l’aigua. Val? Que fem amb aquesta gent? ... deixeu de menjar un dia, 
deixeu de menjar un dia, li ... una casa i pagueu, perquè no és de rebut, no és de rebut que aquests 
casos socials, no hi hagi un protocol d’emergència, i que no hi hagi duros per fer-ho. Que a mi me 
vinguin a dir que una persona, amb una minusvalia, amb un fill de 29 anys, amb una malaltia molt, molt 
greu, no tingui sortida. Que està cobrant 300 i pico d’euros, i no tingueu un lloc, un pis on posar-lo, a mi 
me pareix deplorable. I me pareix deplorable com estan passant moltes més coses, ja no estam dient la 
falta d’esforç que feu en xerrar amb la banca. 79 milions d’euros li heu pagat de la deute. Escolti, que no 
li esteu donant caramels, jo crec que els esteu donant unes bones tallades, me digueu que no poden 
tenir un compromís per les 1.000 de vivendes que tenen buides, que ja sé que ells diuen que no, però 
bé, basta veure els lletreros de Palma, amb els noms de les entitats bancàries. Lo que no es pot fer és 
que en Leonardo i son pare, n’Eduardo i son pare, no tingueu una casa. Gent que no es pot moure, que 
tenen dificultats tots dos, que no tenen per menjar, que els serveis socials els diu que ja els duran 
menjar d’aquí a una setmana. Que lis diuen que es facin net. Com es poden fer net si ells dos casi no es 
poden tenir en peu? Escolteu-me, estam arribant a una sense raó, això ja no és normal, esteu governant 
i teniu que veure aquests casos, és que estam que ja no podem més. I lo únic que se vos ocorre és fer 
una sèrie de multes administratives, que encara empitjora la cosa. Pues Senyors, hi ha molta de gent 
que no pot pagar el pis de l’IBAVI, i se’n va a la Plaça d’Espanya a demanar doblers, i li heu llevat hasta 
això. I després se’n va a demanar-vos ajuda a vosaltres, i dieu que no teniu doblers, pues amem doneu-
nos una solució raonable. Una solució raonable, no demanem res pus, i per favor Senyors que governeu 
aquesta ciutat, feu els nassos de fer la vostra feina, aneu a xerrar amb els bancs, digueu-los que per 
l’amor de Deu, que la gent necessita cases, que al menys s’esforcin en fer lo que vosaltres fa dos anys, li 
vareu obligar a fer, i que estan adherits, que és el codi de bones pràctiques, i que estan posant excuses, 
ens estan posant traves, i ells no ho ofereixen, ells no ho ofereixen. I just això vos faria un bon favor, per 
favor, demanem per favor que tingueu en compte lo que estam dient la Plataforma d’afectats de 
Mallorca per la hipoteca.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Sra. Pons. Muchísimas gracias. Moltes gràcies Sra. Pons, molt amable com sempre, 
gràcies. Té la paraula Don Jesús Sánchez Riutord, en nombre de la Asociación de Empresarios de Salas de 
Fiestas, Discotecas y Similares de Baleares, cuando Usted quiera Don Jesús. Don Jesús. ¿Está Don Jesús 
Sánchez Riutord? No está. Pues pasamos a la siguiente, Don Francisco Cano Correoso. Cuando Usted 
quiera Don Francisco.” 
 
Sr. Cano Correoso, representant de l’Associació de temps lliure Anem: 
 
“Buenos días Sr. Alcalde, Señores y Señoras Regidores: una vez más vengo a echaros en cara la verdad 
que vosotros no queréis reconocer. Vengo a hablaros como ejemplo de lo que está pasando a millares 
de familias en esta ciudad, en estas islas, en este país. Mi mujer trabaja en una lavandería de Campos, la 
empresa Lavalia, antigua Cala Murada. El mes de mayo del año pasado mi mujer cobraba 1.000 euros, 
este año el sueldo es de 700 euros. Trabaja 4 de 7 días que tiene la semana. La jornada en teoría es de 
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10 horas diarias, pero en realidad trabaja 12 horas al día. ¿Quién hace cumplir que le paguen las horas 
extra que hace? ¿Quién vigila que se cumpla el horario acordado? ¿Quién controla que cobre un sueldo 
digno? ¿De quién es la obligación de poner freno a este abuso? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Para que 
estáis aquí? Con un sueldo de 700 euros para mi mujer y yo y un alquiler por pagar, ¿Cuánto dinero nos 
queda para pagar alimentos, electricidad, agua, transporte? ¿Cuánto cobráis vosotros cada mes? Vengo 
aquí en representación de toda la gente que se está quedando a un lado, de toda la gente que está 
haciéndose pobre. Madres que piden comida a la entrada de los supermercados, jóvenes que se ven 
obligados a dormir en el interior de cajeros, familias desahuciadas a la fuerza de sus hogares, 
inmigrantes que buscan sobras en el interior de los contenedores. No nos vamos a callar, vamos a 
presentarnos delante de vosotros, vamos a luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad. Hace unos 
días un Policía en Palma me pidió el DNI sólo por gritar “si se puede” por la Plaza Mayor. Nos queréis 
meter miedo sólo por luchar por nuestros derechos. Vuestra Ordenanza Cívica es sólo para hacernos 
callar pero no nos callaremos. Todas estas reflexiones son compartidas por el colectivo de jóvenes y 
adultos de Anem Teixit Associatiu. Muchas gracias Francisco. Hoy traigo mi currículum, al menos tener el 
detalle de acercaros donde estoy, y leerlo un momento, y os quedáis una copia. A ver ¿Quién se atreve? 
De vosotros todos, y os quedáis una copia de mi currículum por favor.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias Don Francisco, muy amable como siempre, muchísimas. Además le agradezco mucho, que 
siempre actúe como hoy, cuando le corresponde, muchas gracias. Mil gracias. La Regidora le coge el  
currículum y vamos a ver. Muy bien, tiene la palabra Doña María Isabel  Cervilla Alba, en representación 
de la Asociación de Vecinos Es Capitol. Muy bien.” 
 
Sr. Puyalto, representant de l’Associació de Veïnats Es Capitol: 
 
“Buenos días. Mi nombre es Lorenzo Puyalto, y hoy me presento en este Pleno para transmitirles a 
Ustedes un problema que afecta a todo un colectivo de ciudadanos que practican deportes alternativos, 
y que pertenecen o están afiliados a alguna asociación. Hablo en nombre de la Asociación Es Capitol, en 
nombre de la Asociación de patinaje de Santa Catalina, en nombre de la Asociación de Andratx Patina, 
en nombre de la Asociación de deportes alternativos que está en crecimiento o en auge, y como no en 
nombre de las personas, ciudadanos, de más de 500 personas, que emplean de manera mensual los 
recintos sin estar afiliados a ninguna asociación. Como ven somos un colectivo muy amplio, y como tal 
han de cubrir nuestras necesidades de tener espacios adecuados y en buenas condiciones para practicar 
nuestros deportes alternativos, y que los más jóvenes sean los beneficiados de estos servicios. De hecho 
hoy me tengo que referir al escrito presentado al grupo municipal Popular, indignante, en el cual 
exponen que han encargado un mantenimiento de Son Moix desde el año 2011 hasta el 2014. Bueno, 
pues verán Ustedes, durante este periodo ha sido cuando las instalaciones han estado en peor estado, y 
a raíz de ello dando lugar a provocar graves accidentes a los usuarios de las instalaciones, y en bastantes 
casos con consecuencias muy graves y lesiones permanentes como es el caso del hijo de Xisco Sánchez 
Frau de 14 años de edad, que sufrió un corte en el glúteo provocado por unos tornillos muy mal 
colocados a raíz del corte, tuvieron que aplicarle de urgencia en el hospital una intervención con 15 
puntos de sutura en su glúteo, hay fotos. John García Rodríguez, sufrió el mismo accidente causado por 
la mala colocación de los tornillos. Consecuencias 35 puntos de sutura en su pierna izquierda, y su 
posterior cicatriz para el recuerdo. Aún ningún organismo público ni privado se ha hecho responsable de 
estas lesiones, y alguien tendrá que pagar daños y perjuicios a estas personas. Y muchas más que no 
puedo nombrar,  porque solo tengo dos minutos, en este caso cuatro gracias a las asociaciones. En 2014 
la cosa no varía. El 19 de febrero Ustedes cierran Son Moix para realizar reparaciones, sin avisar a los 
usuarios de la duración de tales tareas. Mantienen el cerrado al público durante tres meses, en los 
cuales no se realiza ninguna actividad de reparación. Y durante la última semana de mayo, antes de 
empezar la Feria de las Islas Baleares, 19 de mayo al 22 de mayo, rápido y corriendo parchean las 
deficiencias evidentes del recinto. Aquí tenemos fotos del parcheo. Tres meses cerrado para poner las 
nuevas planchas mal colocadas, las juntas de silicona mal hechas y como no el mismo problema de 
siempre, los tornillos mal colocados, nuevamente para que sigan actuando como guillotinas. Tres meses 
cerrado para esto, nunca hacía falta cerrar el recinto completo, ya que la inmensa explanada de Son 
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Moix no necesitaba de reparaciones, y al cerrarla se dejó a un colectivo de más de 900 personas sin 
poder practicar su deporte, el cual no necesita de rampas para ser practicado. El día 24 de mayo reabren 
Son Moix, con motivo de la fiesta de les Illes Balears, esto es lo que ocurre a los 20 minutos de estar 
abierto. Bueno como ven el problema durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, continúan a día de hoy, 
ya que las instalaciones están abiertas al público, a día de hoy. El tema del skate park de la Riera, el 
mismo problema. El recinto público de la Riera está desde el 2011 sin luz, sin luz eléctrica ya que unos 
indigentes que viven a 10 metros escasos del ekate park, sustrajeron el cableado, para su posterior 
venta en Can Valero, para poder así sacar un día de pan y comida. Al informarles a Ustedes, la solución 
fue retirar los focos, fabuloso. Las pistas están totalmente deterioradas, y necesitan de una buena 
reforma de inmediato, como pueden ver en las fotos. Miren, como ven ambas pistas necesitan 
urgentemente que sean reparadas, así como también construir otras, para que los niños puedan crecer 
con su deporte, que es el que han elegido, que en este caso no es ni futbol ni baloncesto. Y ¿Por qué no? 
Ya que este deporte está en auge, unas ampliaciones de módulos para el disfrute de los usuarios. Ya que 
la demanda pública en este sector ha crecido muchísimo en estos dos últimos años. Para ello, para 
realizar unas buenas reparaciones, nos ponemos a su disposición las tres asociaciones, para poder 
trabajar en conjunto, y así poder hacer que los ciudadanos dispongan de unas instalaciones adecuadas, 
y con posibilidad de futuro, ya que hay un campeonato de España, en el cual, nosotros, las Islas, somos 
los únicos que no podemos acudir, porque no podemos entrenar unos módulos adecuados. Es 
importante la colaboración entre Ustedes y nosotros, y nuestras asociaciones destinadas a deportes 
alternativos. Ya que como usuarios de tales somos los más adecuados para asesorarles sobre nuestras 
necesidades. Y como no, al tener mejores instalaciones, y que sean más seguras para sus usuarios, 
nuestros niños y mayores puedan practicar su deporte e ir creciendo y mejorando en el día a día. 
Muchas gracias y un cordial saludo.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias, muy amable por su intervención, tomamos nota y continuamos con la 
participación de Don José María Moreno Pons, en nombre de la Asociación Empresarial de Automoción 
y Náutica de Baleares, ASEMA.” 
 
Sr. Moreno Pons, representant de l’Associació Empresarial de Automoción y Náutica de Baleares: 
 
“Bon dia. Miri, jo vos volia demanar lo següent, nosaltres som uns autònoms, que som mecànics de 
Palma, que estam afectats pel tema de l’ORA. El tema de l’ORA, no és que ens afecti com ORA, és a dir, 
ens beneficia. Perquè? Perquè arriba una grua, tenim aparcament, i podem posar els cotxes. Fins aquí va 
tot perfecte. Quin és el problema? El problema ve quan nosaltres per exemple hem de sortir del taller, a 
recollir un cotxe d’una veïna, d’un veïnat, que està pues a 100 metros, 150, 200 metres, on sigui, anem a 
arrancar-lo perquè s’ha quedat tirat, en doble fila, ha tingut un problema. Si nosaltres tenim cotxes 
aparcats a defora amb el tema de l’ORA. Que passa? Que se’ns passa el temps, i quan arribem ja tenim 
la multa posada. No és que no haguem posat el tiquet, nosaltres posem el tiquet, però clar, no pots 
estar controlant minut a minut, si estàs defora del taller fent un servei. Que vull dir amb tot això? Jo lo 
que vos volia demanar, seria qualque possibilitat, com a altres municipis de Palma hi ha, per exemple a 
Sóller, que es treure unes targetes, evidentment pagant, no vull que siguin regalades, perquè avui en dia 
tot té un cost. Si aquestes targetes per exemple per taller, una, dues, targetes, que nosaltres puguem 
posar en els cotxes que tenim defora, un, dos, no tenim més, i no hem d’estar pendents de que se’ns 
passi el tiquet, i ens arriba la multa. Nosaltres tenim, diguem, controladors de l’ORA, que són unes 
bellíssimes persones, te diuen, escolta Lluís, que falta mitja, cinc minuts perquè se t’acabi l’ORA, que es 
teu, perquè tu l’has avisat. Però hi ha altres que fan tot lo contrari, estan pendents de que se te passi 
l’ORA, per posar-te la multa. Arriba un client, has de fer un pressupost, te deixa el cotxe un segon, un 
segon davant la porta, no has acabat de deixar el cotxe davant la porta, tens mala sort que arriba el de 
l’ORA, i hi ha gent que te diu, no pot estar molt de temps, no passis pena, en 10 minuts ho llevem. Arriba 
un altre, només te dona mala vida perquè llevis el cotxe. Espera un segon, si només està un segon el 
cotxe davant la porta, per fer un pressupost. Jo lo únic que vos vull demanar, amem si hi havia cap 
possibilitat que estudiéssiu, per poder fer aquestes targetes, pels tallers que ho volguessin sol·licitar, per 
poder aparcar un o dos cotxes en el carrer, i no estar pendents del tiquet de l’ORA tot el temps, això és 
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la meva petició. Ho he explicat lo millor possible. Moltes gràcies per escoltar-me. No sé si el meu 
company vol dir algo, no vol dir algo.” 
 
Representant de l’Associació Empresarial de Automoción y Náutica de Baleares: 
 
“No, no, lo mateix que diu ell, que la problemàtica que tenim és aqueixa, i lo que volem és que ens 
donin una solució, ja que és un servei que estam donant en el ciutadà, i en canvi per l’altre part, amb els 
de l’ORA, donem un servei, i per l’altre banda bastant machacant. Jo crec que a part a Sóller està fent 
això. A Madrid s’està fent i a Barcelona també.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“D’acord, prenem nota, ja saben, ho hem mirat amb carinyo, ja saben, el problema és que els carrers 
són lo que són, i llavors les places aquestes d’aparcament, tenim el problema amb el resta de veïnats, no 
és un tema senzill, però bé, li promet que ho estam estudiant, i farem lo màxim, comprenem 
perfectament lo que vostè ens ha explicat.” 
 
Sr. Moreno Pons, representant de l’Associació Empresarial de Automoción y Náutica de Baleares: 
 
“Una o dues targetes com hi ha a Sóller, a Sóller ho tenen.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Ho mirem amb tot interès, moltes gràcies.” 
 
Sr. Moreno Pons, representant de l’Associació Empresarial de Automoción y Náutica de Baleares: 
 
“Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies, molt amable, fins un altre. Adéu. Molt bé, continuem idò, i té la paraula Donya Mercè 
Borràs Dalmau, en nom de l’Associació de Veïns Es Pont d’Es Tren.” 
 
Sra. Borràs Dalmau, representant de l’Associació de Veïns Pont d’Es Tren: 
 
“Bon dia a tothom. L’Associació de Veïnats del Pont d’Es Tren, en diferents ocasions hem demanat per 
escrit en el nostre Ajuntament, millores pel barri, que evidentment repercuteix en benefici de la ciutat i 
de tots nosaltres. Avui es porta a aquest Ple antigues i vives reivindicacions sobre el Parc de Ses 
Estacions, per millorar-ne les seves instal·lacions i els usos. Com ja sabeu el nostre barri, és un barri molt 
poblat, molt divers, i amb molta gent major, i el Parc és un espai de convivència i esbarjo. A més a més, 
també hi venen i passegen persones de diferents indrets de Palma. Per això demanem que tingueu en 
compte les nostres reivindicacions, que són: el parc no es pot tancar tan prest, ha d’estar moltes més 
hores obert i sobretot de cara a l’estiu, els que quedem a Palma ens agrada després de sopar anar-hi a 
compartir la xerrada i la fresca. Totes les portes del parc han d’estar ben obertes, no té sentit que n’hi 
hagi que estiguin tancades en hores d’estar obertes. Cal donar ús en els diferents edificis que hi ha en el 
parc, que formen part de la nostra història, de la història de la ciutat, i que molts són edificis 
significatius, i que no s’han de deixar perdre. Són espais perfectes perquè hi pugui haver un quiosquet 
amb cadires i serveis de bar, perquè hi pugui haver la seu social de la nostra associació, cosa que 
reivindiquem des de l’any 2005. També hi ha cabuda per altres entitats del barri on dur a terme 
diferents tipus d’activitats, per fer el museu del tren, tan demanat també,per galeria per exposicions de 
diferents coses, per concerts, etcètera, etcètera. És imprescindible que es faci un bany públic, que 
estigui obert, adaptat i net. És molt important també per a nosaltres que hi hagi, que s’instal·li un circuit 
pensat sobretot perquè la gent gran pugui fer exercici físic. Un tancat per cans i. Més hores de Policia de 
barri. Resumint, que tots volem que sigui un barri, una ciutat còmoda, confortable, neta, amable, 
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segura, que convidi a la convivència i al benestar, i per això pensem des de l’associació que aquestes 
millores que es demanen en el parc, hi poden contribuir. Per tant, els demanem que ho tinguin en 
compte, i que actuïn en conseqüència. Moltes gràcies.” 
  
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltíssimes gràcies, molt amable. Té la paraula l’Associació de Veïns i Veïnes del Camp Rodó, Don 
Víctor Blázquez Martín.” 
 
Sr. Blázquez Martín, representant de l’Associació de Veïns del Camp Rodó: 
 
“Hola, buenos días, Sr. Alcalde, Regidores y a todos los grupos en la sala.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Se ponga, póngase el micro para que le oigamos.” 
 
Sr. Blázquez Martín, representant de l’Associació de Veïns del Camp Rodó: 
 
“Si, ¿ahora? Vale. Buenos días Sr. Alcalde, Regidores y a todos los grupos de la sala. Si me permiten, voy 
a leerles unas reivindicaciones, porque no quiero pasarme del tiempo. Quiero dejar claro lo que ocurre. 
Estamos aquí para intentar solucionar la cantidad de problemas que tenemos en el bloque reformado 
por el Ayuntamiento en Camp Redó, zona concreta de Corea. Miren cuando firmamos el contrato con el 
Ayuntamiento de Palma, nos dijeron que el proyecto, estaba financiado por el Ajuntament de Palma, 
Govern Balear, proyecto Urban, Fondos Feder y la Unión Europea, dinero de Europa para barriadas 
degradadas, nunca del contribuyente, como dicen desde Regidoría. Los problemas que les venimos 
diciendo desde agosto, septiembre, incluso antes de firmar en la notaría, incluso por escrito, no nos han 
recibido en Regidoría de Urbanismo para tratar asuntos graves, que nos perjudican a la mayoría. 
Estamos aquí, ya que nadie de Urbanismo quiere escucharnos. Mire, cuando Ustedes decidieron 
reiniciar las obras de nuestro bloque, y desistir de hacer oficinas, o equipamientos, dijo, van a tener 
todos unas casas nuevas y preciosas. Le reconozco Sr. Alcalde, que tuvo un trato muy bueno con los 
mayores el día de la audiencia. Pero la realidad y los problemas que hay en este edificio son para la 
mayoría de nosotros un verdadero infierno. Primero que no se ha respetado el proyecto inicial, que 
decía, el edificio tendrá instalación de gas natural, pues no lo tiene, y las placas que hay para el agua 
caliente, solo funcionan en verano. El ascensor llegaría hasta la azotea, ya que no se puede tender la 
ropa en los pisos porque así ha quedado inhabilitado. Pues el ascensor solo llega hasta el tercer piso. ¿Se 
imaginan a las personas mayores, que tengo aquí al lado, subiendo con barreños de ropa? Yo hasta las 
veo. Más cosas. El edificio, tendría una de las mejores eficiencias energéticas, aprovechando la luz solar, 
fachada termo ventilada. No es así, los ventanales que teníamos están tapiados con ladrillos. Viéndose 
el contorno, sin ventilación ni iluminación, oscura por el día, solo cuando se pulsa el botón, dura un 
tiempo y cuando se apaga, todo o casi todo, queda oscuro. Los mayores no ven donde meten la llave, 
pregunten a la Sra. Clara, cayó de cabeza hasta el rellano del piso de debajo. Se podía haber matado, yo 
la recogí, si le quiere dar las fotos a la. Esta persona es muy mayor para tener que pasar por esto, nadie 
del Ayuntamiento ha venido a verla. Les pedimos recuperar las ventanas, ya que están tapiadas por 
ladrillos, quitando estos la ventilación e iluminación se recupera la luz de 6 de la mañana a 10 de la 
noche, es mucho ahorro y más con pensiones bajas. Miren, hay un sinfín de deficiencias y mire quien lo 
dice, en un informe que nos han negado el Consorcio Riba hasta hace dos días, cuando hemos venido 
aquí. Redactado el 28 de enero de este año. Arquitecto técnico, Pablo Adrian Salich Di Francesca dice: 
después de visitar las diferentes zonas comunes del edificio y varias viviendas particulares, persisten a la 
fecha una relación de deficiencias de obra producidas por fallos en los procesos de ejecución y/o 
inobservancia de las adecuadas órdenes de ejecución facultativa de la misma. Esto habla de humedades 
y desperfectos Sr. Alcalde. A fecha de hoy le digo yo, hay muchas cosas que menciona esta Arquitecto, 
que no se han reparado, y hay muchas más. Ya vemos todos aquí como se han hecho las obras en este 
bloque. ¿Entiende nuestra indignación? A 29 de mayo, 4 meses de este informe y no se han reparado las 
deficiencias graves como le digo entra agua en todos los bajos, por no haber puesto tela asfáltica, como 



 

- 89 - 

dijo el Aparejador de Asigna. Luego algunos dicen que hemos ganado dinero, que tenemos viviendas 
nuevas, pues hasta las persianas se abren solas, planchas con remaches, tiradores imposibles cerradas 
en las habitaciones a oscuras, como un contenedor de obra. Tema de gastos: este proyecto iba 
financiado por el Consorcio Riba, teníamos coste cero para los vecinos. El Govern Balear, todo lo que he 
dicho antes.  Pues el pago de contadores lo tuvimos que hacer frente nosotros, casi 2.000 euros a 
Hacienda, contratar dos veces abogados a petición de Regiduría, la expropiación de los terrenos para 
hacernos un parking, que luego no se nos han dado. Cláusulas de venta en 10 años, casi 4 años sin saber 
si tendríamos nuestras casas. Luego sufrimos actos vandálicos en el edificio, pedradas, pintura en 
fachadas. Miren, estas personas mayores no pueden enfrentarse a Ustedes judicialmente, la mayoría 
carecemos de los medios económicos para contratar un buffet de abogados y otro de arquitectos. 
Aunque ganáramos un juicio al Ayuntamiento, tal vez por edad no lleguemos a tiempo, o sea, no puedan 
ver que nos dieran la razón por la avanzada edad de algunos, además están pagando los contadores a 
plazos y los gastos de Agencia Tributaria también a plazos, con 87 años y 86. Pero Sr. Alcalde, Usted 
tiene en su mano y motivos para rectificar. Le pedimos hoy aquí que les diga lo mismo que les dijo el día 
de la audiencia, sí se puede. Buenos días y gracias en nombre de todos. Ya ven que no hemos venido 
aquí a gritar ni a faltar al respeto a nadie, porque la razón es la que consideramos que tenemos.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias, y le he escuchado con todo interés, no se preocupe. Gracias, gracias. Yo creo que 
ya con esta hemos acabado las intervenciones. Perdó, hem acabat les intervencions, i continuem idò.”  

 
53. Proposició conjunta presentada pels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS relativa al bloc 
XII:  reparacions necessàries i obligacions municipals dels habitatges socials del Camp Redó 
(317/2014) i esmena d’adició (357/2014).  
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Reprenem el debat i passem en el punt 34, proposició del grup municipal PSIB-PSOE, relativa a la 
regulació del producte tot inclòs. Té la paraula Don José Hila.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Una pregunta, ¿empezamos por el 34 por algún motivo concreto? Porque antes hay puntos con 
intervención, que antes del 34 había otros puntos con intervención de entidades, no sé si es por algún 
motivo concreto. Sí, vale, vale, muy bien. Bueno pues.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, jo com a qüestió d’ordre, Sr. President substitut, ja que, del punt 34 crec que la gent que hi ha ara 
aquí és la gent del bloc 12 del Camp Redó, i era per veure amem si es podia alterar l’ordre, i féssim el 
debat del Camp Redó primer, ja que és la gent que hi ha, que ha vingut aquí a fer l’aportació, a escoltar 
el debat, per ajuntar les dues coses. Perquè del punt del tot inclòs el podem tenir després, perquè a 
demés la persona que ho ha explicat, que li interessava, no hi és. Si es pot alterar extraordinàriament 
aquest ordre del dia, només en aquest cas, que s’avanci.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Quin punt seria el que es començaria? A quin número?” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Que s’avanci ara en la proposta del 53, si. Que sigui la primera a tractar.” 
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Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Si, jo no tinc cap problema de que es comenci amb aquest punt, per tant passaríem en el punt 53, té la 
paraula, aquesta és conjunta, té la paraula el Sr. Verger. Sr. Verger.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, jo crec que els veïnats ho han explicat molt bé, des de, a partir de juny de 2011, han viscut un 
autèntic calvari, hem de recordar que les pressions que varen rebre per no acabar, perquè renunciessin, 
perquè renunciessin a acceptar el seu habitatge. Hem de recordar, mesos i mesos en que el Sr. Valls, 
deia que la majoria de veïnats no volien tornar en el bloc 12, i ells varen haver de desmentir això, però 
anant a premsa, venint aquí en el Ple, perquè des de l’Equip de Govern municipal es deia que no volien 
tornar, i varen haver d’aguantar durant mesos pressions, per acceptar altres habitatges, i deixar, com fa 
el Sr. Valls amb tot, deixar tot a la meitat, deixar el bloc 12 abandonat i sense donar ús. També en 
Comissió el Sr. Valls va parlar d’utilització dels veïnats, que nosaltres utilitzàvem els veïnats. Això Sr. 
Valls, me sap molt de greu però és molt miserable dir això, aquí no s’utilitza a ningú, aquí hi ha uns 
veïnats que fa mesos que tenen, primer que varen haver de viure un calvari, per aconseguir que 
s’acabessin els seus habitatges, i ara fa mesos que no reben una resposta, a tota una sèrie de qüestions 
bàsiques, que estan exposant des de fa mesos. Per tant aquí no hi ha utilització de res, aquí no hi ha 
utilització de ningú avui, si vostè ho ha volgut escoltar, ho ha pogut comprovar, els veïnats tenen una 
sèrie de queixes i reivindicacions, que a demés pensem que es poden atendre. No els castiguin més, es 
varen enfrontar a la seva decisió de deixar inacabat el bloc 12, i a partir d’aquí va començar el seu 
calvari. No els castigui més, no castigui més en aquests veïnats del bloc 12, atingui les seves peticions. 
Anem a veure, és gent molt humil, és gent molt humil, ho acaben d’explicar ara, que s’han hagut 
d’endeutar, per pagar els comptadors d’electricitat i aigua, que han hagut de posar. Que ha hagut de 
pagar advocats, perquè vostès els deixaven sense vivenda, i per defensar aquesta situació, han hagut de 
pagar advocats, gent molt humil, han hagut de pagar a hisenda. Durant el procés d’obres, quan vostès 
finalment varen haver de rectificar, no es va convocar cap reunió, entre l’Arquitecte Director de les 
obres i els veïnats. Evidentment, amb aquesta situació, era fàcil que algunes qüestions, que s’haguessin 
pogut resoldre, si aquestes reunions s’haguessin convocat, no s’han resolt, perquè vostè ho va fer a 
desgana, vostè no volia continuar amb aquest projecte de rehabilitació, i el va continuar a desgana, i 
això s’ha de dir. A partir d’aquí, aquests veïnats estan parlant d’una sèrie de qüestions, que pensem que 
s’han de poder atendre. Jo no sé els inconvenients tècnics de cada una d’aquestes qüestions, els costs, 
això vostès s’han de seure, han de seure els tècnics, han de seure els veïnats, s’han d’abordar tots els 
temes, però s’han d’abordar. Lo que no pot esser és, porta tancada, i no abordar cap tipus de qüestió. El 
tema de l’entrada de llum natural i ventilació a l’escala, és una qüestió que s’ha d’abordar, així com ha 
quedat, així com ha quedat el bloc 12, hi ha un dèficit d’entrada de llum i de ventilació, aquest dèficit 
existeix, s’ha d’abordar d’alguna manera, jo no sé de quina manera, però per favor, se seguin els tècnics, 
se seguin amb els veïnats, vegem quins costs això suposa, i de quina manera es pot abordar. El tema de 
múltiples deficiències de tiradors de portes, de bé, hi ha moltes qüestions que evidentment ho exposem 
aquí a la moció, que haurien de poder vostès abordar. El tema de ventilació, el tema d’entrada de llum 
també a les plantes baixes, és una qüestió també a millorar i a arreglar. El sistema de persianes Sr. Valls, 
és una qüestió a abordar i a millorar d’alguna manera. Per tant, deixin de tenir la porta tancada, vostès 
tenen un deure moral amb aquests veïnats, vostès en aquests veïnats que no havien de pagar res, els 
han fet pagar comptadors, alguns s’han endeutat, han hagut de pagar advocats, no se’ls ha instal·lat el 
gas natural, quan se’ls havia promès el gas natural. L’Ajuntament no pot deixar, l’Ajuntament no pot 
deixar en aquesta gent abandonada, i és lo únic que demanem, amb bon to, no facem d’això un debat 
polític, de tirar-nos els trastos pel cap. Simplement lo únic que es demana és que vostès es seguin, amb 
els tècnics, amb els veïnats, i s’abordin tots aquests temes, i sapiguem de que estam xerrant, de quins 
costos suposen, i de quina manera es poden arreglar algunes coses. Per favor els tinguin, no els tinguin 
més temps castigats en aquests veïnats, amb la porta tancada. Simplement això és lo que es demana 
des d’aquest grup, i des d’aquesta moció. Gràcies.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
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“Moltes gràcies Sr. Verger. Té la paraula, si, té la paraula el Sr. Valls.” 
 
Sr. Valls Flores (PP): 
 
“Moltes gràcies. Bueno, Sra. Garvi, Sr. Verger, ya está dicho durante la Comisión del Pleno. Mire, la 
encuesta de los ciudadanos en general, y de los vecinos del bloque en particular, sobre su proyecto en 
las viviendas del Camp Redó, es de rechazo del 100% de todos los vecinos. Ya dijimos que de las 25 
viviendas, 6 fueron expropiadas a coste público, de presupuesto municipal, sin una cofinanciación, 
porque recordemos que Feder no financia compra de viviendas. 9 optaron por la opción de acogerse a la 
alternativa que les dimos de quedarse la vivienda de realojo, en la que estaban instalados, o incluso 
otra, como así fue en algún caso. Y 10 volvieron al bloque 12, una vez dijeron que querían que se 
terminara el proyecto de la obra empezada, con un coste para las arcas públicas de 2,6 millones de 
euros, a contrastar en la contabilidad pública. 2,6 millones de euros para hacer 19 VPOs que bien 
hubieran podido tener cada uno un chalet adosado, un poco más grande ¿verdad? ¿De verdad quieren 
Ustedes, de verdad quieren Ustedes hablar del bloque 12 de Corea? Mire, no vamos a defender su 
proyecto, todo el mundo está en contra de su proyecto, a la vista está de que están en contra de su 
proyecto. Fue por responsabilidad institucional, y no por opción política, que nosotros de alguna forma 
pues quisimos cumplir con el compromiso que había adquirido la Alcaldesa anterior, con estos vecinos. 
Pero los vecinos están indignados, y quizás con razón. Yo les he atendido. Están indignados como 
solución que Ustedes pusieron del bloque 12. Antes teníamos 3 habitaciones, ahora tenemos 2. Es muy 
incómodo, hay falta de espacio, esto es lo que fueron a decir a los medios de comunicación 
recientemente, una vez que se ejecutó el proyecto que Ustedes aprobaron, adjudicaron, y 
comprometieron la financiación. Me acusan de desgana, animadversión y acoso, nada más, de presión, 
Usted Sr. Verger me acusa a mí de presión. Yo les pregunto, ¿Cuántas veces han atendido 
personalmente Ustedes a cada una de estas familias? ¿Conoce Usted a la Sra. Sulamita? ¿Conoce Usted 
al Sr. Chumillas? ¿Conoce Usted al Sr. Navarro? ¿Conoce Usted al Sr. Mose Soluballo? ¿A Stanley? ¿A 
Nieves Usón? Ustedes no los conocen, porque nunca les atendieron, está es la realidad. Y Ustedes ahora 
quieren revertir la carga del deber, sobre un proyecto que era un desastre, como se ha podido 
comprobar, y al final tenemos la situación que tenemos. Nosotros lo único que hemos hecho, a lo que 
Ustedes le llaman acoso fue, primero, yo personalmente, juntamente con la gente del Consorcio Riba, 
con el Gerente de Urbanismo, atendí familia por familia, y el acoso consistió en ofrecerles elegir la casa 
donde estaban, volver a la casa del bloque 12, o incluso optar a otra del Patronato del Habitatge. 
Conjuntamente con esto, se pagaron las mudanzas, se ofrecieron y se hicieron visitas antes de elegir el 
piso de vuelta, se les asesoró jurídicamente, se arreglaron desperfectos, se pagaron 11.000 euros extras 
no incluidos en la planta baja, se negociaron impuestos para que les costara lo mínimo. Al final tuvieron 
que pagar entre 1.500 y 2.300 euros por tener un piso absolutamente nuevo. Se les ayudó a realizar un 
pago aplazado frente a hacienda, se les gestionó el alta de suministros, un técnico de Emaya se desplazó 
a las oficinas del Camp Redó, para ofrecerles y ayudarles a dar el alta de los suministros. Se les 
acompañó por parte de los técnicos del Consorcio Riba, a las OACS para dar solución a cada uno de 
estos. Todo esto, también es coste público, y todo esto se ha hecho, en atención a cada una de las 
familias que optaron por volver al bloque 12. Hoy protestan porque en definitiva, están en desacuerdo, 
y rechazan el proyecto que Ustedes adjudicaron, esta es la realidad sobre las viviendas del Camp Redó. 
Yo lo único que les quiero decir es que Ustedes, en este sentido, me sabe mal decirlo pero actuaron 
irresponsablemente. Ustedes firmaron con cada una de las familias, alguna de ellas no quería irse 
porque había recién rehabilitado su casa, y se había acabado de gastar un dinero para poder estar pues 
de una mejor manera en esta casa. Y Ustedes con un documento de dos folios, que no era papel 
timbrado, concretamente, sin Escritura Pública, sin aplicar y contemplar un plazo de retorno, sin 
determinar responsabilidad alguna por el caso de que hubiera incumplimiento, sin asegurarles la 
cobertura sobre gastos e impuestos y suministros, y lo que es peor, sin recabar la anuencia de los 
bancos, en aquellos pisos donde existía una hipoteca, colocando a los vecinos en una situación 
querellable, por las entidades bancarias, Ustedes si que se olvidaron, Ustedes si que obviaron la 
atención a las familias del bloque 12. Esa es la realidad. Esta es la propuesta del Camp Redó, esta es su 
propuesta, esto es una ruina urbanística.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
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“Sr. Valls, anirà acabant?” 
 
Sr. Valls Flores (PP): 
 
“que lógicamente no ha resultado positiva, como Ustedes han podido ver. Muchas gracias.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Moltes gràcies Sr. Valls. Té la paraula la Sra. Garvi.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Martínez. Sr. Valls, yo no se, no se si es sordo, porque no ha escuchado absolutamente nada 
de lo que han venido a contarle unos vecinos, no se si es ciego porque se niega a ver la realidad, no se, 
nos ha llamado irresponsables, yo creo que la gran responsabilidad que tienen encima de sus hombros 
es que, precisamente no ha ido allí a ver que está pasando con sus ojos, no le han hablado del proyecto, 
le han hablado de la ejecución de la obra, le han hablado de la ejecución de la obra que Usted llevó a 
término, le están exigiendo su responsabilidad como Ayuntamiento, en el sentido de que les ayude 
como promotor de las obras, a exigir lo que son sus derechos, delante de una constructora que ha 
hecho las cosas mal. Le están diciendo que el proyecto primitivo tenía gas natural, y que tenía un 
ascensor que llegaba arriba, y Usted lo modificó. Le están diciendo todo eso y le están exigiendo sus 
derechos. Pero no son unos grandes promotores, no, no, es gente muy vulnerable, muy humilde, lo 
único que dijeron cuando estuvimos ahí fue, nos tratan como animales, como animales, Usted que 
presume de que está haciendo el Urbanismo para la ciudad y las personas, y le están hablando, le están 
hablando desde el sentimiento, desde la realidad, desde la impotencia que tienen, desde sus 
dificultades económicas, el gran enfrentamiento que ven, contra un Ayuntamiento, que no les atiende. 
Le están poniendo la mirada en Usted, han dicho el Sr. Isern nos atendió bien, fue delicado, fue amable 
con nosotros, el Sr. Valls no nos recibe, no nos recibe, no nos recibe, no nos escucha, eso es lo que han 
venido a decirle, le han venido a decir a Usted que les reciba, que les ayude, que son la mitad de la 
propiedad de esos pisos, que tienen dificultades con la constructora, que tienen dificultades con el 
Consorcio, que por favor les eche una mano. Le están especificando temas muy concretos, que hay 
problemas de humedades, que hay problemas en la escalera, que les reciba, que les eche una mano, 
que les atienda como promotor de la obra, como responsable de la ejecución de la obra, de un proyecto 
que por mucho que le pese, y a Usted no le guste, lo ha hecho con desgana, con mucha desgana, pero 
que fue un proyecto para fondos europeos, fruto de un concurso público, y que tenía su sentido en la 
continuidad. Les apedrean en la barriada, les apedrean en la barriada, su bloque precisamente, porque 
les ha hecho distintos a los demás, cuando se ha negado a continuar Usted con las obras. Les hace 
diferentes y además les ignora, sencillamente están abandonados. Y además en la Comunidad de 
propietarios, tienen un estupendo Ayuntamiento, que en lugar de atender la petición conjunta, de más 
o menos toda la Comunidad, se pone siempre a la contra. Quizás hablen en su nombre Sr. Valls, porque 
Usted no va, tiene a sus representantes, hágaselo mirar, a lo mejor sus representantes ponen en su boca 
cosas que no son, pero de verdad que atiéndalos, si solo le pedimos que los reciban. Pero no nos 
apedreen a nosotros, si nosotros ya estamos aquí, atiéndales, escúchenles, porque no creo que ninguna 
de estas Señoras, que Usted sabe unos cuantos nombres, pero estos no están aquí, y aquí no hay solo 
dos, hay todo ese bloque, todo ese bloque, toda esa escalera, toda esa escalera, escúchelos, como si 
fuera su madre o su abuela, o la prima de su abuela, o alguien conocido que viene a pedirle ayuda. 
Solamente es que haga lo que debe hacer, es el promotor de las obras, hay deficiencias, hay una 
garantía, hay un arquitecto, hay una constructora, póngase a trabajar.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Moltes gràcies Sra. Garvi. Sr. Verger.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
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“Si, lamentablement el Sr. Valls efectivament, pareix que no ha entès, no ha entès res de lo que es 
demana i de lo que s’està dilucidant aquí. Vostè menteix, vostè diu que ha atès a les persones, i que els 
ha simplement els ha atès, i aquí ha presumit d’enumerar els noms. Escolti, vostè els volia deixar sense 
ca seva del bloc 12 en aquestes persones. No se recorda? És que ara farà com si ningú se recordés 
d’això? Vostè mesos dient que aquell projecte havia de quedar inacabat, i que ells no podrien tornar a 
ca seva en el bloc 12, que els oferia l’Ajuntament, evidentment, només faltaria, els oferia un altre 
habitatge a un altre banda, però que en el bloc 12 no havien de tornar, no podrien tornar perquè 
l’Ajuntament no acabaria les obres. Això durant mesos, això és un calvari, això va esser un calvari per 
aquesta gent. Vostès no presumeixi, no presumeixi aquí d’haver atès les persones, i haver-se preocupat 
per elles, això amb absolut, vostè els va fer passar un autèntic calvari. Després, assumeixi la seva 
responsabilitat, nosaltres podem assumir la nostra també, en quant en el projecte anterior. Però vostè 
assumeixi la seva. Ara mateix la situació que hi ha, és la que és, que hi ha algunes qüestions que es 
poden millorar, i segurament no costen tant de doblers, i a demés l’Ajuntament té l’obligació moral 
d’atendre-les. Un Ajuntament que ha obligat en aquestes persones, a haver-se d’endeutar per pagar els 
comptadors de llum i d’aigua, o per pagar un advocat. Quan vostè volia deixar sense casa Sr. Valls, quan 
vostè els volia deixar sense casa, aquesta gent humil, sense recursos, va haver de contractar un advocat, 
per defensar-se de l’Ajuntament que els volia deixar sense casa. Se’n recorda vostè d’això? Vostè que 
tant ha atès en aquestes persones, jo m’abstindria d’entrar en aquest tipus de discussió. Vostè, lo únic 
que demanem, i li tornem a repetir, per si ho vol entendre, per si ho vol entendre, és que s’atengui lo 
que s’està demanant, algunes qüestions són d’una lògica evident, i són millores que segurament sense, 
amb una mica de feina, amb una mica, sense gaire esforç econòmic per l’Ajuntament, es poden 
solventar, i més aquelles que depenen de que s’executi bé el contracte d’execució, evidentment. Això 
també hi ha dèficit en això, que se van arreglant algunes coses, però encara en falten moltes. Per favor, 
deixem estar la història de la batalla de si el projecte era bo o no era bo, de si estan, de si ens han 
suspès. Escolti, pues miri, segurament ens han suspès, estam a l’oposició, però vostè ara té una 
responsabilitat, no eludeixi la responsabilitat. Vostè ara té una responsabilitat, que és atendre en 
aquestes peticions, no tingui la porta tancada durant més temps, és lo únic que se’ls està demanant, li 
han demanat amb moltíssima educació ells. Escolti, per favor, se segui amb ells, i anem a veure entre 
tots, que és lo que es pot fer, amb quins costs, i de quina manera podem millorar la vida d’aquestes 
persones, i no tenir-les desateses i amb la porta tancada durant més temps. És lo únic que es demana, 
per favor Sr. Valls, no s’enredi aquí amb una discussió política infructuosa, i absolutament sense sentit, 
anem a atendre lo que tenim davant, i la situació que ha exposat molt bé, el representant dels veïnats. 
Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sr. Verger, Sr. Valls quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Valls Flores (PP): 
 
“Si, moltes gràcies Sr. Batle. Bueno, veo que queda acreditado y asumido, que todo el mundo rechaza el 
proyecto de rehabilitación que la Sra. Calvo tenía sobre los desperfectos de Corea. Ustedes hablan de 
calvario de presión, insultan, calumnian, pero sin embargo son incapaces de saber de que hablan. En 
realidad, los desperfectos, los desperfectos, lógicamente es responsable el contratista, y el contratista 
ha respondido en parte, le queda una puerta por lacar, y seguirán respondiendo de todos aquellos 
desperfectos que se hayan generado en la obra, solo faltaría, solo faltaría. Que nosotros recibamos más 
para aclarar a los vecinos, para aclarar cuales son estos desperfectos, y exigir de la contratista que se 
hagan, por supuesto. ¿Quién se ha negado a eso? ¿Cuál es el problema? O es que Ustedes cuando 
fueron allí a hacer una rueda de prensa, y a pavonearse en el bloque 12 de Corea, no encontraron allí a 
trabajadores que estaban precisamente realizando y rectificando cuestiones de obra. ¿No se lo 
encontraron? Mire, el Abogado que les defendió, Usted dice, frente a la presión del Ayuntamiento, 
simplemente nos dio las gracias, nos dio las gracias, por el trato tan exquisito que habían recibido de la 
Gerencia de Urbanismo, y el trato tan particularizado, para algunas familias concretas. Esto fueron las 
palabras del Abogado que vino a defenderles, y sino contrástenlo. Existe una Comunidad de 
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propietarios, que el Ayuntamiento, desde el Patronato del Habitatge, ha asesorado jurídicamente, ha 
tramitado, ha constituido, ha convocado, y está escuchando, y se abstiene, óiganlo bien, se abstiene de 
todas aquellas cuestiones que afectan al conjunto, y que deciden el conjunto, para no, precisamente 
decidir si se tiene que hacer una cosa o la otra. Ustedes reclaman, no saben que reclaman, porque 
Ustedes Sr. Verger y Garvi, no saben de qué están hablando los vecinos. Pero yo les diré de que están 
hablando, se quejan de que no hay ventanas en las escaleras. Eso yo le he dicho que no puede ser, 
porque se perdería la garantía en referencia al seguro de Cenal, porque se toca la estructura, si se hace 
una obra posterior. Y habría que hacer un nuevo contrato, por tanto esto no estaba en el proyecto. 
Ustedes no lo pensaron, y por tanto no estaba en el proyecto. Hablan de cerraduras, no estaban en el 
proyecto, hablan de persianas, no estaban en el proyecto. Ese proyecto que se ejecutó al milímetro de 
lo que estaba adjudicado en concurso público por Ustedes. Efectivamente, en el concurso, en el 
proyecto, si estaba la disposición de gas. Efectivamente, había servicio de gas, pero resulta que un 
recálculo de la estructura, hizo imposible, precisamente por el precio, asumirlo. Pero claro, ese cambio 
no se produjo por este Gobierno, ese cambio se produjo por la Sra. Garvi, en abril de 2011. Que 
casualidad. Y ahora, vienen a reclamar lo que Ustedes no atendieron, vienen a reclamar lo que Ustedes 
no resolvieron, y lo hacen sobre la carga de los hombros de este Gobierno. Mire, todas las cuestiones 
que el Ayuntamiento tenga a su alcance mejorar, exigir a la contratista, realmente no cabe otra duda de 
que lo va a hacer. Que se va a atender a las personas si necesitan atención, precisamente para adecuar a 
cualquier cuestión, por supuesto que se va a hacer, igual que se ha venido haciendo desde el primer día 
que yo las conocí, familia por familia, y les atendí familia por familia. Por tanto, el bloque XII, el bloque 
XII era un mal proyecto, un mal proyecto, y ha quedado patente en esta moción que Ustedes han 
presentado el día de hoy tan inoportuna. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias. Pasamos pues a la votación…” 

 
Informe desfavorable de la Comissió d’Urbanisme al punt 1 i favorable al punt 2 : 
 
“1. L'Ajuntament de Palma insta a la Regidoria d’Urbanisme i Habitatge a assumir els següents 
compromisos per millorar la qualitat de vida dels veïnats del Bloc XII: 
a) Recuperar i obrir entrades de llum i aire natural a les escales. 
b) Dotar de tancament amb pany a les portes d’accés als terrats. 
c) Estudiar de manera coordinada amb els tècnics redactors el funcionament inadequat de 
l’actual sistema de persianes, per tal de millorar la ventilació dels habitatges. 
d) Assolir el compromís que els habitatges puguin disposar de Instal·lació de gas natural. 
e) Instar a la constructora a solucionar de manera definitiva l’entrada d’aigua i humitat a algunes 
plantes baixes. 
f) Ordenar a l’empresa contractista que dugui a terme amb celeritat totes les reparacions 
necessàries als pisos del Bloc XII afectats per vicis en la construcció.  
g) Arreglar els rodapeus i les parets de l’escala 
h) Posar els tiradors de les portes exteriors” 
 
2. L'Ajuntament de Palma insta a la Regidoria d’Urbanisme i Habitatge a col·laborar, com a 
propietari de quasi el 50% de la quota de propietat de l’immoble, amb la Comunitat de 
Propietaris”. 
 
Es fa votació separada dels punts: 
Punt 1, es rebutja per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
Punt 2, s’aprova per unanimitat. 
 
S’absenta de la sessió la Sra. Sandra Fernández Herranz (PP) (12’40 h) 
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34. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la regulació del producte tot inclòs 
(326/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Pasamos al punto 34, proposición del grupo municipal PSIB-PSOE, relativa a la regulación del todo 
incluido. Don José Hila.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. No sé si hem d’esperar al Sr. Gijón, millor. Hem d’esperar al Sr. Gijón? És que és un punt 
que durà ell.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Cuando quiera.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Bueno, han sido varias las intervenciones esta mañana sobre este punto, 
porque yo creo que la opinión generalizada, es la que es, y es que el todo incluido, pues es un producto 
turístico, que en el caso de Palma, es un mal producto, si se extiende demasiado, si está contenido 
suma, si desborda esa contención va en contra de los intereses de la ciudad. ¿Por qué va en contra de 
los intereses de la ciudad? Pues porque al final supone, como han dicho muy bien, un hotel es un hotel, 
un hotel no es un comercio, un hotel no es una discoteca, un hotel no es un restaurante, no es un bar, 
no debe sustituirlos. Si los sustituye ¿Qué tenemos al final? Destrucción de empleo, o no generación de 
empleo, porque el hotelero, el hotel, en régimen de todo incluido, no aumenta sus plantilla o si lo hace 
lo hace muy poco, y destruye el empleo en todo el entorno que le rodea. La situación en Playa de Palma, 
por las preguntas que he podido ir haciendo a comerciantes, trabajadores y demás, por lo que ellos me 
dicen, igual Ustedes tienen mejor información, es que ya son más de 50 los hoteles en Playa de Palma, 
que ofrecen total o parcialmente de sus plazas, en el régimen de todo incluido. También nos cuentan, 
que son ya unas 12.000, las plazas hoteleras que se ofrecen en todo incluido, de forma legal o cuando 
llegan al hotel, se les vende como luego allí, como todo incluido. Estamos hablando de una cosa seria, es 
ya una parte importantísima de al oferta de Playa de Palma, en todo incluido. Creo que nadie discutirá a 
estas alturas, que el todo incluido no ayuda a generar empleo. Creo que nadie discutirá a estas alturas, 
que con récord de turistas, no estamos generando empleo suficiente para sacar a las personas de la 
crisis. Creo que ya nadie discutirá a estas alturas, que la temporada cada vez es más corta. Si es más 
corta, y hay menos meses para la actividad económica, el todo incluido todavía perjudica más a los 
comerciantes, restauradores y oferta complementaria, como así nos han dicho ellos mismos. Creo que 
ha llegado el momento de tomar partido, ha llegado el momento de tomar partido, y ponerse al lado de 
los trabajadores y de la generación de empleo. Escuchamos todos estos días, mensajes también de los 
hoteleros, que parece que van en la dirección contraria, y que no se acaban de entender muy bien, 
pidiendo rebajas de sueldos, pidiendo flexibilidad horaria, que ya me parece que es lo suficientemente 
flexible. Y llega un momento en que tomemos partido. Creo que el todo incluido es un momento en el 
que hay tomar partido, porque se está extendiendo en Playa de Palma, y va en contra de generar 
empleo, y va en contra de generar empleo de calidad. Y va en contra de los intereses entonces de la 
ciudad. No tiene la competencia el Ayuntamiento de Palma, pero si tenemos la suficiente entidad, de 
solicitándoselo al Gobierno, al Govern Balear, que ellos se lo tomen en serio, que es momento de 
regularlo, y no digo de prohibirlo, digo de limitarlo. ¿Cómo? Aumentando los estándares de calidad del 
todo incluido, y aumentando o solicitando que también sea mayor la contratación laboral, si se quiere 
ofrecer este servicio. Cosas que yo creo que son bastante lógicas, y que son ya una necesidad, que se 
plantea en la calle, en Playa de Palma, por los vecinos, los trabajadores y los comerciantes. Nos están 
contando que en muchos casos, el turista sale del hotel con todo, con todo, con la bebida, con la 
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comida, a consumirla en la vía pública. Luego tenemos que aplicar Ordenanzas de civismo, para evitarlo. 
Quizás, vamos al origen, vamos a solucionar el problema original, y nos evitaremos tener que, después ir 
detrás limpiando todo lo que dejan, y multándoles por consumir en la calle. Creo que es el momento de 
tomar medidas. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Cuando quiera Sr. Gijón.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Mire, a mi me sorprende que traigan esta propuesta, no tanto por el fondo, que 
seguramente es evidente que tenemos distintas, distintas posturas, sino porque ya hay una Ley turística, 
en la cual se regula los aspectos de lo que se llama en la Ley, la pensión completa integral. La nueva Ley 
de Turismo, precisamente lo incluyó, porque había una falta de reglamentación, que había ocasionado 
conflictos en toda la oferta turística. Estas normas impiden por ejemplo, sacar los establecimientos y 
bebidas, o sea, de los establecimientos bebidas y alimentos, incentivando por tanto el gasto de la oferta 
complementaria. Y por otro lado obliga al establecimiento, que ofrece el todo incluido, a que tenga un 
Plan de calidad específico. Esos planes de calidad, que ahora mismos se están redactando por los 
hoteles, ya es un paso previo a lo que Ustedes están pidiendo. Pero claro, lo que Ustedes están 
pidiendo, con esa lógica aplastante que Usted estaba comentando ahora, como si fuera lo más normal 
del mundo, de obligar a un hotelero a que contrate a más gente, por el hecho de tener un servicio de 
pensión completa, o de todo incluido. Me parece que eso no se ajusta para nada a lo que son las normas 
del mercado, y cada uno que haga en su empresa, lo que considere que sea lo más razonable, para tener 
al turista que considera que tiene que tener, y evidentemente la administración lo que tiene que hacer 
es regular, para que efectivamente, y en eso estoy de acuerdo con Usted, el tipo de producto que se 
ofrezca, sea acorde a la calidad que se quiere ofrecer en el destino donde estamos. De todas formas, yo 
creo, yo en este tema concreto, sabiendo como funciona hoy el mundo del turismo, sabiendo que hoy 
un turista, antes de visitar cualquier destino o cualquier alojamiento, lo primero que hace es guiarse de 
los comentarios de la gente que ya ha estado, tampoco me preocuparía demasiado, porque la prueba de 
calidad no la va a dar ni siquiera la administración, la prueba de la calidad la va a decir los usuarios que 
hayan estado en esos establecimientos y consideren que lo que han pagado ha merecido la pena. Y en 
cualquier caso tengo que decirle que, el todo incluido en el año 2013, en toda Mallorca, afectó a 51 
hoteles, que no representan ni el 10% del total de plazas que hay en Mallorca. Creo que estamos de 
acuerdo en el hecho de que hay que tomarse con más cautela, todo lo que sea ofrecer cualquier tipo de 
producto. Es decir, no vale todo, en esto estoy de acuerdo con Usted, y de hecho la Ley lo prevé, y de 
hecho en estos momentos se están preparando los planes de calidad de cada uno de los 
establecimientos, porque la Ley entró en vigor hace un año y medio, y en estos momentos se están 
redactando. Por tanto, yo no creo que sea necesario instar al Govern a que regule esto, lo que si que 
creo que puesto que son competencias del Govern, si Ustedes consideran que se tiene que hacer un 
trabajo específico, lo que tienen que hacer es tramitarlo donde corresponde, que es en el Parlamento, y 
decirle y pedirle al Conseller, que introduzca modificaciones, que no se si su grupo las ha introducido o 
no en la tramitación de la Ley, en referencia al todo incluido, pero lo que es evidente es que pedirle al 
Ayuntamiento que instemos al Govern a que incluya regulaciones que ya vienen recogidas en la Ley 
turística, no me parece oportuno. Y también decirle que de las conversaciones que yo he tenido, tanto 
con los representantes de la oferta turística en Playa de Palma, salas de fiesta, bares, restaurantes, 
comercios y demás, le puedo asegurar que en Playa de Palma, el tema del todo incluido, no es un 
problema, es más, si la gente viene a Playa de Palma, es precisamente porque disfrutan más de las cosas 
que hay fuera de los hoteles, que en algunos casos de los propios hoteles. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sr. Hila pues por favor, cuando Usted quiera.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
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“Yo Sr. Gijón, no se con quien habla, sinceramente, si le dicen que el todo incluido no es un problema. 
Debe hablar con los que ofrecen el todo incluido. Si Usted habla con los trabajadores, con los vecinos y 
con los comerciantes, me quiere decir Usted que no le dicen que es un problema, si han venido hoy aquí 
a decírselo algunos de ellos, a mi me lo dicen que es un problema, y le ponen nombres y apellidos 
además al problema, porque saben que hoteles lo ofrecen, entonces no me diga que no. Hombre, es 
que si seguimos ignorando la realidad, así va la cosa, la realidad ¿Cuál es? El todo incluido no genera 
empleo ¿si o no? Cierto, indiscutiblemente cierto. ¿Queremos generar empleo? Si. ¿Tenemos más 
turistas que nunca? Si. ¿Estamos generando empleo porque tenemos más turistas que nunca? No. 
Hagamos algo, el todo incluido no genera empleo. ¿Nos conviene? No. Nuestros comercios, que son al 
final la imagen de la Playa de Palma, porque hay muchos más que hoteles, ¿están siendo beneficiados 
por el todo incluido? No. ¿Les vamos a pedir a esos comercios que mejoren su imagen? Si. ¿Les vamos a 
echar una mano? No. Va siendo hora de cambiar el rumbo, dejémonos de Leyes fracasadas, ha 
fracasado, si la Ley era tan buena, ha fracasado, es la pura realidad, ha fracasado, no ha conseguido sus 
objetivos, es un fracaso, las Leyes se modifican, se cambian y se derogan, todos los días. Pasemos a la 
acción, hablemos, y lleguemos a una solución. El todo incluido no se puede seguir extendiendo, si es que 
yo creo que estamos todos de acuerdo, impidámoslo, busquemos otro tipo de oferta. También el todo 
incluido trae un tipo de cliente que no se si es el que queremos, una parte de él si pero no todo el que 
trae. Busquemos un producto que traiga el cliente que queremos, y ya no necesitaremos después tantas 
Ordenanzas cívicas, para remediar los problemas que nos genera el turismo indeseado, vayamos al 
origen del problema, y en Playa de Palma tenemos un origen, un problema también con el tipo de 
turismo que viene, y que no queremos, y ese turismo, ¿en que se aloja? ¿En que régimen? Pues una 
gran parte de él en el todo incluido. Si nos lo están diciendo, no me lo invento yo, lo dicen las personas 
que viven y trabajan allí. Tomemos decisiones. En el Parlament, mire Sr. Gijón, yo le he visto a Usted en 
la oposición, algunos compañeros de aquí también, Ustedes traían propuestas que eran de otras 
administraciones, competencia de otras administraciones, al Pleno, por tanto no vale que cuando uno 
vaya al Gobierno, diga que ya no se pueden traer, no lo compro. El Ayuntamiento de Palma es un agente 
importantísimo en Baleares en el ámbito turístico, y si no nos lo creemos tenemos otro problema, y le 
tenemos que decir al Govern lo que queremos y lo que no queremos, y no queremos que se siga 
extendiendo el todo incluido. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias Sr. Hila. Sr. Gijón.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Mire Sr. Hila, Ustedes quieren regular lo in regulable. Ustedes le quieren decir a los empresarios lo que 
se tiene que contratar en su establecimiento, en su negocio. Usted sabrá si en su cafetería necesita 3 
empleados o 23. ¿Qué le va a decir la administración a un hotel si tiene que contratar más personas por 
tener el todo incluido? ¿En base a que criterio lógico se establece esa normativa? Es que es absurdo. Eso 
me lo esperaría de otros grupos municipales, pero de Usted, que el Partido Socialista esté proponiendo 
que haya una normativa que diga, cuando, que en el caso de que se produzca, que se haga todo 
incluido, haya que contratar a más gente. ¿En base a que? ¿En base a que? De verdad cree que el 
problema que tenemos en Playa de Palma es un problema de la oferta complementaria, del todo 
incluido. Pero si el todo incluido en Playa de Palma, no le alcanza ni al 10% de las plazas. Nosotros 
tenemos un problema más serio en Playa de Palma, y estamos intentando arreglarlo. Usted dice que la 
Ley no ha funcionado, mire que mal ha funcionado la Ley, y que mal ha funcionado los Decretos de 
medidas urgentes, relacionados con esa Ley en Playa de Palma, que en el plazo de 3 años se han 
aumentado los hoteles de 4 estrellas y 4 estrellas plus, en un 50% respecto a lo que había. Fíjese que 
mal ha debido ir la Ley, y en el mismo periodo los hoteles de 1 y 2 estrellas, se han reducido un 15%. Tan 
mal no ha tenido que ir. En estos momentos se está invirtiendo, cosa que no se hacía en los últimos 
años. En estos momentos en Playa de Palma, hay 5 proyectos de 5 hoteles, cuando en los últimos 20 
años, nunca, nadie, se había querido acercar a Playa de Palma para invertir. Y Usted me está diciendo 
que el problema es el todo incluido. Mire, el problema en Playa de Palma, como el problema en otras 
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zonas, no está en el todo incluido. El todo incluido, morirá por si solo, en el momento que lo que se 
ofrezca fuera, sea de la calidad necesaria para que lo que se ofrezca dentro, no sea mejor. Y eso va a 
depender del usuario, no dependerá ni de Usted, ni de mí, ni de una regulación, no le puede poner 
puertas al campo. A lo mejor lo que tiene que pensar un comerciante de fuera, que no está dentro del 
hotel, que tiene un bar, que tiene una cafetería, es que tendrá que dar una calidad que esté en relación 
a lo que le está ofreciendo el hotel, porque si el hotel lo puede ofrecer, el establecimiento lo tendrá que 
ofrecer. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, para que el turista que venga sea un turista de más 
calidad. Y la prueba está en que más de un 50% de los hoteles de 4 estrellas en el plazo de 3 años, se 
han aumentado. Y en el mismo periodo, un 15% ha bajado de 1 y 2 estrellas, algo estamos haciendo 
bien. Y eso sin un duro, imagínese si tuviéramos dinero. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Vamos a la votación…” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania  
 
“1.El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a, considerant el nostre 
model turístic, introduir una regulació del denominat “Tot Inclòs” o “Pensió completa 
integral”, encaminada al seu control i reducció, lligant-los necessàriament a uns estàndards de 
qualitat de producte i servei, i a un augment de la contractació laboral, per a fer-ho compatible 
amb el conjunt de la indústria turística complementària”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
31. SOBRE LA TAULA.- Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la creació d’una 
comissió de treball amb entitats per fer front al drama dels desnonaments (245/2014) i 
esmena alternativa (370/2014). 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
 
El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de Govern a constituir una mesa de feina per donar 
compte i elaborar propostes politiques i tècniques, de lluita contra els desnonaments donant 
interlocució a totes les Entitats, Plataformes socials i Col·legis oficials per estudiar més 

solucions en aquesta matèria. 
 
36. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a l’ordenança de convivència cívica 
(331/2014). 
 
Informe favorable de la Comissió de Ple de Serveis a la Ciutadania Unanimitat 
 
“1. El Ple de l'Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a que en el futur es 
permeti participar al col·lectiu d'artistes que exerceixen la seva activitat als espais públics de 
la ciutat a l'hora de desenvolupar normes municipals que puguin afectar la seva activitat”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
51. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a millores al Parc de Ses Estacions (349/2014) 
i esmena alternativa del PP (371/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
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“Vamos al punto 51. Don Toni, quan vulgui.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“Si, només una sèrie de preguntes: com va anar la reunió amb Sa Nostra, que l’Ajuntament tenia que. 
Després també com va anar la reunió amb Bankia, que són dos dels bancs més agressius, en relació en 
els desnonaments. I també, també avui, hi ha hagut un, hi ha hagut un cas d’un jove, que té una malaltia 
terminal, i amem si aquest Ajuntament pot posar en plena disposició, sé que Serveis Socials està 
damunt, però que aquest Ajuntament posi tots els efectius que pugui, perquè aquesta gent. Son pare es 
malalt, el fill té una malaltia terminal, puguin viure dignament.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sense dubte, sense dubte Don Toni. Gràcies. Passem idò en el punt 51, proposició del grup municipal 
MÉS, relativa a la millora del Parc de Ses Estacions. Sra. Truyol.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS): 
 
“Si, hem duit aquesta proposta, com ja s’ha explicat des de l’Associació de Veïns del Pont d’es Tren, 
perquè és una demanda tant d’aquesta associació, com de molts de veïns i veïnes, hem de, tenim un 
parc, el Parc de Ses Estacions, que té un potencial de millores importants, i s’han exposat perfectament 
les millores que es demanden. Jo només els vull recordar, breument, i a veure amem si podem arribar a 
qualque acord. Demanen que es pugui ampliar l’horari d’obertura d’aquest parc, que sobretot durant 
l’estiu, pugui estar obert fins les 12, per qüestions de que a l’estiu fa molta calor, i el parc són llocs allà 
on la climatologia és més fresca, i així els veïnats i veïnes, poden disfrutar del parc durant més hores. 
Que estiguin totes les portes d’accés obertes, perquè es detecta que hi ha moltes vegades, que hi ha 
portes que es mantenen tancades durant l’horari d’obertura. I després també demano que es faci un ús 
dels edificis que estan tancats, que n’hi ha que són propietat de l’Ajuntament, i proposen que hi pugui 
haver una espècie de quiosc o servei de cafeteria o bar, i també hi hagi una seu social, on es puguin 
desenvolupar activitats, tant de l’associació de veïns, que ho demana, com altres entitats de la zona, i 
altres espais que puguin esser adequats pel barri. I després també demanen un circuit per exercicis, 
especialment per la gent gran, i un bany públic en condicions higièniques i saludables. I voldríem sabre a 
veure amem que consideren d’aquesta proposició.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Sra. Truyol, molt amable. Don Andreu, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Garau Garau (PP): 
 
“Si, bé, és que es veu que hi deu haver hagut un problema, havia presentat una alternativa, però no li 
han fet arribar. A les 10 del dematí no, ahir horabaixa, vaja.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS): 
 
“No, just abans del Ple m’ha arribat.” 
 
Sr. Garau Garau (PP): 
 
“Li han donada a vostè vull dir.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS): 
 
“Si.” 
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Sr. Garau Garau (PP): 
 
“Però que jo la vaig fer, la vaig redactar ahir horabaixa. En qualsevol cas si vol li llegeixo. O la té? L’ha 
llegida? Molt bé, si li pareix bé, només ajustem, és a dir, certament s’han donat instruccions perquè 
durant l’horari d’obertura del Parc, totes les portes quedin obertes, que era pràcticament fins a les 10 
del vespre, llavors a partir de, demanaven els veïnats fins a les 11, si que hi ha un accés, però per 
qüestions de seguretat es manté només aquell accés. I els tècnics no recomanen que ampliem aquell 
accés. Llavors, per donar un ús als edificis tancats, que estan dins el parc, el Departament 
d’Infraestructures, redactarà un Pla d’usos, en el fi de treure a concurs aquestes instal·lacions, i 
s’instal·larà, o bé, intentarem que s’instal·li el circuit físic per a la gent gran, pel pròxim pressupost. És a 
dir, lluitarem perquè hi hagi partida en el pròxim pressupost. I efectivament, pues també estam d’acord 
en que s’instal·li un bany públic, i donarem, començarem a donar les passes perquè així es faci. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Sra. Truyol.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS): 
 
“Bé, per, primer voldria demanar que les properes transaccionals, perquè passa molt sovint, que es 
proposin, perquè ja sabem que són transaccionals, ja ho hem xerrat fa una setmana, a les Comissions, 
que s’enviïn amb més termini, perquè nosaltres moltes de les propostes que duim per exemple, són, 
provenen de col·lectius o d’entitats que ens fan al demanda, i nosaltres simplement som persones que 
traslladem aquestes demandes, i abans d’aprovar una transaccional o una alternativa, ho hem de parlar 
amb les persones implicades, i si ens envieu, avui a les 9 del dematí, o demà horabaixa, que això vol dir 
que ho rebem avui a les 9 o a les 9 i mitja del dematí, no tenim marge per fer feina, com nosaltres volem 
fer feina, que és devora la gent i devora les entitats. O sigui per això m’agradaria que constés, i que 
s’intentés fer feina d’un altre manera, per a poder arribar a acords. Per un altre costat, en concret en la 
proposta que ens presenteu, voldríem sabre el perquè no es pot ampliar l’horari fins les 12 del vespre, 
com es demana. Ens pareix molt bé que es mantinguin totes les portes obertes. El segon punt, que ens 
proposeu de, per donar ús en aquests edificis, que es faci un Pla d’usos, ens pareixeria una bona 
proposta, però no ens pareix una bona proposta, que aquesta Pla d’usos, tingui com a resultat haver de 
treure concursos o un concurs per gestionar aquestes instal·lacions. Lo que nosaltres demanaríem és 
que aquest Pla d’usos, es fes de manera consensuada amb les entitats veïnals i les entitats del barri, i 
després ja es veuria segons els usos que s’haguessin de donar, que es consensuessin amb les entitats i 
amb els veïnats, segons els usos que s’haguessin donat, ja es veuria com es gestionaria, primant sempre 
la gestió directa i la gestió pública d’aquests espais. Després per un altre costat, el tema del circuit 
d’exercicis, ens pareix raonable, però esperem que sigui així, que sigui el 2015, ara me preocupen una 
mica aquestes paraules que he sentit de, intentarem que en el pressupost de l’any que ve s’inclogui, 
demanem que si s’aprova s’inclogui pel pressupost de l’any qui ve. I també demanaríem a veure amem 
quan és que es pensa instal·lar aquest bany públic, perquè si que poseu data pels exercicis, però no pel 
bany públic. I crec que ja està.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Sr. Garau, quan vulgui.” 
 
Sr. Garau Garau (PP): 
 
“El tema dels horaris no ho ampliem perquè tinc un informe tècnic que així ho recomana, i perquè 
afecta a altres, sobretot en aquest parc, en aquest indret, a factors que van més enllà de les meves 
competències, com són temes de seguretat i demés. Si, no vull dir que no es pugui revaluar, però en 
aquests moments es mantindria tal està, però si que es vetllaria, perquè totes les portes estiguessin 
obertes. I li repeteixo, el parc queda obert a una de les portes. És a dir, que si qualcú té un interès, en 
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anar-hi a unes hores on l’afluència és molt minoritària, pues sempre pot tenir un accés. Respecte en el 
tema de fer un Pla d’usos, que està d’acord però pareix que no està d’acord en fer un concurs, escolti, 
perquè, hem d’habilitar un sistema, probablement vostè li donaria a qui vostè volgués, nosaltres li 
donarem a qui d’una manera ordenada, li toqui. Respecte en el tema del pressupost, clar perquè en el 
moment de redactar el pressupost 2015, haurem de veure quines necessitats tenim, i quines prioritats 
hi ha. Ja li dic des d’aquest moment, en que jo intentaré que aquesta sigui una de les tasques, una de les 
inversions que es pugui escometre. Lo mateix li dic pel tema del bany públic, tot d’una que puguem, si 
instal·lem el bany públic haurem de deixar de fer qualcuna altre cosa. És un tema de negociar, de veure 
amem quines prioritats tenim, i ja està. En qualsevol cas, estam molt contents des del grup municipal 
Popular, que a la fi, després de 3 anys, acceptin la instal·lació de banys públics a les zones de major 
afluència de ciutadans. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Passem idò a la votació, bé a l’alternativa, vots a favor de l’alternativa. Es pot votar per 
punts? Si, sense cap dubte. Deixi’m veure l’alternativa. Quants de punts tenim? Quin és el punt que vol? 
Bé, Secretari, no hi ha punts però si que hi ha paràgrafs, hi ha tres paràgrafs, m’imagino que es pot 
entendre per punts. Per lo tant, vots en el punt primer, tercer i quart, a favor. Vots, si, el PSOE.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“A nosotros nos parece en principio bien la alternativa, lo único que nosotros el tema del baño público, 
nos abstendremos.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy bien…” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial:   
 
Esmena alternativa del PP (371/2014) 
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a realitzar les següents millores al 
parc de ses Estacions: 
1.-Durant l’horari d’obertura del parc, totes les portes d’accés es mantindran obertes. 
2.-Per donar un ús als edificis tancats de l’Ajuntament que es troben dins el parc, el 
departament d’Infraestructures redactarà un pla de usos amb el fi de treure a concurs 
aquestes instal·lacions. 
3.-S’instal·larà un circuit d’exercici físic per a la gent gran que estarà contemplat al 
pressupost de l’Ajuntament de Palma per l’any 2015. 
4.-S’instal·larà un bany públic que es mantindrà en bones condicions higièniques 
 
Es fa votació separada dels punts: 
Els punts 1 i 3 s’aproven per unanimitat. 
El punt 2, s’aprova amb 25 vots a favor (PP i PSIB-PSOE)  i 3 vots en contra (MÉS) 
Punt 4, s’aprova amb 19 vots a favor (PP i MÉS) i 9 abstencions (PSIB-PSOE) 
No passa a votació la proposta. 
 
38. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a les pistes de “skate” del parc 
municipal de Sa Riera (335/2014) i alternativa PP (367/2014). 
 
Sr Batle (PP): 
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“El 38 hay debate, proposición del grupo municipal PSIB-PSOE, relativa a las pistas de skate, el Parque 
municipal de Sa Riera, y alternativa del PP.” 
 
Sra. Pulido Roman (PSIB-PSOE): 
 
“Si Sr. Batle, hemos llegado a una transaccional, con la cual bueno decaen tanto la propuesta del Partido 
Socialista como estaba formulada, y entiendo que también la del grupo Popular. Hay una alternativa que 
votaremos por unanimidad, bueno, agradecer tanto la voluntad de llegar a un acuerdo, del grupo 
Popular, como también del grupo MÉS, y sobretodo felicitarnos porque en esta ocasión, pues hemos 
conseguido que una demanda de los ciudadanos, en este caso jóvenes y deportistas, que tienen unas 
necesidades de uso de unas instalaciones municipales, pues se pueda llegar a hacer las reformas y el 
mantenimiento necesario. Y solamente quería, también apuntar que, darles las gracias a los deportistas 
que han venido, y también a la Asociación del Capitol, que ya adelanto que han aportado y entrarán por 
Registro, una recogida de firmas, porque hay una demanda de los niños y jóvenes del barrio, para que se 
haga una instalación en esta barriada. Y ya desde aquí pues adelanto que desde el grupo municipal, 
tendremos una propuesta en este sentido, para la Junta de Distrito correspondiente, y ya instamos pues 
a que el Equipo de Gobierno lime en este caso, pues empiece la búsqueda de un solar y un espacio 
adecuado, para dar respuesta a esta necesidad. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias, muy bien pasamos pues al punto. Bueno, entonces damos la transaccional por 
aprobada por unanimidad.” 
 
Sra. Pulido Roman (PSIB-PSOE): 
 
“Si, si la.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy bien.” 

 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
 
El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern: 
1. A realitzar una revisió i condicionar els equipaments existents d’skate, tant del Parc de Sa 
Riera com de les instal·lacions de Son Moix. 
2. L’IME comptarà amb l’assessorament de les entitats i especialistes d’aquests deports per 
donar compliment d’aquesta proposta. 
 
40. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a creus de terme Son Sardina i Establiments: 
llei de memòria històrica (345/2014). 
 
Informe favorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania: 
 
“1. L'Ajuntament de Palma insta a les regidories competents a contextualitzar les Creus de 
Terme de Son Sardina  i Establiments en aplicació de la llei de memòria històrica”. 
 
S’aprova per unanimitat 
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43. Proposició conjunta dels Grups Municipals PSIB-PSOE i MÉS relativa a la clarificació de 
competències municipals pròpies i impròpies segons la Llei de Règim Local (313/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Passem idò en el punt 43, relativa a la clarificació de competències municipals, pròpies i impròpies, 
aquí va bé. Idò en el 46, inserció laboral, també és. Sra. Truyol, és vostè? Estamos, Don Toni, vostè dur lo 
de la clarificació de competències municipals punt 43? Idò quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Tenim un Ministre brillant en aquest Estat, el Sr. Montoro, conegut pels seus exabruptes, les seves 
gràcies, sempre destil·len prepotència. És un d’aquests que té una part important d’aquest resultat del 
27% del PP en aquestes eleccions, Ministre Montoro. Menyspreu màxim per l’administració local, 
prescindint a demés de dades objectives, perquè si repassem les dades, si repassem les dades, veiem 
que el deute de l’administració local és el 3,5 % del PIB de l’Estat espanyol, mentre que el deute de 
l’administració general de l’Estat és del 55%, i de l’administració autonòmica el 13%. Per tant, 
l’administració local, només és 3% del PIB representa aquest deute d’administració local. Malgrat això, 
malgrat les dades siguin aquestes, el Sr. Montoro té una especial predilecció per menysprear la feina de 
l’administració local, amb aquest apriorisme fals, de que l’administració gasta molt, i que la despesa s’ha 
de reduir, quan els que realment gasta és l’administració general de l’Estat. A partir d’aquí, a partir 
d’aquesta falsa premissa, s’està posant en perill de desmantellament serveis públics bàsics, serveis 
públics bàsics. I que fa l’Ajuntament de Palma? Serveis Socials i Serveis d’Educació, d’aquestes 
competències impròpies de l’Ajuntament. Que fa l’Ajuntament de Palma, davant aquesta situació de 
perill real greu de desmantellament de Serveis Socials, públics bàsics d’aquest Ajuntament? Res. 
L’Ajuntament de Palma, ho varem veure, la Sra. San Gil a la passada Comissió, està tranquil·la, no passa 
res, s’està parlant amb el Govern, no hi ha. Evidentment això no està formulat a cap document. Clar, el 
problema aquí és que si no fem res, dia 31 de desembre del 2015, hi haurà un dalt a baix molt 
important. Aquests serveis públics bàsics, de llarga tradició, llargament prestat per l’Ajuntament des de 
fa molts d’anys, corren el perill de quedar desmantellats, o de quedar en una situació molt lamentable. 
A partir d’aquí, lo que pretén aquesta moció és tancar aquest compromís, d’aquest Equip de Govern, de 
que es faci tot lo possible, de que es faci feina, per aconseguir que aquestes polítiques il·luminades del 
Sr. Montoro, tinguin, quedin com a mínim, quedin com a mínim, els seus efectes, quedin com a mínim 
disminuïts en el màxim, que és lo que està en mà d’aquest Ajuntament ara mateix, en mà del Partit 
Popular, del seu partit, el partit que vostès representen en aquest Ajuntament, evidentment hi hauria, 
es podria fer molt més que retirar aquesta Llei 27/2013, del Sr. Montoro. Però ja només els demanem lo 
que podem fer des d’aquest Ajuntament, amb aquest marc que ens dona el Sr. Montoro, que és fer la 
feina necessària, perquè aquests, perquè els Serveis Socials no corrin perill d’esser desmantellats, que és 
lo que passarà si no fem res. Per tant, això és lo que pretén aquesta moció, cridar l’atenció sobre 
aquesta qüestió, i que l’Equip de Govern assumeixi consciència d’això, i no deixi passar el temps, a la 
vista de que queda un anyet, i que això és fins el 31 de desembre del 2015, i deixar per una propera 
administració la patata calenta generada pel seu Ministre, pel Ministre del Partit Popular, el Sr. 
Montoro. Per tant, assumeixin la seva responsabilitat, és un Ministre seu que està impulsant aquesta 
reforma, i facin la feina necessària per no posar en perill, tot això que està en perill amb aquesta 
reforma. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Don Toni. Sra. San Gil.” 
 
Sra. San Gil López-Quesada (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bueno, yo creo que tampoco hay muchas novedades que hablar, hemos hablado de 
este tema durante varias ocasiones en este Pleno, tanto en Comisión como en Pleno. Yo quiero decir 
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que simplemente, como puede saber, la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad, lo que trata es de 
establecer un régimen competencial claro, un régimen definido, en el que se garantice la sostenibilidad 
y eficacia de las diferentes administraciones públicas, para ello se establece un régimen de 
competencias propias delegadas, y competencias que pueden asumirse, siempre y cuando se garantice 
la sostenibilidad financiera de la administración pública que la asume. Con ello se trata de hacer un 
ejercicio responsable de los servicios públicos, por cada administración, y garantizar la sostenibilidad de 
cara al futuro de cada una de ellas. Yo creo que en cuanto al tema de los Servicios Sociales, ya hemos 
hablado, y como ya saben el área de Servicios Sociales, se ha comprometido a mantener todos y cada 
uno de los catálogos del catálogo de servicios y de programas, que se van a llevar a cabo hasta el 
máximo del periodo transitorio, que es el 31 de diciembre del año 2015. Y a partir de entonces, es 
cuando ya se tendrá que decidir que administración pública es la que va a llevar a cabo el servicio. Para 
ello se está trabajando de forma conjunta, con el Govern de les Illes  Balears, y con el Consell Insular. Se 
ha creado una Comisión mixta, en la cual se está trabajando en establecer un reparto de las 
competencias, de cada uno de los servicios que establece la cartera de servicios básicos, y se está 
haciendo un trabajo por parte del Ayuntamiento, con los diferentes Jefes de Departamento implicados, 
así como el Interventor y el Secretario de Pleno, para poder establecer un diagnóstico de todos y cada 
uno de los servicios que quedan en entredicho, así como empezar a trabajar en la evaluación del coste 
efectivo del servicio, que se va a aplicar a partir del mes de octubre del 2014, como establece la Ley. Por 
ello, es pronto, nosotros nos hemos simplemente, nosotros nos hemos comprometido a mantener en el 
ejercicio presupuestario del año que viene, todos y cada uno de los servicios externalizados. Así mismo, 
nos hemos comprometido a mantener la plantilla, a través del programa de Plan de prestaciones 
básicas, y nos hemos comprometido a trabajar, para poder establecer un reparto competencial claro, en 
el marco de esta Comisión. Por ello, no entendemos esta alarma que está causando, cuando lo primero 
que nosotros vamos a garantizar, es la prestación de los servicios que se están prestando ahora, y no los 
dejaremos de prestar, hasta que no tengamos la garantía de que una administración lo pueda hacer de 
forma, propiamente, y de forma, con calidad. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sra. Pulido, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Pulido Roman (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias. Pues, yo creo que, después de lo que hemos visto está mañana, y oído aquí, más justificación 
tiene que sigamos hablando de este tema, y que sigamos preocupados y incluso más que antes, porque 
lo que nosotros pretendíamos con esta propuesta, era arrancar el compromiso, de que el Ayuntamiento 
defenderá el seguir ejerciendo estas competencias, este es el objetivo de esta proposición. Usted 
evidentemente no ha contestado, es más ha dicho únicamente lo que dice la Ley, que las seguirán 
ejerciendo hasta que acabe el plazo, no dice lo que pasará después de eso. Pero por lo que hemos oído 
esta mañana, tanto de la Sra. Ferriol como del Sr. Martínez, en que vemos como se está priorizando 
todo el superávit del Ayuntamiento, que se dedica a disminuir la deuda con los bancos, pues más nos 
preocupa y menos confianza tenemos, en que ustedes defiendan esas competencias, como sí se ha 
hecho en otros lugares de España, en que las Comunidades Autónomas han salido al paso de esta 
ingerencia del Ministro Montoso, y la autonomía municipal, y han blindado el ejercicio de estos servicios 
de proximidad, con la experiencia que únicamente los Ayuntamientos tienen, porque en general los 
ciudadanos no miran ni el Estatuto ni la Constitución, antes de ir al Ayuntamiento a pedir ayuda, pues 
para pagar el alquiler, para pagar el agua o para comer, a ellos no les importa quien tiene la titularidad 
de una competencia, lo que si saben es que el Ayuntamiento es la administración más próxima, y a la 
que tienen más posibilidades de acercarse, y de encontrar un interlocutor próximo. Por tanto, 
evidentemente esta Ley culmina un Plan maléfico del Sr. Montoro, que no conforme con haber ido 
desmantelando piedra a piedra el imperfecto estado del bienestar, se ha empeñado en que los 
Ayuntamientos que pueden tener esa tendencia, esa inercia a seguir prestando determinados servicios, 
dejen de hacerlo, porque él les ha quitado las competencias para hacerlo. Por lo tanto, insisto, seguimos 
más preocupados de lo que estábamos, pensábamos que las competencias, que pueden ser delegadas, 
es probable que no se nos deleguen. Y evidentemente, las que se ejercían en virtud del artículo 28, que 
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ha sido derogado, y que eran complementarias de las que ejercen otras Comunidades Autónomas, de 
esas nos podemos despedir, estoy pensando concretamente en las guarderías municipales. Y de hecho 
el escrito que mandó la Gerente, creo que lo que ha hecho ha sido sembrar la inquietud entre los 
trabajadores, porque ellos ni siquiera tienen la esperanza de que estas escoletas pasen a manos de la 
Comunidad Autónoma, sino que probablemente su futuro sea, cerrar y dejar de prestar ese servicio, con 
el perjuicio que tiene para las familias, y para los trabajadores que se verán abocados al desempleo. 
Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias Señora. Don Toni, quan vulgui.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, molt breument. Clar, diu la Sra. San Gil que això està, que el sistema de competències que 
s’estableix és molt clar. Lo que estava clar era fins ara, a partir d’ara lo que està clar és que és un 
embolic tremend, perquè realment no es sap qui, quina administració passarà a exercir quina 
competència, perquè es pot fer de manera delegada, o no, si l’assumeix l’altre en sentit propi, hi haurà 
Ajuntaments que el Govern assumirà les seves competències de Serveis Socials, altres Ajuntaments que 
les exerciran de manera delegada del Govern, bé, o sigui, l’embolic, o sigui, clar precisament per aquest, 
clar estava ara. A partir d’ara lo que no sabem és lo que passarà. Com que no sabem que passarà, jo lo 
que si demanaria, lo que crec que convindria avui, és que hi hagués un compromís per part de 
l’Ajuntament, evidentment nosaltres és lo que cercàvem amb això, que avui la Sra. San Gil digui, no, no, 
això nosaltres abans del 2015, el 2015 tancarem un document amb el Govern, per seguir exercint 
aquestes competències que exercim ara, delegades del Govern. Però que l’Ajuntament es compromet a 
seguir endavant amb les competències de Serveis Socials, que això hi ha un compromís clar i rotund, de 
que es tancarà un document amb el Govern en aquest sentit, de que manera delegada l’Ajuntament, 
seguirà prestant, com a mínim això, dins l’embolic que hi ha ara, això clarificaria una mica la solució, 
sabre la situació, sabre que a l’Ajuntament s’està fent feina en aquesta línea, i que assumeix aquest 
compromís, de que tancarà un document el 2015, de, abans, durant el 2015, per exercir aquestes 
competències de manera delegada. Això és lo que a nosaltres ens agradaria emplaçar a la Sra. San Gil 
directament, a veure amem si això com a mínim, això ho podem aclarir. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Don Toni. Sra. San Gil, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. San Gil López-Quesada (PP): 
 
“Gracias. Bueno, yo solamente quiero decir que parece que Ustedes están poniendo en duda, la 
capacidad de otra administración pública, para prestar un servicio. Parece que nosotros lo hacemos 
mejor que nadie, y que la Comunidad Autónoma no se va a ser capaz de prestar un servicio de calidad, 
cuando tiene un personal y unos funcionarios, igual de capacitados que nosotros. O sea, esto también 
hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, lo que no podemos hacer nosotros, es comprometernos a 
asumir una serie de competencias, cuando realmente se está trabajando en la evaluación del coste, y se 
está trabajando en el diagnóstico de que competencias se van a realizar, y no podemos precipitarnos, ya 
que se requiere un informe de duplicidad, y una valoración clara del coste efectivo del servicio, que es 
aquello que se está trabajando en el marco de la Comisión mixta. Por ello, yo solamente le puedo decir, 
que el Ayuntamiento de Palma se compromete a mantener estos servicios, hasta el máximo del periodo 
transitorio, y también hay que respetar la voluntad del Equipo de Gobierno, que pueda llegar en el mes 
de junio del año que viene, y que pueda tomar una decisión en cuanto a la elaboración de una adopción 
de unas competencias o de otras. Nosotros nos comprometemos hasta el máximo del periodo 
transitorio, y a trabajar intensamente para garantizar que se puedan mantener al máximo, los servicios 
sociales que son prioritarios, pero no podemos comprometernos a más. Muchas gracias.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Perdón. Muchas gracias.” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH  
 
“El  Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 
 
1. Promoure amb caràcter urgent la constitució d’una comissió mixta amb el Govern de les Illes 
Balears per plantejar les condicions en què es durà a terme la delegació de competències en 
matèria de serveis socials, per tal que es segueixi exercint a l’àmbit municipal amb un 
finançament suficient per a recuperar el nivell que permeti atendre les necessitats dels 
ciutadans.  
 
2. Que es comprometi a fer tots els esforços pressupostaris que calguin per a donar 
compliment als requeriments de suficiència financera que permetin seguir desenvolupant les 
mateixes competències en matèria d’educació, cultura, promoció de la igualtat i defensa dels 
usuaris i consumidors”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
S’incorpora la Sra. Sandar Fernández Herranz a la sessió (13’40h) 
 
46. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a més i millor inserció i orientació laboral a 
Palma Activa (346/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Continuem amb el punt 46, proposició del grup municipal MÉS, relativa en el més i millor inserció i 
orientació laboral a Palma Activa. Sra. Truyol, quan vostè vulgui.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS): 
 
“Hem presentat aquesta proposta, com ja hem estat fent durant fa molts de mesos, i fa molt de temps, 
perquè realment des d’aquest grup, estam molt preocupades de la situació econòmica i social que s’està 
vivint arreu, i clar i especialment també a Palma, que Palma, com no, no pot esser aliena en aquest 
drama generalitzat que vivim. La darrera enquesta de l’EPA, d’abril d’aquest any, mostrava que hi havia 
unes 152.000 persones aturades a les Illes Balears. Si a Palma hi ha més o menys la meitat de la 
població, per un càlcul ràpid podríem dir que tenim la meitat d’aquestes persones aturades, que estan a 
Palma. Hi ha, a més unes 25.000 famílies, que no tenen ingressos en aquests moments, o sigui que això 
és una situació d’emergència i de drama social molt important, i que aquest Ajuntament ha de posar 
eines i recursos, i voluntat política, ja, des de ja, per a començar a resoldre aquesta situació. Duim tot lo 
dematí, mig dematí, escoltant veïnats i veïnes, treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, que 
ens posen l’accent en aquesta situació d’alarma. I pareix que des del Partit Popular, lo únic que saben 
fer és tancar els ulls, i mirar cap a un altre costat. Aquestes dades mostren, com altres enquestes que 
surten darrerament, des d’aquesta estafa generalitzada, cada vegada es mostra, i és més evident, que 
no es creen llocs nous, llocs de feina, sinó que és tot lo contrari, els llocs de feina, o es destrueixen, i els 
que es creen nous són molt més precaris que fa uns anys, que en aquell moment tampoc no és que 
fossin, no és que fossin cap paradigma molt positiu, però bé, cada vegada més s’estan privatitzant, 
s’estan precaritzant el lloc de feina. L’enquesta, un altre dada, l’enquesta de condicions de vida del 
2013, és una enquesta que fa el Institut Nacional d’Estadística, un orgue gens antisistema, gens 
revolucionari, allà on diu que a les Illes Balears, la taxa de risc de pobresa, està casi en el 20%, dades 
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alarmants. Des de que governa en Bauzá, el 2011, hi havia l’índex sintètic europeu, que recull diferents 
indicadors de la situació extrema de pobresa que viuen moltes famílies, aquest indicador el 2011 estaia 
en el 25%, i el 2013 no ha fet més que pujar, està ja en el 27,8%, això és una situació gravíssima, i des del 
Govern i des d’aquest Ajuntament, hem de començar a posar-nos les piles, a posar-vos les piles, per 
resoldre aquestes situacions. Moltes vegades ens treuen, es treuen estadístiques de les dades d’atur 
registrat. L’atur registrat té, mostra una realitat molt dramàtica, però és que a darrera aquesta realitat 
que mostren les estadístiques d’atur registrat, hi ha encara una realitat encara molt més greu, perquè hi 
ha molta gent que està a l’atur i que no té feina, o que no té una feina en unes condicions mínimes, que 
no apareixen en aquestes estadístiques, estam xerrant de persones estrangeres, que han hagut de 
tornar al seu país d’origen, perquè aquí no veuen cap sortida. Moltes persones d’aquí, espanyoles i 
espanyols, que se’n van a l’estranger per cercar feina. El 2013, segons el INE, hi va haver 1.792 persones 
que se’n varen anar a viure a l’estranger, persones espanyoles que se’n varen anar a viure a l’estranger, i 
s’han donat d’alta a l’estranger. El mateix INE diu que aquest indicador, que aquest índex mostra, 
mostra una petita part de la realitat, que realment hi ha entre 3 i 6 vegades més persones espanyoles 
que se’n van cada any a fora. Això podria suposar entre 5.000, 6.000, 7.000 persones de les Illes Balears 
que se’n van a fora. Això és una situació que també hem de tenir molt en compte. Hi ha molta, cada 
vegada hi ha més economia submergida, el treball és cada vegada més precari. Hi ha moltes persones 
aturades, que ja no tenen cap tipus d’esperança de trobar feina, i que estan indignades amb la situació, i 
que es senten totalment impotents. Per tot això, creiem que Palma Activa, ha de canviar de rumb, no 
pot continuar mantenint el seu dogma de que tothom pot esser emprenedor. Aquí no tothom pot esser 
emprenedor, per començar perquè amb les lleis neolliberals, i amb el sistema capitalisme on vivim, no 
tothom té les mateixes oportunitats, i per això s’han de fer lleis que aturin aquest mare magne de grans 
empreses, que imposen les seves lleis, per damunt dels drets i de les llibertats i de la felicitat de les 
persones. Per això ha de canviar de rumb ja, ha de deixar de destinar recursos, i posar per davant tota la 
feina que s’està fent envers en els emprenedors, i destinar molts més recursos cap a la inserció laboral i 
la intermediació, el treball digne. És una responsabilitat que té aquest Ajuntament, i que té la Direcció 
de Palma Activa, tirar cap endavant. Per això hem demanat tot un seguit de propostes concretes, 
perquè aquest Ajuntament les dugui a terme. Descentralitzar els serveis d’orientació, ara només tenim 
una oficina en tot Palma, d’orientació, intermediació laboral. Destinar més recursos i més eficiència 
d’aquests recursos, amb molts criteris, i bones línees de feina, per orientació i intermediació. Que es faci 
realment un seguiment de la feina feta, s’està mostrant la realitat, no anem pel bon camí, les condicions 
laborals i el tipus de feina, són cada vegada més precaris. I que es faci un programa específic, amb la 
petita i mitjana empresa, especialment dirigida a menors de 30 anys i a persones de llarga durada. 
Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Sra. Truyol. Sra. Crespi.” 
 
Sra. Crespi Pibernat (PP): 
 
“Molt bé, gràcies Sr. Batle. Respecte en el primer punt, de descentralitzar els serveis d’orientació i 
intermediació laboral, i que quan varem arribar en el 2011, és així com estaven. No? Hi havia diferents 
oficines, qualcunes de lloguer, concretament les que tenien orientació laboral, estaven en el carrer 
Morey i Corralasses, en el Mercat de Llevant, a Son Gotleu i a la Plaça Llorenç Bisbal. I lo que varem fer 
és, centralitzar tots els serveis, en el territori de Palma Activa, no només el d’orientació laboral, sinó 
també varem dur l’Agència de col·locació que estava a Son Cladera, i els serveis d’emprenedors. I, lo que 
hem tingut és una incidència notable en qualitat del servei al ciutadà, ja que ha suposat facilitar l’accés a 
l’amplia oferta de serveis i recursos, que disposa l’organisme. Donaré una dada, ja que importa tant, els 
orientadors laborals, i abans hem recordat a una companya de l’Equip de Govern, que a principi de 
legislatura, varem haver d’acabar amb dos programes que teníem subvencionats pel SOIB. En el 2010, la 
darrera memòria que tenim aprovada, de l’anterior Equip de Govern, hi havia 21 orientadors en 
aquestes oficines del IMFOF, que he dit, més 9 orientadors a centres municipals de Serveis Socials, que 
segons aquesta memòria, varen atendre dins 3 programes diferents que teníem, 4.096 persones. El 
2013, memòria de Palma Activa, amb 8 orientadors laborals, s’han atès un total de 5.030 persones. Amb 
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8 orientadors. Lo qual vol dir que amb 1.000 persones, s’han atès 1.000 persones més, que amb més 
orientadors. Quan jo estic xerrant, fa 3 anys que s’està fent, més amb menys, no és una frase dita, és 
una realitat. Venen persones de tot tipus, tenim un servei d’aula oberta, tenim des d’alfabetització 
digital, per gent que no sap escriure, o no sap fer un currículum, no té eines, pues des d’aquest punt, 
fins a un punt més elevat, pues a lo millor de tenir un vídeo currículum, de cercar feina a través de 
xarxes socials, etcètera. Estam atenent a tothom. Col·lectius prioritaris, vull recordar, joves i majors de 
45 anys, això respecte als orientadors laborals, i perquè jo puc afirmar que no és necessari incrementar 
recursos, igual incrementar gasto. Funcionem sense cita prèvia, quan varem arribar la gent havia 
d’esperar fins a dos mesos, i hi havia llista d’espera. Respecte a fer seguiment d’ofertes de feina, ja es fa 
un seguiment d’ofertes de feina, no acceptem ofertes de feina d’empreses que no compleixen amb els 
requisits que marca la Llei, enviem les dades de les persones, que es col·loquen a través de les ofertes, 
directament gestionades per l’Agència de col·locació, al servei públic d’ocupació, que aquests les envia 
la Seguretat Social. Un programa d’intermediació empresarial específic, per petites i mitjanes empreses, 
ja ho fem, les ofertes de feina s’adrecen a totes les persones que es troben en situació d’atur. Tenim 
contacte tant a petites, mitjanes, com grans empreses, que volen posar ofertes de feina amb nosaltres. 
També publicitem aquelles que no tenen oferta directament amb nosaltres, però ja sigui de patronal, de 
sindicats, col·legis professionals, donem difusió, i respecte a prioritzar determinats col·lectius, dir que 
mai discriminem per raons de sexe, i tampoc ho podem fer, i considerem que no s’ha de fer, per raons 
d’edat, ni d’altre raó del candidat. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sra. Pulido, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Pulido Roman (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. No sé si lo he entendido bien, pero me daba la sensación de que la Sra. Crespi 
estaba sacando pecho, en cuanto a su gran labor como responsable de Palma Activa, en cuanto a la 
disminución del paro, o a su trabajo, frente a la situación de absoluta desolación, que nos dan, tanto los 
datos del INEM, como de la EPA. Nosotros creemos que, no solamente tenemos la obligación, de 
contactar demandantes con ofertantes de empleo, sino que tenemos que irnos allá y tenemos que 
implantar políticas activas de empleo. Tenemos que hacer lo que se hacía antes, que era contratar a 
personas con especiales dificultades para encontrar trabajo por su cuenta, contratarlos el propio 
Ayuntamiento, que en los diferentes servicios que tiene, tenía esa posibilidad, y Ustedes renunciaron a 
ella. Y sin embargo le han dado a Palma Activa, un cariz únicamente de motor de emprendedores, pero 
ya lo ha dicho la Sra. Truyol, ojala todo el mundo fuese emprendedor, y todo el mundo pudiese iniciar 
un negocio, y dinamizar la economía, y contratar a su vez a más gente, pero esa no es la realidad. La 
realidad es que hay miles de personas en Palma, que no tienen ni el empuje, ni el apoyo, ni las 
capacidades, ni la energía, para establecerse por su cuenta, y para iniciar una actividad económica por 
su parte, y lo que necesita es que las empresas, tengan por parte de la administración, unas mejores 
condiciones para crear empleo. Y por parte de la administración, que les ayude a mejorar su 
empleabilidad, tanto a través de formación, como de orientación. Me extraña que eliminando una parte 
importante del número de orientadores, ahora se oriente más y mejor que antes, es algo bueno, 
complicado. Y por tanto eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a Palma Activa, que dé otro giro, al 
contrario de lo que hizo cuando inició su andadura, que recupere, que recupere las tareas de 
orientación y de formación, y políticas activas de empleo, para que las miles de personas desempleadas 
en Palma, consigan reinsertarse en el mundo laboral. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias. Sra. Truyol.” 
 
Sra. Truyol Caimari (MÉS): 
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“Si, a nosaltres també ens pareix ben curiosa aquesta actitud, d’estar orgullosa d’una feina, que els 
resultats que estan donant, pues també deixen molt que desitjar, només fa falta sortir en el carrer. Que 
ens mostreu unes dades del 2010, allà on deis que amb més personal, a orientació, intermediació, es 
tenien menys persones, jo desconec aquesta dada concreta. La dada que conec és que a dia d’avui, hi ha 
moltíssimes més persones a l’atur, i amb unes necessitats extremes, que s’han d’atendre ja, molt més 
gran que la que hi havia fa 5 cinc anys, o la que hi havia fa 6 anys, o la que hi havia fa 10 anys. Vull dir la 
situació ha canviat, i s’ha de fer responsable d’aquesta nova situació, i ha de posar totes les eines que 
tingui, i que se li ocorrin, i xerrar amb tots els sectors que li puguin ajudar, per posar les eines que toquin 
a damunt la taula. No ens podem escaquetjar. La política del Partit Popular, ja ho ha dit, des de que va 
entrar el Partit Popular en aquesta legislatura, s’han acomiadat 30 orientadors laborals, 12 treballadors 
del IMFOF, s’han tancat oficines del IMFOF, i s’ha centralitzat a Palma Activa, aquí en el centre. Això és la 
vostra política, un model centralitzat, allà on la immensa majoria dels recursos, s’estan destinant a 
polítiques i a programes per incentivar l’emprenedoria, una emprenedoria amb un model molt concret. 
Actualment no tots els treballadors i treballadores, no tots els aturats i aturades de Palma poden esser 
emprenedors ni emprenedores, ho va dir la Comissió l’altre dia, s’han atès unes 100 persones 
emprenedores, del 2011 a l’actualitat, aquesta és la dada, 100 persones emprenedores. Bé pot esser 
una dada curiosa, interessant, que hi hagi 100 persones que tinguin l’oportunitat de poder esser 
emprenedores. Però que passa amb totes aquestes persones que estan aturades, i que no tenen cap 
esperança de trobar feina? Aquestes persones no ens importen tant? Diu que és una discriminació, fer 
programes per persones joves, que no volen discriminació per qüestions d’edat. Però que és això? 
Discriminació per qüestions d’edat? Vull dir, sempre hi ha hagut programes que van destinats a la gent 
jove, o programes específics especialment destinats a persones amb unes circumstàncies i unes 
condicions socioeconòmiques específiques, això no és discriminació. La discriminació precisament a 
vegades es tractar a tothom per igual, considerant que tothom té les mateixes oportunitats de partida, i 
tractar-les totes amb els mateixos cànons. Això són serveis homogenis, serveis centralitzats, això és lo 
que voleu fer vosaltres, i és allà on vos esteu estancant, i és allà on nosaltres creiem que hi ha el gran 
error. Heu de donar solucions, ja basta d’aquesta política autoritària que teniu, també en qüestions 
d’ocupació. Reaccioneu, és que sou el braç, el braç polític del capitalisme, està claríssim, és perquè hi 
feu feina, però lo que heu de fer és feina per a totes aquestes persones aturades i aturats, sobretot des 
de Palma Activa, reaccioneu d’una vegada, que és que ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Sra. Crespi, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Crespi Pibernat (PP): 
 
“Molt bé, gràcies Sr. Batle. Bé, jo lo únic que faig, no és treure pit, és a dir, és xerrar de la feina que es fa, 
i amb uns indicadors i amb uns números. Jo estic orgullosa, pues, miri, estic al capdavant de 74 
persones, 74 professionals que ara mateix estan fent feina a Palma Activa, i jo la veritat, els veig 
il·lusionats, motivats, amb certa dosi de passió per la seva feina. I un compromís, han assumit els valors i 
la missió que varem adoptar en conjunt, quan varem arribar en el 2011, com a pròpies. Ens donem 
l’enhorabona pues a tot l’equip contínuament, avui mateix, avui dematí, quan s’ha insertat a dues 
persones, tot l’equip ho celebra. Me sent orgullosa? Pues si, i aquest Equip de Govern es sent orgullós, 
perquè feia falta un canvi. Era necessari un canvi, i aquest canvi s’ha fet, i el resultats, fem feina amb 
indicadors, ho demostren. I no s’equivoqui, jo sé perfectament que me va entendre, quan vaig xerrar de 
100 emprenedors, vaig dir 100 emprenedors en el Centre d’empreses, perquè era una pregunta que me 
varen fer, 51 empreses que han passat pel Centre d’empreses, del 2011, i només una ha tancat. Aquesta 
era la pregunta, però no estava xerrant ni dels 239 que varen passar per Eureka l’any passat, ni dels 213 
que varen passar per Eureka enguany, ni dels 413 alumnes de Eureka Junior, que també s’han format, 
alumnes de batxillerat, ni de la resta que estan passant per assessorament emprenedors, ni les càpsules 
formatives que es fan, per creació, per consolidació d’empresa, per ajudar en aquests comerços, en 
aquelles petites empreses, que no tanquin, que aguantin, que si tenen un any difícil, veure en que fallen, 
i ajudar-los. Polítiques actives, continuem fent, i no és competència. La competència la té la Comunitat 
Autònoma, però tenim una relació directa amb ells, tenim una Agència de col·locació que depèn de la 
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Comunitat Autònoma, i fem feina amb ells. Fem cursos de formació, i els conveníem amb ells, de 
restauració, de bars, restaurants i cafeteria. I vostès, concretament la Sra. Truyol, pot dir, pot dir, pot 
dir, i xerra molt bé, i a lo millor pues per la gent que no conegui la realitat de Palma Activa, i des d’aquí 
convido a tothom que me senti, a fer una visita i que li pugui explicar els projectes, pues a lo millor li 
creuen, però la resta, qui coneix Palma Activa i a l’usuari, no la creu. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Molt bé, idò passem a la votació de la proposta...” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH 
 
“El ple de l’Ajuntament insta a PalmaActiva a desenvolupar les següents iniciatives: 
 
1. Descentralitzar el servei d’orientació i intermediació laboral, introduint aquest servei a 
centres municipals existents (com per exemple a PalmaJove, casals de barri o centres de 
serveis socials), construint una xarxa de serveis de proximitat als barris i pobles de Palma.  
 
2. Incrementar els recursos humans i materials per als serveis d’orientació i intermediació 
laboral. Així mateix PalmaActiva incrementarà l’eficiència dels recursos destinats a aquest fi, 
per tal de realitzar una feina activa en la recerca d’empreses i sectors econòmics amb els que 
treballar de cara a la inserció laboral. 
 
3. PalmaActiva realitzarà un seguiment de les ofertes de feina que gestiona per garantir que es 
compleixen les condicions previstes, així com tenir coneixement del tipus i condicions laborals 
de la contractació fruit de la intermediació de l’ens públic. 
 
4. Crear un programa d’intermediació empresarial específic per a petites i mitjanes empreses 
del municipi. Així doncs, PalmaActiva passaria a ser un agent actiu en la dinamització d’ofertes 
de treball en el teixit empresarial local. Aquest programa s’adreçarà, especialment, a persones 
aturades menors de 30 anys i a persones en situació d’atur de llarga durada”.  
 
Es rebutja amb 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PIB-PSOE i MÉS)) 
 
DEBAT CONJUNT PUNTS 41 I 42 
41. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a Benestar Social de Cort: ha d’atacar la crisi i 
no limitar-se a contenir-ne les conseqüències (348/2014).     
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Podem passar en el 41? Gràcies. Idò en el 41, es debatrà conjuntament amb el punt 42, i és la 
proposició del grup municipal MÉS, relativa a Benestar Social de Cort, ha d’atacar la crisi i no limitar-se a 
contenir les conseqüències. Don Toni, no?” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“El Sr. Noguera, que crec que és aquí a prop.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“No està ara? 
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Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, si, ja ve, ja ve.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“A ver, podéis decir a la Regidora que venga por favor. Està amb premsa? Bé voleu que passem en el 
punt següent? Idò passem en el punt següent.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Idò reprenem, ara si que anem en el debat conjunt dels punts 41 i 42, proposició del grup municipal 
MÉS, relativa a Benestar Social. Té la paraula Don Toni Noguera.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“Si, ja n’hem parlat un poc abans, en els primers punts del Plenari, sobre la qüestió del funcionament de 
Serveis Socials. Nosaltres anunciarem fa uns mesos, que les ajudes s’estaven pagant tard i malament, 
se’ns va acusar d’alarmistes. També varem dir que el pressupost de Serveis Socials, era insuficient. Se’ns 
va acusar de faltar a la veritat. Se’ns va dir, nosaltres també varem dir que les ràtios dels treballadors, i 
educadors socials, eren salvatges. També se’ns va acusar de polèmics, i uns mesos després, ja és una 
veritat absoluta, que les ajudes econòmiques urgents s’estan pagant tard i malament, els treballadors 
tenen unes ràtios salvatges, i que en certa manera, no s’està tenint un bon funcionament de Serveis 
Socials. Nosaltres fa temps que l’intentem dir que un model exclusivament assistencialista de Serveis 
Socials, no és una resposta a la crisi. Els centres municipals de Serveis Socials, exclusivament estan 
contenint les conseqüències de la crisi, però en cap cas les està atacant. I perquè li dic això? Perquè els 
treballadors, Sra. Ferriol, no tenen eines per transformar la frustració de molts de projectes de vida 
d’aquesta ciutat, en segones oportunitats. Tres coses, jo crec que claus, 1. Aconseguir políticament que 
aquest Ajuntament, doni aquestes ajudes econòmiques urgents, que són de necessitat bàsiques, com 
pugui esser el menjar, la llum, l’aigua, la higiene, en 48 hores. Ara mateix la norma és que s’estan pagant 
en retràs, i la norma és que s’haurien de pagar immediatament. I evidentment també entenem que pot 
haver-hi qualque excepció, però quan l’excepció es converteix en norma, és on anem malament. Hem 
d’aconseguir que aquestes ajudes es paguin immediatament. Si s’ha de parlar, si el problema és un 
problema burocràtic de Tresoreria o d’Intervenció, crec que l’estat de la ciutat, hauria de transcendir 
aquest problema, amb sentit comú, amb sentit comú. Després, Sra. Ferriol, polítiques actives 
d’ocupació, són clau, són clau. Vostè me diu que nosaltres no tenim competències, vostè m’ho diu, però 
tampoc tenim competències en polítiques d’ocupació actives d’emprenedoria, i si que fem polítiques 
actives d’ocupació. Mal fetes, però si que les fem. Llavors, perquè de cada vegada hi ha més usuaris en 
els Serveis Socials? Perquè de cada vegada els treballadors tenen més casos de Serveis Socials? 
Possiblement perquè de cada vegada, els ciutadans, els aturats de llarga durada, ja no cobren 
prestacions d’atur, tenen més dificultats per a pagar la hipoteca, tenen més dificultats per a pagar els 
rebuts. I si en aquesta gent no els dones les vies de solució, que és polítiques actives d’ocupació, beques 
de formació, pràctiques, bé, un programa alternatiu de, actiu d’ocupació. Això tampoc s’està donant. I 
després també, la incertesa que provoca, la Llei de la Reforma Local. Jo crec que com Ajuntament de 
Palma, hem de tenir, el posicionament polític unànime, de sabre que després del 31 de desembre del 
2015, aquest Ajuntament seguirà gestionant els Serveis Socials, perquè si no és així, es perd la 
proximitat, es perd el municipalisme, es perd un dels factors claus, a l’hora de tractar amb les persones, 
que és la proximitat dels centres municipals de Serveis Socials. Llavors li demano tres coses: primer, 
superar el problema de retard de les ajudes econòmiques urgents. Amb qui hem de parlar? Quin és el 
problema? Intervenció? Tresoreria? Digui-m’ho, jo no ho sé. Quin és el problema? Després el tema de 
com a mínim un anunci de polítiques actives d’ocupació, de col·lectius de risc d’exclusió. I després, un 
clar posicionament, un fort posicionament d’aquest Ajuntament, que després del 31 de desembre del 
2015, aquest Ajuntament no deixa desemparat, en els ciutadans, en relació a Serveis Socials. Moltes 
gràcies.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Don Toni. Sra. Regidora, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sra. Calvo.” 
 
Sra. Calvo Sastre (PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Mirin, escoltant tot lo que estam escoltant en aquest plenari, sembla, després ens 
renyen, perquè vostès volen esser catastrofistes i clar en el final, si lo que volem tots és que intentem 
millorar aquesta situació. I quina és la situació que tenim? Anem a intentar explicar-la, la Sra. Truyol 
donava dades, el Sr. Noguera també, jo en vull afegir unes altres. Anem a intentar explicar-les des de 
l’objectivitat de lo que veiem i es conta a les enquestes públiques. S’havia fet una referència a 
l’enquesta de condicions de vida, que ha publicat recentment l’INE, respecte de l’any 2013. I lo que ens 
passa, a més a més de lo que comentava fa un moment la Sra. Truyol, és que tenim un 42,5% de la 
població de Balears, de Balears, que no pot afrontar despeses imprevistes. És a dir, que no pot pagar les 
conseqüències de la seva política de copagaments, ni pot pagar la targeta sanitària, ni pot pagar els 
medicaments que ha de pagar, i abans de no pagava, etcètera. Tenim un 12,4% de llars, que no es 
poden permetre, mantenir l’habitatge en la temperatura que marca el tenir un índex de vida 
mínimament digne, és a dir, risc clar de pobresa energètica. Tenim un percentatge del llars, que han 
tingut retards en el pagament de despeses que estan relacionades amb l’habitatge, gas, llum, lloguer. 
Que ha passat del 14,2 al 17,2, de persones, de famílies, de llars, que no poden fer front en aquesta 
despesa. I tenim un 4% de la població, bé de les llars, que no poden fer un menjar, i això ho diu 
l’enquesta de condicions de vida, de l’INE, Institut Nacional d’Estadística, que no poden fer un menjar a 
la carn, de pollastre, o de peix, al menys cada dos dies. Aquesta és la foto, aquesta foto és dura, jo clar, 
ningú els acusa de que vostès estiguin contents ni satisfets amb aquesta foto, però a jo m’agradaria 
remarcar, que és lo que tenim a nivell municipal, front en aquesta realitat. Tenim un Pla de pobresa? 
No. Tenim un Pla estratègic de Serveis Socials? No. Tenim una línea d’actuació clara, que ens permeti 
abordar una situació que no és sobrevinguda, que és gradual? Jo crec que no. Tenim un amenaça real de 
desmantellament dels Serveis Socials, i avui hem escoltat aquí, en els treballadors i treballadores 
municipals, dient escoltin, és que no podem fer la nostra feina. Ja no és qüestionar si aquesta és la feina 
que volem fer, no, no, és que la feina, el mandat, el mínim que hem de cobrir, no el podem cobrir. 
Tenim una Llei, que abans hem sentit en el debat anterior, que amenaça clarament en aquest 
desmantellament, i una resposta de no sabe, no contesta, el Sr. Isern no ens ho conta, la Sra. Fernández 
tampoc, aquí qui dia passa i empeny, i ja arribarem fins a desembre de l’any 2015, i no sabem si podrem 
garantir, tota la prestació dels serveis, i tota la plantilla. Vostès diuen, si, però fins desembre del 2015, i 
nosaltres li diem, per favor, anem a fer un Pla estratègic, i nosaltres ens volem sumar, i si pot esser que 
sigui a 10 anys vista, i nosaltres li donarem suport, si podem estar d’acord. Però no facem, de la línea 
bàsica d’atenció social, un espai d’amenaça laboral, que ho és, a dia d’avui se senten, no només 
amenaçats els treballadors, sinó la prestació dels serveis. Tenim professionals desbordats, tenim ajudes 
d’emergència, ho deia ara mateix el Sr. Noguera, que no s’estan donant en temps i forma. Vostès han 
fet un esforç, li hem reconegut, vostès han incrementat, és la única partida. Però nosaltres no estam 
d’acord en que aquesta sigui la única partida, pensem que la realitat social que tenim, necessitem 
alguna cosa més que caritat, necessitem podar donar una oportunitat perquè la gent pugui reconduir la 
seva vida. Que han fet vostès? Eliminar els programes de serveis comunitaris? Perquè? Perquè la 
Comunitat Autònoma no els hi dona els doblers. Orientadors, no hi són. Perquè? Perquè la Comunitat 
Autònoma no dona els doblers. Bucle. Li donaran vostès tota la potestat a la Comunitat Autònoma? 
Tancaran els Serveis municipals de Palma i els hi transferiran? No ho podem dir, no ho sabem, no se farà 
res fins a desembre del 2015. És lògic que estiguem preocupats, però no només nosaltres com a grup de 
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l’oposició, els treballadors i treballadores, i sobretot, els que estan preocupats són tots aquells sectors 
que es dediquen a treballar dins l’àmbit social, i atenen ciutadans. Que han fet vostès? Ni idea. Han 
reduït programes. Han transvasat d’una forma preocupant i injustificada la gestió, i el problema a les 
entitats socials. Li ha dimitit una Directora tècnica de Serveis Socials, i no hem aconseguit tenir un Pla 
estratègic aprovat. I vostès ens diuen contínuament, no, no, no, però tot lo que fem ho feien els tècnics. 
Quins tècnics? Hi ha tècnics bons, tècnics dolents, hi ha tècnics que saben, tècnics que no saben. Perquè 
aquí n’hem tingut de tècnics i diuen, no funciona. Jo estic convençuda de que no hi ha cap animadversió, 
a intentar millorar la gestió, però lo que els estam dient és, escolti, lo que vos estan fent no els està 
retent, no és eficaç. Per això li diem, per favor, vostè ho ha dit, i ha dit que garantia les pròrrogues 
d’aquests dos serveis, dels educadors del Grec i del Siad, però vostè no ha dit, ni ha demanat disculpes, 
per una gestió que ha conduit a haver de demanar pròrrogues extraordinàries, per deixadesa, i per oblit, 
de uns serveis que s’havien de prestar si o si o també, i ens demana la confiança perquè li donem 
perquè li donem de cara a desembre del 2015. Se’ns fa difícil, li demanem que per favor, doni mostres 
serioses i contundents, de que quedarà garantida la plantilla a partir de desembre del 2015.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies.” 
 
Sra. Calvo Sastre (PSIB-PSOE): 
 
“I demanem si. Un segon i acabo. Li demanem que per favor aprovi un Pla més ambiciós, a 10 anys vista, 
que anomeni per favor una Direcció tècnica, la que vostè consideri que posi ordre, i que per favor 
l’atenció, la demanda d’aliment es produeixi amb garanties, i en els temps que vostès declaren en els 
mitjans de comunicació que fan, però que en la realitat no s’ajusta. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Molt amable Sra. Calvo, moltíssimes gràcies. Sra. Ferriol, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Amem Sra. Calvo, ha dit que no teníem Pla estratègic, i si que el tenim. No, abans ha 
dit que no el teníem, si que en tenim. És un Pla estratègic que vostès ja han dit que no els agrada, però 
és un Pla estratègic que com he dit en reiterades ocasions, es va treballar juntament amb el Cap de 
secció. El Cap de secció són les persones que són tècniques, que estan a serveis centrals. Val? Que es 
cuiden de les distintes àrees de feina de Serveis Socials, i per tant fan una feina que es correspon amb 
els distints eixos que reflecteix el Pla estratègic. Quina amenaça de desmantellament pot tenir un Pla 
estratègic que s’ha treballar conjuntament amb aquestes persones? Si són les primeres interessades a 
donar continuïtat a la feina que estan fent. Mirin, no és vera que no hi hagi una resposta respecte a la 
Llei de Racionalització. Nosaltres hem posat damunt la taula uns acords, que per cert no estan firmats, 
estan a la taula dels sindicats des de fa un mes, en els quals ens comprometem a tota una sèrie 
d’aspectes, que tenen a veure amb la continuïtat de programes i serveis, fins a finals de 2015. Perquè 
fins a finals del 2015? Miri, perquè és que, governi qui governi, les Lleis s’han de complir, i si hi ha una 
Llei que diu que el període transitori finalitza el 2015, a 31 de desembre del 2015, i a partir de 1 de 
gener de 2016, les competències les ha d’exercir la Comunitat Autònoma, bé directament, bé per 
delegació en els municipis, o bé per conveni amb els municipis o amb els Consells Insulars, això s’ha de 
complir. La Sra. Fernández, Consellera de Família i Benestar Social, i Regidora d’aquest Ajuntament, ja va 
constituir una Comissió de feina, a la qual hi està representat l’Ajuntament de Palma, i els Consells 
Insulars, i representació d’altres Ajuntaments més petits, a la que lo que s’està fent és un mapa de que 
és lo que fa cadascuna de les administracions en quant a Serveis Socials. En el moment en que això 
estigui ben definit, ve la passa següent que és dir, a qui li toca fer cada cosa, però partint d’una premissa 
que ningú ha de discutir, i és que els serveis es seguiran donant, es garanteix que continuïn els Serveis 
Socials. I també pareix raonable, que els serveis que són de proximitat, es continuïn exercint per part del 
Ajuntaments. Però les coses s’han de fer ben fetes. I el sentit és que es faci una Comissió de feina, com 
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ha fet la Sra. Fernández a nivell de Comunitat Autònoma, que és l’administració que serà responsable 
d’aquestes competències a partir de gener de 2016. mirin, jo crec que insistir en l’assistencialisme, 
insistir en el fet de que nosaltres hem llevat serveis, és que no és cert, és que no s’ajusta a la realitat. 
Nosaltres hem continuat donant serveis que es donaven abans, en quant a sociocomunitari. I sabem 
perquè hem arribat en aquest punt d’haver de fer una pròrroga extraordinària? Mirin, perquè en 
aquests moments a l’Ajuntament de Palma, com no havia passat abans, arriben informes desfavorables 
per part de la Intervenció municipal, respecte de poder continuar amb coses que sempre s’havien fet. 
Perquè? No perquè hi hagi una Llei de racionalització, sinó perquè abans s’exercien competències que 
no ens eren pròpies, i hem de fer una feina escrupolosa. Jo com pot comprendre, faré tota la lluita que 
hagi de fer, per continuar donant els serveis, però sempre emparada per Intervenció i per Serveis 
Jurídics. Per tant això explica el fet de que no hi hagi un tècnic redactant uns nous plecs, i això explica 
que s’hagi d’arribar a una pròrroga extraordinària. Però lo important, que crec que és lo que s’ha de 
posar en valor, és que aquí hi ha una voluntat política i una decisió molt clara, que és la de continuar 
donant aquests serveis i programes, fins a finals de 2015. Miri, a la Directora tècnica, va presentar la 
seva renúncia, per les raons que ella va considerar oportú, és que cada dia hi ha persones que presenten 
renuncies, per estar en comissions de serveis. Jo, ja els vaig dir a la Comissió, que en aquests moments, 
està publicat a la Intranet, el procediment per a cobrir la plaça de Director tècnic i de Cap de servei. Per 
tant, si volen seguir insistint en que ni prorroguem, ni dotem a les places, bé, segueixin, però jo els dic 
que la realitat és caparruda, i això és lo que tenim damunt la taula. I que xerrin de deixadesa i d’oblit, 
me sap molt de greu, perquè després els contaré quina és la feina que s’ha fet amb les entitats. 
Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies, idò anem a passar a la votació. Ah és la primera, perdó, té raó. Sra. Truyol, quan vulgui. 
Senyor, si.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“Va un poc despistat, no passa res.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Si, estic despistat, està clar. Sr. Noguera.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“De vegades me passa Sr. Batle. Crec que tenim una oportunitat, crec que no deu passar a cap 
Ajuntament de l’Estat, o a molts pocs, de tenir en el mateix Equip de Govern a la Regidora i a la 
Consellera de Serveis Socials. Facin feina, facin feina, perquè aquest Ajuntament, a 31 de desembre del 
2015, com ja han fet altres comunitats i ajuntaments, com ja han fet altres comunitats i ajuntaments, 
pugui, aquest Ajuntament pugui seguir amb les competències de Serveis Socials. I ho facin amb temps, 
ho facin amb temps Sra. Ferriol, perquè jo no li critico, no li critico segons quines qüestions que vostè. Jo 
lo que critico és la improvisació i la mala planificació, que després es devé en contractes que s’han de 
fer, pròrrogues extraordinàries, quan 4 o 3 mesos abans, ja havien d’estar els plecs preparats. Si que hi 
ha hagut retallades a Serveis Socials en comunitari. Els educadors comunitaris del programa inicial eren 
12, i es va retallar i ara són 5. Se recorda? Els orientadors laborals del centre municipal de Serveis 
Socials, que feien una feina clau, feien un seguiment, tenien casos. Com a mínim plantejaven segones 
oportunitats, ara aquestes persones tampoc hi són. Sra. Ferriol, vostè ha passat de fa 3 mesos en el 
Plenari, dir-me, dir-me que les ajudes econòmiques urgents, es pagaven entre 48 i 72 hores, a dir-me 
que ara no pot aprovar que les ajudes econòmiques urgents es paguin en 48 hores. Qualque cosa falla, 
qualque cosa falla. En relació amb els problemes que hi ha a Intervenció. Lo que està clar és que, vostè 
ho ha dit, que hi ha diversos programes municipals de Serveis Socials, que hi ha problemes amb 
Intervenció, perquè possiblement no siguin competència o tal. La cohesió social, jo crec que no es pot 
jugar amb les competències, crec que la cohesió social és molt important, i sabent qui fins el 31 de 
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desembre del 2015, les competències de Serveis Socials són de l’Ajuntament de Palma, ja pot dir qui 
vulgui missa, que aquí els programes socials, es poden llançar així com vulguin. I sobretot aquells que 
hem de continuar, sobretot aquells que hem de continuar, perquè després ens trobem situacions, de fer 
coses que no s’han de fer, com una pròrroga extraordinària que no tocava, però nosaltres no direm res, 
perquè entenem que aquest programa és clau. Perquè el tema dels educadors, s’havia de treure un 
plec, fa dos o tres mesos, expliqui perquè no se va poder fer, qui és el responsable, qui és el 
responsable. Digui-m’ho. I per favor faci un pensament amb el tema de les ajudes econòmiques urgents, 
faci un pensament, li diem i li repetim, faci un pensament, 48 hores Sra. Ferriol, per favor.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Don Toni. Sra. Calvo, quan vostè vulgui.” 
 
Sra. Calvo Sastre (PSIB-PSOE): 
 
“Si, moltes gràcies Sr. Isern. Parlant de compliments de lleis, de quina Sra. Ferriol o Sra. Isern? De 
l’Estatut d’Autonomia i dels Fons estatutaris, de la Llei de Capitalitat. Aquestes no les hem de complir, 
aquestes ens va bé, hem de complir la Llei de Reforma Local. Els fons estatutaris, que ens corresponen 
per Llei, l’Estatut d’Autonomia màxima, Carta Magna d’aquesta Comunitat Autònoma, i la Llei de 
Capitalitat, aquesta no cal. De veres, jo crec, crec que també hem d’intentar fixar l’objectiu. L’objectiu és 
poder atendre a la problemàtica que tenim, vull pensar que el compartim, si. Cerquem els camins, i 
vostès estan instal·lats en una posició clarament a la defensiva, i se senten ofesos. Escolti, és que li 
varem explicar que hi havia nins que no feien les menjades que tocaven, i ens varen muntar un número 
públic. Però avui, avui, hi ha una ONG a centres de Palma, que reparteix menjar. I aquesta ONG que 
reparteix menjar, vostès han signat un Conveni en Junta de Govern. Però havien de callar, perquè era 
incòmode i ens fa mal. Clar que ens fa mal a tots, a vostès i a nosaltres. Però la realitat és que tenim una 
ONG repartint menjar. Nosaltres demanàrem un Pla de malnutrició, digueren no. Demanarem un Pla de 
pobresa, digueren no. Demanarem una revisió de protocols, digueren no. Votaren en contra, no. Han 
votat en contra de destinar més recursos econòmics. Escolti, com vol que ho facem? Vol que ens 
seguem per revisar els plans, vol que ho mirem. Però també han de sabre, també han de sabre els 
ciutadans, que avui en aquest Plenari, qui ha explicat que no té eines per fer la seva feina, i no qüestiona 
si el Pla es A o és B, són els propis treballadors. Vostè diferencia entre treballadors de Serveis centrals i 
altres treballadors, lo que vulgui. Que li han redactat el Pla uns tècnics, jo no tinc res que dir, ni ho 
qüestiono, ni desmereixo aquesta feina. Lo que li dic és, en la nostra opinió, i tenim dret a opinar, aquest 
Pla no respon a les necessitats socials que tenim a la ciutat de Palma. No està fonamentat en un 
diagnòstic, nosaltres pensem que convindria que hi estigués, i creiem que a demés, no aborda a mig 
termini, una problemàtica que no es solventa a través de les línees que vostè té establertes, l’hagi fet 
qui l’hagi fet. I li torn a dir, formalment no està aprovat. Nosaltres pensem que s’equivoca. De la mateixa 
manera que ens sembla poc consistent, el fet de que vostè ens parli de compromisos permanentment, 
de pagament d’ajudes d’emergència, que s’incompleixen, permanentment. Ens ha d’entendre també. 
Escolti, que hem de fer? Hem de dir que no passa res, i que tot és estupend, perquè vostè té una 
claríssima voluntat de millorar-ho. El Batle ens explica que és la seva única prioritat, idò escolti, si això 
era la seva única prioritat, i està quedant fatal, perquè la realitat desborda a l’Ajuntament. Que tenim 
una estructura obsoleta, si. Que tenim necessitat de reconduir això, i això no és només una 
responsabilitat d’aquest Govern municipal, se’ns dubte. Que es necessita una inversió de temps, 
d’esforços, de mig termini, si. Que això ens supera en un mandat, sens dubte. Però podem fer un Pla 
estratègic en condicions, que ens superi en un mandat. Nosaltres estam disposats a ajudar. Vostès estan 
disposats a abordar-ho? I començarem a fer-ho a partir de desembre del any 2015, perquè a partir de 
les hores sabrem que farem. I perquè ho sap la Rioja? Són més llestos. És un altre PP. Tenen un altre 
dimensió. Compleixen la Llei d’un altre manera o no la compleixen. Comunitats Autònomes governades 
pel propi Partit Popular, ja han dit que els Ajuntaments han de fer això. Ja acabo Sr. Batle, crec que lo 
que demanem s’ajusta a donar resposta a una realitat que és òbvia i evident, que ningú vol incendiar, 
que lo únic que volem és intentar cridar la seva atenció, perquè intentin posar fil a l’agulla, ara que 
queda menys d’un any de mandat Sra. Ferriol, amb una majoria absoluta” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sra. Calvo.” 
 
Sra. Calvo Sastre (PSIB-PSOE): 
 
“absolutament desconcertada” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Molt amable.” 
 
Sra. Calvo Sastre (PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Sra. Ferriol, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies. Amem, les entitats, la convocatòria de subvencions de 2013, han presentat projectes, han 
estat fent feina en aspectes d’empleabilitat, jo els ho vull dir, per si no ho saben. Ha fet feina en aquest 
tema, en informació i orientació Espiral, hi ha fet feina amb joves la Fundació Patronat Obrer, hi ha fet 
feina la Fundació Diagrama, amb suport educació, formatiu i laboral, per nins, adolescents i joves, hi ha 
fet feina Creu Roja, hi ha fet feina Deixalles, hi ha fet feina la Fundació Hombre Libre. Mirin, amem, és 
evident que aquest Ajuntament i l’Àrea de Serveis Socials, està acostumada a fer feina en lo que els 
tècnics diuen coproducció de recursos. I és evident que aquest Equip de Govern, no ha posat cap 
dificultat a poder continuar fent aquesta feina. Jo, mirin, comprenc que tenen, que tenen bona intenció, 
però de vegades és que costa una mica endevinar-la, perquè vostès retreuen coses ara, que jo estic 
encantada Sra. Calvo de sentir-la, defensar temes de Benestar Social, perquè quan vostè era Batlessa, 
que el Sr. Grosske era Regidor, no hi estava tant a damunt, a lo millor es va perdre una oportunitat molt  
bona de poder fer canvis en el model de Serveis Socials, i li dic amb tota la honestedat, no li dic per 
molestar-la, ni molt manco. Però va esser quan a l’any 2009 vostès governaven, quan es va xerrar de 
tsunami social. Era una de les coletilles del Sr. Grosske, tots els plans, jo estava a l’oposició, i ho vaig 
escoltar. I en el moment en que hi havia aquest tsunami social, que va esser quan hi va haver el gran 
increment d’usuaris, perquè els he de dir que en aquests moments no hi ha un increment d’usuaris, hi 
ha un increment de les ajudes que necessiten aquests usuaris, hi havia un milió i mig per ajudes 
econòmiques, nosaltres en tenim quatre. I en el moment en que vostès troben que dir, perquè, bé, 
perquè diuen que fem assistencialisme, mirin, la diferència és que nosaltres hem posat en marxa una 
targeta, que permet a una persona que es troba en una situació de dificultat, poder anar a qualsevol 
comerç i comprar lo que necessita, i vostès varen posar en marxa un sistema diferent, que és 
perfectament vàlid, i que jo crec que hem agraït suficientment abans, que és la xarxa d’aliments. Hi ha 
moltes maneres de fer les coses, però vostès varen tenir una oportunitat Sra. Calvo, jo també crec que 
és important que ho sàpiga, i que ho recordi, i que tots aquells informes i estudis que es varen demanar 
en el seu moment, que ara demanen tant que la UIB intervingui en el canvi de model, no sé perquè 
varen servir, però ni se varen demanar a la UIB, ni hem vist cap resultat materialitzat, d’aquesta feina. 
Per tant, mirin, jo els torn a posar damunt la taula la meva voluntat de fer feina conjuntament, 
d’intentar millorar les coses, jo els proposo que si volen ens vegem, que jo els doni la màxima 
informació, perquè no tinc cap problema, però també els dic que aquí, aquest Equip de Govern ha fet 
una gran feina, per millorar l’atenció de les persones que hem incrementat d’una manera molt 
important, els recursos que es destinen, i que des de Tresoreria, i des de la pròpia Regidoria de Serveis 
Socials, s’està fent molta de feina per donar la millor atenció, i evidentment és una feina que se revisa. 
Gràcies.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies, ara si que ja passem a la votació...” 

 
Punts 1-2 i 5: Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania , punts 3 
i 4,  informe favorable , amb una correcció al punt 3 on posa “tots els seus professionals” ha 
de posar “tots els perfils professionals”. 
 
“1. L’Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Benestar Social a arribar a un acord amb els 
representants dels treballadors sobre totes les dificultats i qüestions que actualment afecten 
negativament al funcionament dels Serveis Socials municipals de Palma. Aquest acord 
contemplarà el calendari del compliment de les seves fases i quins agents participaran en 
aquest procés. A més, hi haurà un seguiment i una avaluació tècnica/política per vetllar i 
assolir els objectius de l’acord. 
 
2. L’Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Benestar Socials a pagar les ajudes 
econòmiques de menjar, higiene, llum, aigua i habitatge en un màxim de 48 hores. 
 
3. L’Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Benestar Social a garantir la continuïtat del 
Pla de Prestacions Bàsiques i tots els  perfils professionals en el 2015. 
 
4. L’Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Benestar Social a continuar els programes 
municipals del SIAD i els Educadors de Carrer que finalitzen aquest mes de juny. 
 
5. L’Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Benestar Socials a crear urgentment línies de 
feina sociolaborals i projectes d’ocupació, coordinat amb PalmaActiva, per tal que es pugui 
donar respostes i construir segones oportunitats per combatre el principal problema de la gran 
majoria d’usuaris de Serveis Socials: l’atur”.   
 
Es fa votació separada dels punts: 
Els punts 1, 2 i 5, es rebutgen per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
El punts 3 i 4, s’aproven per  unanimitat, amb una correcció on posa  “tots els seus 
professionals” ha de  dir “tots els perfils professionals” 
 
42. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a garantir la prestació de serveis socials 
a l’Ajuntament de Palma ( 323/2014) i esmena d’addició (359/2014). 
 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania a la proposició.  
L’esmena d’addició es fa votació separada dels punts: 
Del punt 6 al 8 informe desfavorable, el punt 9, informat favorable. 
 
“1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a no aprovar l’actual  
Pla Estratègic de Serveis Socials (2014-2015) perquè representa l’inici del “desmantellament” 
dels actuals serveis socials municipals i a redactar un nou Pla Estratègic (2014-2024) que tengui 
en compte: a) la realitat  actual i els nous reptes presents i futurs en matèria social , b) la 
pròpia estructura competencial de serveis socials que marca la Llei 4/2009, de 11 de juny de 
Serveis Socials de les Illes Balears, c) que generi consensos i que per tant sigui pactat entre tots 
els partits polítics, sindicats, tècnics de l’Àrea de Serveis Socials, entitats socials,etc... 
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2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a que la prestació de 
serveis socials per part de l’Ajuntament de Palma queda garantida més allà de 31 de desembre 
de 2015. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a garantir la continuïtat 
de l’actual plantilla de personal de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
4.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que l’Àrea de Benestar Social 
torni a tenir “veu i vot” dins la Junta de Govern Municipal de l’Ajuntament de Palma. 
 
5.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a incrementar de manera 
progressiva el pressupost de l’Àrea de Serveis Socials i a no reduir cap programa més”. 
 
Esmena d’addició (359/2014): 
 
“6.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a prorrogar el programa 
municipal Servei d’Integració i Atenció a les persones amb discapacitat (SIAD), fins esgotar la 
pròrroga màxima possible establerta per Llei  i a donar continuïtat al Servei Municipal 
Socioeducatiu Comunitari que gestiona GREC i que finalitza el 15 de juny de 2014, sense 
possibilitat de pròrroga ordinària. 
 
7. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a garantir la “demanda d’aliments 
de col·lectius vulnerables amb un període màxim de 48 h. En aquest sentit, s’acorda millorar la 
gestió per garantir que totes aquelles persones i famílies, usuàries de serveis social, que tenen 
dret a la targeta d’aliments “Palma amb tu” la rebin en un termini màxim de 48 hores. 
 
8. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a revisar els protocols i  
procediments de les “ajudes econòmiques urgents” establint i garantint que totes aquelles 
ajudes relacionades amb habitatge, cobertura de necessitats bàsiques vitals i alimentació, es 
paguin en un termini màxim de 48h des de la seva tramitació. 
 
9. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a cobrir la plaça de “direcció 
tècnica” de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma amb caràcter urgent”. 
 
Es rebutja la proposició  per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
L’esmena d’addició es fa votació separada dels punts: 
Del punt 6 al punt 8  es rebutja per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
El punt 9 s’aprova per unanimitat 
 
49. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a targetes taller mecànic a la zona ORA 
(343/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Punt 49, que veig antes havíem fet el 53, però falta el 49 perdó. Les targetes dels tallers mecànics a la 
zona ORA.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
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“Si, simplement la qüestió és molt clara, i l’han exposada molt clarament, els mecànics que han vingut 
aquí, i ho han explicat, quin és el seu dia a dia, quins són els seus problemes, i de quina manera tan 
senzilla es podrien arreglar aquests problemes. Jo, no ho sé, es tracta simplement de tenir una, dues 
targetes, per taller, en horari comercial, per poder tenir els cotxes dels clients aparcats davant el taller, a 
la via pública, durant un horari limitat, limitat a una o dues targetes. Jo la veritat és que no acabo 
d’entendre el problema que pugui representar això, això no és cap dalt a baix en el principis rectors de 
l’ORA, ni de la zona blava, ni de, això és simplement facilitar a un col·lectiu molt, molt concret, que té 
una problemàtica molt concreta, és facilitar-los una miqueta la seva feina, i evitar crispació, evitar tota 
una sèrie, bé, de problemes que se’ls generen. Jo, a la vista de lo que han explicat ells, i era a veure 
amem si l’Equip de Govern ha fet una reflexió sobre aquest tema, que la veritat és que jo els agrairia.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. PSOE? No? Només és proposició del grup MÉS, idò té la paraula el Sr. Vallejo.” 
 
Sr. Vallejo Gomila (PP): 
 
“Si, moltes gràcies Sr. Batle, si me permet emplearé 30 segons per donar les gràcies. Fa unes setmanes 
va morir mon pare, i bé, jo he rebut moltes mostres de suport, i de carinyo, volia donar gràcies en 
primer lloc en el Batle, en els meus companys, Sra. Calvo vostè i en el grup socialista, Sr. Verger també a 
vostè i a tot el grup MÉS. El mes passat li va tocar en el Sr. Alcover, aquest mes me toca a jo, espero que 
no sigui una costum. Bé, anem a les targetes. Sr. Verger, per filosofia no, no, perquè això és obrir un 
meló que vostè diu, els tallers mecànics. Aquesta mateixa proposta, ja es va fer fa uns mesos per part 
del grup socialista, i xerraven de tallers mecànics i autoescoles. I jo li puc dir, que a Mobilitat ens han 
demanat, per ONGs, ens han demanat els comercials autònoms, llenternés, electricistes, que tenen 
problemes, muntadors, és a dir, és obrir un meló que no sabem fins a quin punt ens pot perjudicar la 
mobilitat de la ciutat. A demés per filosofia, la inèrcia ha d’esser de llevar cotxes, no de deixar cotxes 
moltes hores en el carrer, és un tema de gestió del taller, tenen dues hores amb un tiquet, i jo crec que 
és un temps més que prudencial perquè el clients passi a cercar el cotxe. Però bé, jo els hi vaig criticar, i 
els continuo dient amb tot el carinyo del món, que no fessin aquesta proposta dins lo que és la 
participació del PMUS, que ja hi havia una taula aposta per això, cargas y descargas, comercios i demés. 
És igual, l’han fet aquí, ja està bé. Però miri, a les 72 propostes que varen presentar ahir, la número 42, 
és estudiar el establecimiento de una tarjeta específica para autónomos y comerciantes. Està previst, ho 
estudiarem, lo que de moment, jo li dic, per informes tècnics i de filosofia de lo que és l’ORA, votarem 
que no. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Sr. Hila.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Si, moltes gràcies. Nosaltres recolzarem la proposta, com molt bé ha dit el Sr. Vallejo, ja varem 
presentar fa uns mesos una proposta similar, i creiem que com ha dit el Batle a aquestes persones, ho 
estudiarem amb interès, no ha dit que no ho faran. Jo ho he escoltat, per tant, ho han d’estudiar amb 
interès, aquestes persones s’han anat molt contentes, no dirà ara vostè i voti en contra, digui que 
transacció ho estudiarem amb interès. I creiem que a demés és una, no, és que ho ha dit el Batle clar, es 
suposa que ell és el que governa, i dirigeix l’Equip de Govern. La qüestió és, és que com és tan evident, 
no sé. La qüestió és que jo crec que és una proposta, és veritat que és difícil d’implementar, però ho han 
fet altres ciutats, jo crec que convé xerrar amb ells abans de dir que no. I crec que seria positiu perquè, 
també tenir un taller a una zona ORA, es fa molt complicat de gestionar la seva feina, i al final jo crec 
també que els veïns agraeixen que estigui limitat, perquè allà on no hi ha ORA, els tallers a lo millor 
ocupem moltes places, que si estiguessin, tinguessin targetes, i únicament poguessin ocupar dos, pues 
també guanyarien els veïns. Crec que és una proposta a estudiar. Moltes gràcies. Votarem a favor.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias Sr. Hila. Señor.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Me toca a jo ara, me toca a jo Sr. Batle.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sr. Verger, perdoni.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, jo, ja que és vera que el Batle ha dit abans, que es prendria amb interès aquesta proposta, hagués 
agraït que hagués estat pendent del debat, perquè evidentment no hi ha estat gens, no sap ni qui té el 
torn de paraula, però bé. A part d’això, jo és que clar, diu el Sr. Vallejo que estan estudiant una targeta 
per autònoms i comerciants, no és lo mateix, no és lo mateix, és un situació molt específica la dels 
tallers, l’estan, tenen cotxes de clients, que evidentment no estan en el seu nom, que han de menester 
una vegada arreglats. Bé, i si tenen 7 o 8 clients, no els hi caben a dedins, no ho sé, és una problemàtica 
que tots ens podem imaginar quina és la d’un taller mecànic, i no hi ha cap dalt a baix en el sistema 
d’ORA, per assumir això. No és cap meló, no és cap meló. Jo amb altres col·lectius que puguin demanar 
això, estaré en el seu costat, en que no s’ha de donar, no es tracta d’obrir un meló, no es tracta d’obrir 
un meló, es tracta d’una situació lògica, d’uns tallers mecànics que demanen una cosa, amb un pes 
aplastant de la lògica, que es pugui, que es pugui adoptar, és una o dues targetes, en horari comercial, 
no el vespre, que és quan els veïnats tenen problemes d’aparcar, en horari comercial, d’obertura de 
taller, una o dues targetes per taller, això no és cap dalt a baix, és una situació molt específica, no són 
els comerciants que fan feina a Palma, i que bé, això ja és un altre cosa, o una persona que la seva feina 
és desplaçar-se per dins Palma, això és un altre cosa, aquesta persona a lo millor abans d’anar en cotxe 
ha de cercar altres, això si que ens interessa disminuir trànsit, disminuir aparcament, i que hi hagi 
rotació de cotxes. Això, clar que ens interessa. Lo dels tallers és una cosa completament diferent. Jo és 
que, ja que efectivament el Batle ha dit que això s’estudiaria amb interès, la veritat és que bé, que ens 
votin en contra, pues ens sap greu, perquè evidentment això tornarà a quedar, quedar en no res, i 
aquesta problemàtica seguirà, aquesta crispació en el carrer seguirà, i d’una manera bastant absurda, 
perquè ja a Sóller ja ho han arreglat, a Barcelona ho han arreglat, a Madrid ho han arreglat, i aquí 
seguirem amb aquesta crispació, amb aquesta problemàtica en el carrer, amb aquests estira i arronses 
entre els agents de l’ORA i els mecànics, quan es podria solventar de manera molt fàcil, sense cap dalt a 
baix pel sistema d’ORA, i el sistema de rotacions, i la mobilitat de Palma, que evidentment nosaltres 
estam d’acord que és un valor a preservar. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Me permita el Sr. Vallejo, efectivament que ho estudiarem amb interès, lo que passa és que 
estudiar-ho amb interès no vol dir en aquests moments poder aprovar d’una forma directa aquesta 
zona. És un tema que ja m’havia estudiat amb interès antes d’avui, ho varem estar discutint i tenim una 
sèrie de circumstàncies que ens compliquen. Jo la proposta, me pareix positiva, el problema és que té 
una sèrie de conseqüències que, pels veïns fonamentalment de les barriades on hi ha instal·lats aquests 
tallers, pues que hem d’estudiar i hem de consensuar amb els veïns. Per tant, me creguin, que quan dic 
que tinc interès el tinc, quan conec el problema el conec, i quan intentarem trobar solucions, 
l’intentarem trobar. Però qualsevol decisió vostè sap que té conseqüències immediates també, a altre 
part de la població, que és ni més ni manco que els veïnats, l’estructura dels carrers de Palma, sobretot 
a la part més allunyada del centre, pues té uns inconvenients extraordinaris per eliminar, o reservar, 
pàrkings, perquè sabem quants n’hi ha, és a dir, podem sabre, no podem sabre quants n’hi haurà en el 
final. Quan obrim aquest meló és, de quants estam parlant? I això és lo que nosaltres estàvem intentant 
valorar, ho dic perquè, me cregui que quan dic que tinc interès en tinc, perquè entenc perfectament les 
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circumstàncies, però per arreglar-ne un no n’hem d’espenyar tres, i això és lo que m’imagino que el Sr. 
Vallejo els explicarà, no sé si vol afegir qualque cosa a lo que jo he dit. Gràcies. Sr. Vallejo, perdón por 
haberme, pero tenían razón, yo me había interesado, y quería que supieran que efectivamente, que se 
de que hablo, que lo habíamos estudiado, y que estamos, de veres intentant arribat a una solució. 
Gràcies.” 
 
Sr. Vallejo Gomila (PP): 
 
“Si Sr. Batle, pot més que afegir, m’ha llevat feina. Dos petits comentaris, la proposta 42 diu, tarjeta 
específica para autónomos y comerciantes, i un taller mecànic és un comerç, és a dir, estarà ficada dins 
aquesta proposta que començarem a estudiar a mitjans de juny, una. Dues, clar me xerren sempre de 
Sóller, Barcelona i Madrid, només me xerren d’això. Jo vaig cercar per Internet amem les ORAS, amem si 
ho permetien o no, per ordre, si cerquen a Google, ORA, els surt, Valladolid, no ho permet, Ponferrada, 
no ho permet, això també és Ponferrada, Burgos, no ho permet, correlatius, quan hagués arribat a 
Madrid, pues m’imagino que si que ho permet, però, de tres que me puguin dir vostès, 333 li diré jo que 
no ho permet, però bé, i la proposta jo, Sr. Hila, la cambíamos rapidamente, es una propuesta del grup 
MÉS pero, aquí lo que posa és, fer les passes necessàries per establir una targeta ORA a tallers. Si la 
canviem i diem, estudiar amb interès la possibilitat d’establir un ORA per tallers, jo encantat i els votem 
a favor. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Bé l’alternativa?” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, me pot parèixer bé, com a mínim és una passa.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“No però bé ja li he explicat, no li repetiré perquè no seré repetitiu però de veres que és una qüestió de 
que si pot encaixar dins la mesura de la ciutat que tenim, que desgraciadament és molt petiteta en 
temes d’aquests.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“D’acord. Si lo únic és que clar, fa temps que s’està mirant i bé si fan un esforç més ara, pues 
evidentment.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Li pareix bé que? ¿Al PSOE le parecería bien esta transacción? ¿Preparáis la transacción y la votamos 
después? Li pareix? Molt bé, idò gràcies.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“D’acord.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Molt amable.” 

 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional 
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1. L'Ajuntament de Palma insta a la Regidoria de Mobilitat a estudiar amb interès una 
“targeta ORA tallers”, que permeti aparcar a la via pública, en horari comercial, un 
determinat nombre de vehicles de clients dels tallers mecànics, a canvi d'una taxa o preu 
públic a pagar anualment.  
 
54. Proposició presentada pel grup municipal MÉS relativa a la catalogació del velòdrom del 
Tirador (351/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Passem idò en el punt, ara si en el 54, la proposició presentada pel grup MÉS, relativa a la catalogació 
del velòdrom del Tirador. Don Toni.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, aquí teníem una transaccional pactada. Simplement des del consens aquest de la transaccional, 
simplement perquè consti en acta, remarcar que a nosaltres ens continua pareixent, en seguiria 
pareixent una errada garrafal, la pista ciclista del Tirador esbucar-la, i que evidentment nosaltres 
persistirem en el intent de protegir-la en el màxim. Que en aquestes alçades pensem que sigui una bona 
idea, derruir aquella pista, que és massissa, que està intacta des de que es va fer el 1903, que és 
patrimoni ciclista, esportiu, social, de la ciutat. Allà es varen jugar els primers partits de futbol de la 
història de Mallorca, també els primers partits de bàsquet, bé, a nosaltres ens pareixeria una errada 
esbucar aquesta pista. Avui avancem en la protecció de l’edifici annexa, de la seu del Templet. També 
dins lo que hem pactat, hi ha la voluntat de mantenir-ho, però nosaltres és vera que seguim pensant que 
lo més adequat hagués estat catalogar bé la pista ciclista, però bé, donarem un cert temps, anirem 
traslladant més arguments, i evidentment ens ho prenem com una primera passa positiva.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Qualque intervenció més? Podem donar la transaccional? Idò moltíssimes gràcies.” 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
 
El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de Govern a donar tràmit a la resolució de la Comissió 
de Centre Històric i Catàleg en sessió celebrada el 20 de maig de 2014, per tal de catalogar 
l’edifici situat al recinte del velòdrom. Es mantindrà el topònim, i s’intentarà integrar la traça 
del velòdrom al futur espai lliure públic. 
 
32. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a millora de la promoció turística de 
Palma a les xarxes socials (320/2014) i esmena d’addició (punt 2n) (358/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Passem en el punt 32, proposició del grup municipal PSIB-PSOE, relativa a la millora de la promoció 
turística a Palma, a les xarxes socials i esmena d’addició. Sr. Hila.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Bé, crec que ningú discuteix en aquestes altures, que les xarxes socials són un 
dels canals de promoció més important, turística, que té la ciutat. I per tant sorprèn molt quan veus que 
Tour España, nada más y nada menos, per a promoció de la ciutat de Palma, d’una forma per mi, poc 
professional, per dir-ho de qualque manera, o chapucera, que és, per exemple a Twitter, també a 
Facebook, és el mateix missatge, és aquesta la promoció, hago como Jordi Evole. Clar, és que està tot 
malament. La foto jo crec que sincerament pensem tots els que estam aquí, que aquesta foto no 
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representa molt a la nostra ciutat. Amb tot lo que tenim de bo i de únic a Palma, que la foto que 
promociona Palma sigui un carrer del Poble Espanyol, que és una còpia, una imitació d’un carrer de 
Castella i Lleó, suposo, no és el que ens fa únics. I després, quan veus, que l’ús, el nom d’usuari que 
utilitzen per referir-se a la ciutat, suposo perquè després el turista, o la persona que ho mira, pugui tenir 
més informació, és @palmademallorca, que és d’un privat, que no és de l’Ajuntament, encara ho entenc 
menys. Per tant, està tot malament. Clar, a nosaltres ens diuen que la Fundació de Turisme de Palma, 
treballa coordinadament amb Tour España, i no entenem com Tour España fa aquestes coses, i si no 
consultat prèviament, quan fa promoció de Palma, el que fa. El mateix ha passat a Facebook. Després 
també ens sorprèn, i jo crec que tenim que fer qualque cosa amb aquestes pàgines Web i noms 
d’usuaris, que fent ús del nom de la ciutat, en realitat són privades. Això és a Twitter, però també a la 
Web trobem que aquest nom d’usuari palmademallorca, te reenvien a una Web que és 
palmademallorca.net. palmademallorca.net és també que és aquesta d’aquí, una pàgina Web privada, 
una mica suplantant el perfil de la ciutat, perquè inclús utilitza els nostres logos de promoció turística, 
pues jo crec que tindrien que fer qualque cosa. Reconec al privat, ho dic sincerament, la seva habilitat, 
però crec que com ciutat, que Tour España ens redirigeix en aquesta pàgina Web no és adient, per tant 
si que hem presentat una proposta, el primer punt demana que la promoció es faci amb 
professionalitat, i destacar el que ens identifica i ens fa únics, i el segon punt, recuperar, si és possible, 
els noms, i marques relacionades amb la ciutat de Palma, a les xarxes socials i a la Web. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies. Sr. Gijón.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Es evidente que no es la foto posiblemente más acertada, la que ha puesto Tour 
España, en este caso. Pero, también tengo que decirle Sr. Hila, que si después del tiempo que llevamos, 
esto es una propuesta para traer al Pleno, a mí me parece que es desproporcionado. Mire, lo que 
pretendía Tour España, y lo está pretendiendo, curiosamente, porque nosotros nos hemos puesto en 
contacto con Tour España, para hacer que sea así, es que no saque habitualmente fotos de sol y playa, 
que es lo que estamos trabajando. Usted que conoce el Pueblo Español, ha pensado, bueno pues esto 
no es lo mejor para promocionar la ciudad de Palma, pues estoy de acuerdo con Usted, no es lo mejor, 
tenemos mil cosas más que hubieran podido ponerse, como ya se ponen habitualmente. Piense que, 
Tour España de manera habitual, por ejemplo yo tengo aquí fotos que ponen evidentemente de la 
Catedral, ponen de puestas de sol en el Paseo Marítimo, ponen de la entrada de La Lonja, ponen del 
Museo de Mallorca, ponen del Castillo de Bellver. Lo importante de esto es que Tour España, ha 
cambiado el concepto, y ya no nos saca única y exclusivamente como sol y playa, y eso ha sido porque 
nosotros lo hemos pedido. A partir de aquí todo es mejorable, evidentemente, pero yo creo que si 
Ustedes estas cosas, en lugar de publicarlas en Internet, hicieran, si realmente tuvieran voluntad de que 
no fueran a más, nos lo dicen a nosotros, nosotros vamos a Tour España, les corregimos el error y se 
acaba el problema, pero Ustedes han hecho de una noticia de algo que no es noticia, porque esta página 
en concreto, o sea, ese mensaje en concreto, ha tenido más de 150.000 impactos en Facebook, y 6.500 
me gusta. La gente que sea de Palma, pues posiblemente se habrá dado cuenta, pero la gente que no es 
de Palma lo que ha visto es que es una foto de un sitio, que posiblemente no reconozca de la ciudad de 
Palma, que ya nos va bien porque no es una playa o no es de sol. Entonces yo les pediría que cuando 
esto se vuelva a producir, lo comuniquen a nosotros, porque aquí yo creo que todos tenemos el mismo 
interés. De nada sirve jactarse en las redes sociales, de que Tour España ha tenido un fallo, en una foto 
que insisto, no es que no represente la ciudad de Palma, porque ahora yo pensaba, esta mañana venía 
yo pensando, si yo pongo una foto de un tiburón y digo visita Palma, Usted me dirá este se ha vuelto 
loco, bueno pues tenemos uno de los mejores acuáriums que hay en toda Europa, y dentro de ese 
acuárium hay dos tiburones, o cuatro tiburones. ¿Qué pasaría si lo pongo? No es la imagen de la playa, 
que es lo que queremos enseñar. Y luego con el tema de las páginas, que si llevan o no el nombre de 
Palma de Mallorca, o si te reenvían y son páginas privadas, Usted sabe mejor que nadie que en el tema 
de Internet hay un vacío muy importante, pero es que si esto hubiera ocurrido en los últimos dos meses 
o en los últimos dos años, o tres años, pues todavía le podría dar la razón, porque a día de hoy, nosotros 
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tenemos registrado una marca, que nunca existía, ahora existe, esa marca está registrada, pero antes no 
existía, pero durante los cuatro años en los cuales Ustedes han estado gobernando, que también ha 
habido turismo en esta ciudad, estas páginas han estado funcionando, de hecho, esa en concreto que 
Usted me habla, es una página que lleva en funcionamiento desde el año 2002 o 2003, y hay algunas 
páginas que llevan en funcionamiento desde el año 99. ¿Por qué? Porque evidentemente el privado va 
muchísimo más rápido que la administración, bueno, haremos todo lo posible para intentar arreglarlo, 
yo creo que ya nos hemos puesto en contacto con Tour España, desde el minuto uno, en cuanto 
supimos que esto se había producido, ya nos han reconocido ellos que lo habían hecho con la intención 
de mostrar una cosa, que no era esa. Saben perfectamente que eso es el Pueblo Español, pero eso es 
una, es un recurso más que tiene la ciudad, de hecho la gente lo visita. A Usted le gustará más, a mí no 
me gusta personalmente el Pueblo Español, pero le aseguro que hay mucha gente que viene a visitar el 
Pueblo Español, por tanto es un recurso más, y si mañana ponen una foto de un tiburón, pues el recurso 
será el acuárium, y si mañana ponen el Castillo, pues será el Castillo. Creo que cuanto menos, 
sinceramente, cuanto menos busquemos los defectos, y más intentemos echar una mano, pues nos irá 
mejor a todos. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias. Señor, ¿no? Sr. Hila, idò quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Sr. Gijón, no se trata de buscar defectos, es que mi tarea es de controlar el trabajo que 
hace Usted, y cuando lo hace bien lo hace bien, y cuando lo hace mal lo hace mal. Fíjese la página Web 
de spain.info, que es la página Web. Nosotros hemos renunciado a tener página Web, porque nos 
anunciamos en spain.info, que Ustedes nos han comentado siempre, que tiene más impacto. Si uno se 
va a buscar Palma en spain.info, bueno, tiene que buscarla, eh, no la encuentra, hay que ir al buscador, 
no la encuentra destacada en ningún sitio, eso para empezar. En la página de inicio ni existimos. 
Entonces cuando uno se va a buscar Palma, ¿Qué se encuentra? Se encuentra que bueno, te hablan un 
poquito de Palma y mucho de Mallorca. La confusión Palma de Mallorca, pues claro el paisaje de la isla 
está surcado por calas, playas y acantilados en la costa, mientras que en el interior esperan localidades 
típicamente mallorquinas, y sierras con alturas de 1.500 metros. Esto es la página que habla de Palma. 
No estoy hablando del final de la página, estoy hablando de la presentación de Palma. Luego, cuando te 
vas más abajo, te dice, lugares recomendados para visitar, y yo de Palma se poco, pero jardines 
botánicos no conozco ninguno. Y jardines botánicos es una de las recomendaciones de visita de Palma, 
jardines botánicos, que claro, tú abres el enlace y dices, a ver, ¿Qué jardín botánico hay en Palma? Y 
empieza, en Madrid los jardines botánicos son una maravilla, en Barcelona, es fantástico los jardines 
botánicos, pero es que es la página Web de promoción de Palma, entonces no es, vamos, no es muy 
serio, no es serio, porque estamos jugando con nuestra principal industria, y estas cosas no creo que se 
deban hacer así, o si se hacen así no las debemos dejar en sus manos más, creo que hay que hacer una 
revisión a fondo de cómo se está haciendo la promoción en virtual de Palma. Muchas gracias.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gracias. Pues mire Sr. Hila, yo celebró que por fin se hayan dado cuenta de que esto es lo más 
importante que tenemos en nuestra economía, porque lamentablemente no lo han hecho en el pasado, 
y si ahora se está haciendo una promoción, es precisamente por el esfuerzo que estamos teniendo 
todos, y yo pensaba que esto habíamos decidido sacarlo del debate político. Fallos vamos a encontrar, 
evidentemente. Yo no he dicho que toda la promoción de Palma venga por spain.info, en ningún 
momento lo he dicho, yo lo que he dicho es que el portal turístico spain.info, recibe la inmensa mayoría 
de visitas, y a través de ahí nosotros queremos canalizar la promoción de Palma. Evidentemente 
nosotros, y Usted lo sabe perfectamente, porque está en los Consejos de la Fundación, estamos 
trabajando en la Web de destino, y evidentemente todos estos temas se tendrán que pulir. Mire, si ahí 
pone que hay un jardín botánico en Palma, pues habrá que revisarlo. Evidentemente yo le puedo decir, 
que nosotros no hemos tenido revisando a todo el personal para ver que es lo que pone, por eso le digo 
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que, cuatro ojos ven más que dos, si Usted lo ha visto, en lugar de venir aquí y contarlo, nos lo diga y lo 
corregiremos, que evidentemente nadie tiene más interés que Usted o que yo, en que esto salga bien. 
Por tanto, yo no le veo mayor problema. Ya hemos hablado con Tour España, yo creo que ya se ha 
hecho lo que se tenía que hacer, Tour España ya es consciente, de que no queremos seguir 
promocionándonos única y exclusivamente en sol y playa, que ya es importante que en Madrid lo 
entiendan. Bueno pues a partir de aquí vamos a intentar mejorar, tampoco le veo yo mayor problema. 
Mire, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún inconveniente en votarle a favor de la propuesta, 
porque la propuesta tampoco es que diga, nada que no se pueda aprobar. Lo que pasa que está 
diciendo que se coordine con mayor eficacia, que se haga con más rigor, bueno pues sí, pues lo haremos 
con más rigor. Usted, en esto hemos fallado, pues lo admitimos, y efectivamente le votaremos a favor, 
intentaremos que no se vuelva a ocurrir. Pero también de la misma manera le pido, que cada vez que 
encuentre un fallo de estos, que seguramente los encontrará, no venga aquí al Pleno a contarlo, nos lo 
diga, y lo corregimos en el momento. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy bien, muchas gracias. Pues entonces votamos a favor…” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania i de i l’esmena 
d’addició:   
 
“1.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a millorar la col·laboració entre Turismo 
de España i la Fundació de Turisme de Palma perquè la promoció turística de Palma es faci 
amb serietat, professionalitat i destacant el que ens identifica com a ciutat i ens fa únics”. 
Esmena d’addició (358/2014) 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma, insta a l’equip de govern a recuperar tots els noms i 
marques relacionades amb la ciutat de Palma, a les xarxes socials, com per exemple el cas de 
@palmademallorca així com revisar la legalitat i l’ús que es fa de la imatge de la ciutat, com 
per exemple a www.palmademallorca.net. 
 
S’aprova per unanimitat la proposició i l’esmena d’addició 
 
45. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la targeta blava del PP (316/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Pasamos al punto 45, perdó passem en el punt 45, proposició del grup municipal PSIB-PSOE, relativa a 
la targeta blava. Don Andreu.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Miri, el Plenari passat ja varem dur un tema relacionat amb la targeta blava, dubtant 
de que fos legal, vostès no tenen dubtes de que és legal, aleshores jo li vaig plantejar, pues que hi havia 
tres opcions, perquè som la única ciutat, la única comunitat, i l’únic partit, vostès, que han tingut 
aquesta idea. I és que, o era il·legal, segona, era legal però amb molt mala idea, o vostès eren més vius 
que els altres. Resposta del Sr. Gijón, és que nosaltres som més vius que els altres. Miri, no. De les tres, 
la que estava descartada era aquesta, si hagués estat un examen tipus text, aquesta tothom l’hagués 
descartada directament, i això s’ha vist, s’ha vist ara, allà on quan s’ha fet públic el llistat d’empreses, 
moltes, moltíssimes, i fins i tot Afedeco, Pimeco, i més entitats, han demanat, vos han demanat que les 
retireu. Això ve a col·lació i lligat amb el fet de que nosaltres varem aprovar per unanimitat, el fet de 
seguir les indicacions recomanades per la organització de transparència internacional, transparència que 
vostès de moment no segueixen, a pesar de que sigui votada per unanimitat. Vull dir, això no és garantia 
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d’èxit, vostès no les solen complir les que acorden. Per tant no ens és estrany, per això hem passat del 
16 en el 63. Però una de les coses que diu aquest acord que varem acordar, era que la relació periòdica 
dels contractes menors, s’havien de publicar a la pàgina Web. I nosaltres fem una proposició que és 
perfectament votable, perquè això ja està consensuat i està acordat. Per tant, lo que demanem és que 
es facin públiques, quines són les operacions fetes amb aquestes empreses. Vostè Sr. Gijón, fa un parell 
de plenaris va dir que amb les empreses que hi havia aquí no tenien relació, això evidentment és fals, és 
fals, es va encalentir, es va equivocar, però és que ho va dir dues o tres vegades, i equivocar-se dues o 
tres vegades és d’una torpesa bastant important. En tot cas aquí si que hi ha proveïdors de 
l’Ajuntament, si que n’hi ha, i bastants, per tant nosaltres el que demanem és que es facin públics en 
virtut d’aquell acord de transparència. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sr. Alcover. Sr. Gijón.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Estoy contento Sr. Alcover, de que Usted disfrute, porque además es que se le nota, 
está contento, cuando llega el punto, no puede remediarlo. Yo me alegro, eh, de verdad, que llegue este 
momento, y que después de las horas que llegamos, Usted esté esperando ansioso para debatir el tema 
de la tarjeta azul del PP. Mire, primero, Ustedes me están pidiendo una cosa que la pueden comprobar 
Usted personalmente, porque dudo mucho que el resto de su grupo sepa como funciona el Sicalwin. 
Pero Usted seguro que sí, es más yo creo que Usted lo fundó el Sicalwin, por tanto sabe perfectamente 
como funciona, y luego de paso se lo pasa a los amigos de MÉS, y les ahorra también el trabajo, y les 
dice miren, estas son todas las empresas del PP, perdón, del Ayuntamiento, que han estado trabajando 
con la tarjeta del PP, y ya está, es tan sencillo como eso. Usted en la propuesta dice, que le diga cuales 
son los importes, o las transacciones, es que no se ha enterado todavía que no hay transacción ninguna. 
Aquí el descuento es para el usuario de la tarjeta, el partido no se lleva ningún tipo de descuento, por 
ahí lo he leído, es que tampoco, tengo que decirle que tampoco le he prestado mucha atención a la 
propuesta, porque es que es la tercera vez, a ver, la voy a leer bien, porque es la tercera vez que trae la 
propuesta. Ah, no la tengo aquí. Bueno, en cualquier caso, Usted tiene toda la información en el 
Sicalwin, toda, sin excepción. La tarjeta todavía no está en funcionamiento, por tanto tampoco, ya tiene 
bastante mérito que haya habido comercios que se han querido adherir. Esto Ustedes lo han llevado al 
Parlamento, o el grupo MÉS también lo ha llevado al Parlamento, lo han traído aquí por tres veces, y le 
hemos dicho lo mismo todas las veces. Nosotros hemos revisado que esto es legal, por tanto si es legal, 
si alguien considera que no lo es, tendrá que demostrarlo. Yo el otro día, de las tres opciones que Usted 
me dio, ahora veo que no había tres, eran solo dos, lo de ser más listos, yo ahí reconozco que me 
equivoqué, no fuimos más listos, porque da la casualidad de que el STEI ha sido más listo que nosotros, y 
esta misma tarjeta la tiene el STEI, o los descuentos similares. Y hay otros sindicatos que han sido más 
listos que nosotros, y la tienen antes que nosotros. Y además hay partidos políticos en Alemania, que 
han sido más listos que nosotros. Por tanto, de las tres opciones que Usted me dio, la CDU y el SPD, 
tienen tarjetas similares de descuento para sus afiliados, los alemanes. Por tanto, se ve que los 
socialistas de Alemania, también son más listos que nosotros. A partir de aquí ¿Cuáles son las otras dos 
opciones? La ilegal. ¿Y cual era la otra? Bueno pues tiene que abrir el abanico, porque en su mente 
sucia, no cabe una opción tan limpia como esta. Gracias.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Sr. Isern, quiero que retire ciertas cosas en su mente sucia, y estas cosas.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“¿Perdón? No le ha parecido bien.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
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“No es que no me haya parecido bien, está fuera de lugar, es que está fuera de lugar.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“¿Qué le parece?” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“A mi me suele sorprender, me suele sorprender que haya gente que se indigne más que el propio 
aludido, pero en cualquier caso, lo retiro, inmediatamente, solo faltaría, por ser el Sr. Alcover, lo retiro 
inmediatamente.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“No lo había oído Sr. Gijón.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Bueno, continuamos. Don Toni, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, simplement per recordar-li alguna cosa al Sr. Gijón, que disfruta bastant més que el Sr. Alcover, 
perquè jo l’he vist disfrutar bastant més que al Sr. Alcover amb aquest tema, cosa que, que estigui 
orgullós d’aquest tema, Déu n’hi do. Jo li recordaria, ha tret el tema del STEI per exemple, que 
efectivament té una targeta amb aquestes circumstàncies. Jo lo que m’agradaria que vostès 
entenguessin, és lo substancialment diferent del fet de que això ho tingui el STEI, o ho tingui un partit 
com el Partit Popular. Jo és que no me’n puc avenir que puguin defensar en públic això. El Partit Popular, 
els militants del Partit Popular, gestionen una situació de poder, els militants del PP són Regidors, 
decideixen qüestions importants, són Consellers, són Directors Generals, gestionen una situació de 
poder. Quan se’n va un determinat comercial, o la persona que s’hagi encarregat de fer això, i se’n va a 
una empresa i li diu, vostè vol participar en fer descomptes als militants del Partit Popular, evidentment 
davant aquesta tessitura, una empresa, es pot veure inclús forsada per tenir bo, per simplement, no, vol 
no poder-se negar, se vol, o sigui, no s’ha de, a lo millor no es vol negar, no es vol negar a estar inclosa 
dins aquesta llista, perquè sap que un militant del Partit Popular estarà gestionant una Conselleria, una 
Regidoria, serà Director General de l’Ajuntament, i a lo millor se l’haurà de trobar. És que no entenen 
que és substancialment diferent qualsevol altre entitat o un partit polític? Un partit polític gestiona 
poder. Jo, jo és que, que vostès no entenguin això, i que això clama contra l’ètica, contra l’estètica, no sé 
si contra la legalitat, però contra l’ètica i contra l’estètica això hi va completament en contra, de l’ètica i 
l’estètica, lo que hauria d’esser la feina de l’administració, i de lo que hauria d’esser la funció que 
compleix un partit polític. No pot esser, no pot esser que vostès defensin això i se quedin tan amples. És 
substancialment diferents. O algunes empreses se poden voler, se poden voler incloure dins aquesta 
llista, per tenir un tracte de favor. Després davant aquell militant del PP en el que li haurà fet un 
descompte, i després l’ha d’anar a veure per en una situació de poder, a aquell militant del PP, pues. És 
que, vostès no entenen que una empresa es pot veure dins aquesta tessitura i amb aquest 
plantejament? No ho veuen que això grinyola de manera radical amb principis bàsics de l’ètica i de 
l’estètica? Jo és que, no me’n puc avenir que segueixin endavant amb aquesta idea tan brillant de la 
targeta blava per descomptes en els seus militants, no pot esser, no pot esser, no és net, no queda, no 
és estètic, ni ètic, plantejar-ho ni tan sols, i vostès segueixen entestats amb això. Escolti, allà vostès i la 
idea és fatal, la Confederació Balear del comerç els hi ha demanat que el retirin, jo evidentment 
nosaltres també hem cursat una petició per tenir aquest llistat d’empreses. Bé, aquí en el final tothom 
sortirà perdent, però és que el problema d’origen és la seva nefasta idea. No veuen que aquesta és una 
idea nefasta? Jo, no me’n puc avenir, la veritat. Gràcies.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Don Toni, molt amable. Don Andreu.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies Sr. Isern, Sr. Batle. No només és el Regidor absent, sinó que a demés és el passant, perquè 
passa de tot. Ni s’ha llegit la proposta. On és que posa les transaccions Sr. Gijón? I és cert lo que diu el 
Sr. Verger, vostè es diverteix més que jo amb aquestes coses, no sé perquè no ve a cap Comissió, se 
divertiria a la Comissió i en el Plenari. Jo a la Comissió ja me vaig divertir, però és que vostè es podria 
divertir a les dues bandes, no sé perquè no ve. Miri, li explicaré poquet a poquet, amem si així ho entén. 
Nosaltres no volem saber-ho nosaltres, ja ho sabem, ja sé que tenim accés al Sicalwin, per això li he dit 
que d’aquí, al contrari de lo que vostè va dir, hi ha molts de proveïdors de l’Ajuntament, nosaltres ja ho 
hem mirat, però la transparència no només és cap a l’oposició Sr. Gijón, la transparència, lo que havíem 
acordat, era la Web, perquè els ciutadans en puguin sabre. Ho ha entès ara que li ha explicat el Sr. 
Martínez? La transparència, la transparència, aquella que passaven del 16 en el 63, des de que governa 
el Sr. Isern, no només és de cara a l’oposició, és de cara a la Web, és la ciutadania. Ara, després 
evidentment lo que es publica ha d’esser cert, i si estam 173 dies a pagar en els proveïdors, no han de 
venir dient que són 60. Es a dir, han de publicar lo que és cert. Clar, 173 dies i hem de publicar les 
transaccions que hi ha, però no som nosaltres que podem publicar a la Web les transaccions. Nosaltres 
podem sabre quines són, i ho sabem, si anem a mirar ho sabem, ho sabem treure de Sicalwin, té raó. 
Ara bé, no som nosaltres que ho hem de publicar a la Web, no som nosaltres que varem acordar fer cas 
a l’índex de transparència, i publicar totes aquestes coses, són vostès que varen acordar també. 
Nosaltres varem votar a favor, però la feina l’han de fer vostès, perquè sinó no vinguin després a dir, a 
bravejar de que vostès compleixen els acords plenaris, perquè aquest no el compleixen. Tampoc el de 
transparència, però això ja sabem, ara sabem que és culpa dels funcionaris, que per cert encara no ha 
dit quins funcionaris, i es va comprometre. Ara ja sabem que l’índex de transparència no el complim, per 
culpa dels funcionaris, però bé, però estaria bé això és un índex de transparència, i això suposa complir 
amb l’acord que es va prendre. Per tant, només instem a complir un acord que es va prendre. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Don Andreu. Sr. Gijón, para acabar.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Mire, si toda, si todo el trabajo que Usted tiene como oposición, cada mes, es o son 
las propuestas que Usted trae aquí a este Pleno, Usted cobra demasiado. Porque claro, que Usted me 
diga a mí, que yo soy un Regidor ausente, que luego algún día tendremos que hablar del tema de la 
ausencia, porque claro aquí últimamente veo que como nos vamos acercando a las elecciones, cualquier 
cosa vale. Algún día discutiremos el tema de la ausencia. Pero, Usted mejor que nadie conoce 
perfectamente el programa, tiene toda, absolutamente toda la información, tiene todo el acceso, no 
pida que nosotros le hagamos su trabajo, porque Usted cobra precisamente para hacer ese trabajo. 
Usted haga ese trabajo. Cuando he dicho antes, en la propuesta dice que Usted pide la lista y cuantía de 
las operaciones, con los proveedores más importantes del Ayuntamiento, a eso me refería. Está 
pidiendo la cuantía de las operaciones más importantes del Ayuntamiento, pues sáquelas de la 
información. Esto es su propuesta, aquí pone Andreu Alcover Ordinas, supongo que será Usted. 
Perdona, aquí dice, en el texto pone, uno de los puntos que se pide, la llista i quantia de les operacions 
amb els proveïdors més importants de l’Ajuntament. No, ¿Cómo que no? ¿No lo pone aquí? Bueno pues 
yo no se que estoy leyendo entonces. En la exposición de motivos ¿y?” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Sirve para motivar la propuesta dice, sí, la exposición.” 
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Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
 “Mire, mire, ya entre, entre, bueno es igual ya está, mire, me es igual, me es igual, ya está. Si quiere la 
información de las empresas que van a contratar con la tarjeta blava del PP, cuando salga la lista, que 
todavía no ha salido, la mire y la compare, ya está, ¿Qué quiere que le diga? Y no se preocupe. Sr. Verger 
y Sr. Alcover, esa indignación que Ustedes muestran, yo la voy a transmitir en el seno de mi partido, voy 
a intentar reflejar esa, ese no entendimiento que Ustedes nos está achacando a nosotros, yo se lo 
prometo, lo voy a hacer. Pero lo más importante, esa propuesta es legal, Ustedes dicen que es amoral, 
bueno pues yo lo transmitiré, lo trasladaré, cuando me siente con el Gerente, con el Secretario General 
del partido, con el Presidente, se lo diré. Mire, el Sr. Alcover y el Sr. Verger, están indignados con la 
tarjeta azul, muy bien, yo si fuera comerciante. La verdad es que los comerciantes que se han apuntado 
a la tarjeta azul, tienen mucho mérito, porque con el sectarismo que Ustedes, con el sectarismo que 
Ustedes reflejan, hay que ser muy valiente para meterse dentro de una tarjeta, y que le hagan el boicot 
como Ustedes le quieren hacer. Por tanto, habría que aplaudirle a toda esta gente que se ha apuntado. 
Pero en cualquier caso, insisto, les transmitiré esa preocupación que Ustedes tienen. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy bien, muchísimas gracias. Bueno pues, perdó, moltes gràcies.” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple  de Comptes, Economia i RRHH: 
 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a fer pública la llista i quantia de 
les operacions realitzades per l’Ajuntament amb els proveïdors i contractistes municipals 
adherits a la targeta blava del PP”. 
 
Es rebutja per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
50. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a 1’50 m: seguretat per a ciclistes. Campanya 
a l’EMT (347/2014) 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial: 
 
“1. L’Ajuntament ple instar a la Regidoria de Mobilitat a fer efectiu l’acord plenari aprovat 
per unanimitat el setembre de 2012 que suposava:  
“col·locar a la flota de l'EMT imatges de la campanya “Comparteix la via, defensa la vida, 1,5 

m.”, especialment important a una ciutat en què les bicicletes no gaudeixen de suficients 

carrils bici o ciclocarrers per desplaçar-se per la ciutat en condicions mínimes de seguretat.” 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
30. SOBRE LA TAULA.- Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la política de 
subvencions cap a les associacions de veïns de Palma (234/2014). 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern, a incrementar la partida 
pressupostària del pressupost de 2015 dedicada a subvencions a les associacions de veïns de 
l’Àrea de Participació Ciutadana, perquè permeti el desenvolupament de les activitats soci-
educatives. 
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2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a valorar totes les aportacions i 
suggeriments fets per les entitats veïnals referents a les bases de subvencions i al pagament 
de les mateixes, per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats lúdiques  i soci-
educatives. 
 
33. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la no celebració de la “Feria de abril”, 
de Palma (322/2014) i alternativa del Grup Municipal PP (368/2014) 
 
Es retira de l’ordre del dia la proposició  i  l’alternativa a conseqüència d’haver retirat la 
proposició. 
 
35. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la suspensió dels servei de consulta 
dels diaris antics a l’arxiu municipal de Palma (327/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Passem en el punt 35, proposició del grup municipal PSIB-PSOE, relativa a la suspensió del servei de 
consulta dels diaris antics, de l’arxiu municipal de Palma. Té la paraula Sra. González, Doña Maribel, 
cuando Usted quiera.” 
 
Sra. González Carrasco (PSIB-PSOE): 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta propuesta, viene motivada por una solicitud de información 
que hicimos hace unos días, referente a la retirada de la consulta pública de una serie de 
documentación, concretamente de prensa antigua. La información que, la respuesta que se nos había 
dado, se nos comunicaba que efectivamente se habían retirado una serie de publicaciones, perdón, pero 
que eran todas consultables a través de la Web. Bueno, nosotros lo que solicitábamos, era confirmar 
este hecho, mediante un listado de publicaciones antiguas que se han retirado de la consulta pública, no 
de toda, no un listado de todas las publicaciones que evidentemente tiene el archivo que son muchas, y 
como bien dice el informe, están referenciadas como conviene, y como sucede en todos los archivos 
municipales. Es por esto que, a tenor del informe que el Regidor nos hizo llegar durante la Comisión de 
Servicios a la ciudadanía, queríamos reiterar la propuesta, ya que el informe habla de que no es 
necesario un listado de publicaciones, porque ya existe. Y nosotros reiteramos, no queremos un listado 
de todas las publicaciones, sino un listado de las publicaciones que se han retirado de la consulta 
pública, por su mal estado. Y que este listado tenga la referencia de dónde se pueden consultar, que es 
lo que nos han hecho llegar usuarios y algunos profesionales, que en este momento no está tan a la 
vista o tan fácil como debería estar. Más allá de eso, bueno, evidentemente, es importante que se 
facilite, y que se mantenga un servicio de consulta, en los mismos términos en los que estaba, más allá 
de que no se pueda consultar el periódico físicamente, pero si tener la referencia de lo que se ha 
retirado. Y también perdón, otro de los temas que hay, es que no se ha comunicado ni en la página 
Web, ni siquiera se retira esta documentación por estos casos, y se puede. Quiero decir, una 
comunicación más fluida con los usuarios, que evidentemente ellos ya saben que pueden ir al Archivo 
Nacional, o pueden ir a determinadas páginas Webs, no es de eso de lo que se trata, es de que el 
servicio que daba el archivo municipal lo continúe dando, si no es con la presencia física de las 
publicaciones, si con el listado de todas aquellas publicaciones, que antes se podían ya ahora no se 
pueden, y donde se pueden encontrar.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Sr. Gilet.” 
 
Sr. Gilet Sancenón (PP): 
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“Muchas gracias Sr. Gijón. La verdad Sra. González, yo no acabo de lograr entender, no se si es que es 
problema mío, quizás, pero me cuesta mucho dar conformidad a su propuesta, cuando tengo un 
informe del Director del archivo, que explica muy bien, y que bueno, la solicitud de información que así 
se le trasladó por escrito también, bueno pues que no es una cuestión de tal y como Usted se pronuncia. 
¿No? A parte la retirada de esas consultas sucedió hace cinco años ya, o sea por tanto no estamos 
hablando de una decisión reciente, ha sido progresiva, y yo me tengo que remitir fundamentalmente a 
que lo que no puedo hacer es ir en contra de los informes técnicos, que a instancias de esa propuesta, el 
propio archivo me ha remitido, a solicitud evidentemente de la misma. Por tanto, yo me reafirmo en dar 
cumplimiento, porque sino estaría yendo en contra, vuelvo a decir, de las recomendaciones y de la 
información que así se me traslada por parte de los técnicos.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Sra. González, perdón.” 
 
Sra. González Carrasco (PSIB-PSOE): 
 
“Si, gracias. Bueno, yo si le parece podemos dejarla encima de la mesa, porque yo creo que en el 
informe, hay, a lo que responden no es a lo que se pide, porque nosotros pedimos listado, repito, en la 
propuesta. Elaborar el listado o facilitar el listado, de las publicaciones antiguas del archivo municipal, 
que se han retirado de la consulta pública. Esto es lo que pedimos. Y el informe dice, dónde leímos, 
leemos, perdón donde leemos proposició del Ple de l’Equip a elaborar un llistat de les publicacions 
antigues de l’arxiu municipal. Y se para aquí, y no es esto lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo 
el listado de publicaciones antiguas del archivo municipal, que esto evidentemente hay una 
documentación de todo tipo, libros, etcétera, vamos que no es eso lo que estamos pidiendo. Entonces, 
creo que ha habido un error de interpretación, de lo que nosotros pedimos y lo que se nos contesta, no 
se nos contesta aquí al listado de las publicaciones antiguas, del archivo municipal, repito, que se han 
retirado de la consulta pública. La respuesta dice, se refiere solo al listado de publicaciones antiguas del 
archivo municipal, que no es lo que pedimos. Si le parece la dejamos encima de la mesa, y volvemos a, o 
por lo menos que se aclare la contestación, porque no es lo que pedimos. Gracias.” 
 
Sr. Gilet Sancenón (PP): 
 
“Bueno, Ustedes están en su legitimidad a dejar sobre la mesa su propuesta, y bueno a partir de ahí, 
veríamos en que concluye esta reflexión, este debate, pero quiero leerle, quiero leerle que a mi me 
costa la siguiente respuesta. Per tant, no cal instar a que es faci cap llistat de les publicacions antigues 
de l’arxiu municipal, donat que existeixen sistemes adequats per localitzar els documents, bases de 
dades. De tota manera, existeix un llistat específic del contingut del fons de premsa històrica, i es troba a 
disposició dels usuaris, a la sala de consulta. Creo que es muy claro, yo al menos así lo entiendo. De 
todas maneras, si le parece, como le he dicho al principio, están absolutísimamente legitimados a dejar 
sobre la mesa, y si todavía se requiere de mayor concreción, pues estoy convencido de que por parte de 
los técnicos, así se facilitará.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Bueno pues, se queda entonces encima de la mesa.” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania.  
 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a elaborar el llistat de les 
publicacions antigues de l’Arxiu Municipal que s’han retirat de la consulta pública pel seu 
irreversible deteriorament, amb les localitzacions alternatives en les webs d’altres institucions, 
per continuar donant el servei de consulta de manera eficaç i identificar quines d’aquestes 
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publicacions no estan disponibles en cap ubicació alternativa, a fi d’adoptar les mesures 
oportunes per conservar el patrimoni bibliogràfic i facilitar la seva consulta”. 
 
Queda sobre la taula 
 
55. Sol·licitud de compareixença a petició pròpia del primer tinent de batle de l’Àrea de 
Turisme i Coordinació Municipal per tal de donar tota la informació necessària en relació a 
unes informacions publicades a un mitjà de comunicació (292/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Jo lo que els proposo és fer la compareixença ara mateix del Sr. Gijón, i després, si les parece. Sr. 
Gijón?” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Per jo si.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Idò anem a donar pas a la compareixença, no sé si dan por reproducida la intervención, o quiere volver 
a hacerla. ¿No? Ah, es a petición propia. Perdón. Sr. Gijón, cuando Usted quiera.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. La verdad es que se hace difícil tener que comparecer en este Pleno, y lo he querido 
hacer a petición propia, porque al final, no es una situación agradable, al final estamos mezclando, una 
parte personal muy importante, con la política. Tengo que decir, que me ha sorprendido, 
indistintamente de que luego Ustedes crean o no crean lo que yo les tengo que decir, me sorprende que 
el Partido Socialista, me pueda reprobar, después de haber dado explicaciones en privado, y sobretodo 
habiendo querido darlas en público. Si Usted me pregunta porque quiero dar las explicaciones en el 
Pleno, en lugar de en la Comisión, pues lo he querido hacer, con todo el conocimiento de causa, porque 
en el Pleno estamos representados todos los Concejales de este Ayuntamiento, y no quería hacerlo en 
una Comisión, que pareciera que me estoy escondiendo. Ese es un motivo bastante importante. Yo 
desde el primer momento, me puse en contacto con los dos portavoces de los grupos que están en la 
oposición, y he dado explicaciones en dos ocasiones. Entiendo que Ustedes puedan considerar, que las 
cosas no se han hecho como debieran. Yo, voy a intentar explicar, cual ha sido los hechos, y luego 
decidiremos si se ha actuado o no conforme a lo que dice la normativa, o si ha habido, que es lo que 
más me preocupa de toda esta historia, si ha habido trato de favor. Porque al final, lo que subyace en 
todo esto, es que a la persona que se detuvo, que es mi hijo, si ha tenido o no ha tenido un trato de 
favor. Eso es lo importante. Vamos a ver si efectivamente ha habido un trato de favor. Para empezar 
tengo que decir que, es curioso que esta noticia, salga un año después de haber sido juzgados los 
hechos, por tanto, si ya han sido juzgados, ya no caben interpretaciones, de si ha habido atentado 
contra la autoridad o no. Solo vale lo que diga el Juez, que para eso ha habido una Sentencia, y esa 
Sentencia no se ha recurrido. Por tanto, hablar de especulaciones de si el procedimiento ha sido 
incorrecto, no ha sido incorrecto, cuando ya ha sido juzgado, y un año después, se saca la información, 
creo que cuando menos es sospechoso. Un año después del juicio, pero un año y medio después de que 
se produjeran los incidentes. Mire, la revetla de San Sebastián del año 2013, yo recibo una llamada de la 
madre de Adrián, que ya es bastante triste tener que ver en los periódicos el nombre de tu hijo, con las 
iniciales, como si fuera un asesino, pues se llama Adrián, no tiene 20 años, tenía 18 cuando se le detuvo. 
Y yo recibo una llamada, exactamente a las 04:35 de la mañana, de la madre del chaval, diciéndome que 
a su hijo los Policías le están pegando una paliza, 04:35 de la mañana, de la noche de la revetla de San 
Sebastián, en la Plaza Gomila. Como se pueden imaginar, yo hacía 3 horas que estaba en la cama, y no 
se, cuando me despierto, o sea, cuando recibo la llamada, no se ni siquiera que me está diciendo, ni si es 
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la Policía local o es la Policía Nacional, y lo primero que le pregunto a la madre es, si es la Policía local o 
es la Policía Nacional. Y la madre, como Ustedes se pueden imaginar, histérica y llorando, me dice que 
no sabe nada, que los amigos del niño le han llamado diciendo que le están pegando una paliza a su hijo, 
ya está. Y yo lo primero que hago es llamar al 092, y hago una llamada a las 04:36 de la mañana al 092, y 
me identifico, y digo soy Álvaro Gijón, Regidor del Ayuntamiento, ¿saben si han detenido a una persona 
con estas iniciales, con este nombre? Y me dicen, no, no tenemos a ningún detenido. Bueno, lo primero 
que pienso es, bueno, pues si no está en la Policía local, está en la Policía Nacional, y yo hice lo que 
imagino que cualquiera de Ustedes hubiera hecho, si a su hijo le dicen que le han detenido, y que le 
están pegando la Policía. Me vestí todo lo rápido que pude, y salí de mi casa corriendo. Cuando ya estoy 
saliendo, recibo una llamada de la Policía diciéndome, Sr. Gijón, esta persona si está detenida, lo que 
pasa es que no está en San Fernando, porque lo acaban de detener en la Plaza Gomila, y lo traen a las 
dependencias policiales. Y digo, bueno, pues yo me voy para allá. Llego a San Fernando, y a las 04:47, es 
decir, 10 minutos después, llamo a su madre para decirle, quédate tranquila, está aquí en la Policía local, 
voy a ver si está bien. A partir de aquí, todo lo que se ha hecho, son las diligencias, exactamente igual 
que se hacen para cualquier detenido en Palma, exactamente igual. Y el que diga lo contrario está 
mintiendo, o lo tendrá que demostrar, porque yo lamentablemente, he tenido que empezar a revisar 
expediente por expediente, de los últimos años, para ver si efectivamente había habido un trato de 
favor con mi hijo. A las 04:47, a las 04:48 llega a la sala de atestados, a las 04:50 hay una diligencia de 
información de los derechos al detenido. A las 05:06 una diligencia de comunicación al familiar, que ya 
no hace falta porque yo ya estoy allí, cuando yo llegó ya estoy allí, y ya no me tienen que llamar. A las 
05:45 se le traslada a Son Espases, porque en el rifirrafe, pues le habían pegado un puñetazo, y tenía el 
labio sangrando, y lo que tendría que haberse hecho de primera, no se hizo, no me pregunten porque, 
pero en lugar de llevárselo directamente a Son Espases, y luego a San Fernando, se lo llevaron primero a 
San Fernando y luego a Son Espases, y yo todavía ni siquiera había llegado ahí. Se lo llevan a Son 
Espases, y lo devuelven a las 06:30 de la mañana. A las 7 entra en el depósito de detenidos. A las 07:38 
hay la diligencia de solicitud de letrado. A las 07:41 la comunicación con el letrado. A las 08:26 la 
declaración del detenido. A las 08:50 la diligencia de puesta en libertad. A las 09:08 la diligencia de aviso 
al Juzgado, mediante fax. A las 09:12 la diligencia de antecedentes policiales. Y a las 09:20 la diligencia 
de conclusión y remisión. Insisto en esto porque, a las 09:20, se remite al Cuerpo Nacional de Policía y a 
la Fiscalía, todos los datos relativos a la detención. Por tanto, yo he tenido que aguantar que este niño, 
no fue a la Policía Nacional, como si eso fuera lo más normal del mundo, que es habitual, pero no es una 
excepción. De hecho ha habido 160 casos desde el 2013, que no han ido al Cuerpo Nacional de Policía, y 
que no han ido al Juzgado. Por tanto, excepción ninguna. Se le ha tratado exactamente igual que al 
resto, no ha ido al Cuerpo Nacional de Policía porque no tenía que ir al Cuerpo Nacional de Policía, no 
porque yo estuviera ahí, no ha ido porque no tenía que ir, y no ha ido al Juzgado porque no tenía que ir, 
porque ya se le citó para el Juzgado, y fue juzgado. Por cierto, el juicio es un juicio de faltas, no es un 
juicio de delito contra la autoridad, por mucho que en las diligencias previas, diga que se ha atentado 
contra la autoridad. La Policía puede decir misa, misa puede decir, lo que le dé la gana, pero 
precisamente para eso, el que detiene no es el que instruye, porque el que detiene puede tener una 
argumentación que el que instruye no tiene porque asumirla como buena. Y de hecho luego en 
cualquier caso el Juez lo decide, y el Juez decide que eso no ha sido un atentado contra la autoridad. Por 
tanto, dejen de decir que está detenido por pegarle a un Policía, no está detenido por pegarle a un 
Policía, se le juzga por una falta, y esa falta, es de 3 euros diarios, durante 20 días, 60 euros. 60 euros 
que ya se pagaron, y que simplemente por su conocimiento, porque también me he tenido que mirar, 
cuáles son el tipo de faltas que se producen en estos casos, ni siquiera es la más grave. Dentro de la 
levedad, han cogido de los 10 euros a los 60 euros, 20 euros. Han intervenido 7 agentes en todo este 
proceso, 2 que lo detienen, 2 que lo trasladan a San Fernando, 2 que lo trasladan a Son Espases, y uno el 
que le custodia, y Ustedes lo tienen muy fácil para preguntar, a cualquiera de ellos, si realmente yo en 
algún momento he pedido algún trato de favor. Justamente he pedido que no hubiera trato de favor, 
precisamente para evitar todo esto, la verdad es que luego no ha servido de mucho, pero así ha sido. 
Mire, en todo este tiempo, el Intendente Jefe Nicolás Herrero, emite un informe. Menos mal, menos 
mal, que en ese momento era el Intendente Herrero quien emitía el informe, por cierto, yo no le he 
pedido que emita ningún informe, porque si hubiera sido otro Intendente, si a este no lo creen, que le 
pusieron Ustedes como Intendente, pues yo no sé a quien van a creer. Y el Intendente dice, que el 
atestado redactado en esa fecha, se ajusta escrupulosamente a los procedimientos legales internos 
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establecidos, de hecho, el juicio de los hechos, ya ha sido resuelto, sin que la autoridad judicial detectara 
o hiciera referencia a ninguna posible irregularidad. Es importante también, porque lo he tenido que 
sufrir, que digan que no entró en el calabozo. Entró en el calabozo como entra cualquier detenido, 
exactamente igual como entra cualquier detenido. De hecho, tiene la orden de ingreso, que todos 
Ustedes la tienen, igual que la tienen los medios de comunicación, que se han interesado por este tema, 
la orden de ingreso en la celda número 11, en la cual tiene que entregar sus efectos personales, por 
tanto, quien haya dicho que no ha entrado en la celda, ha mentido. Y puesto que la noticia ha durado 10 
días, entiendo que el que ha mentido, el que lo ha dicho en el día 9, ha mentido con conocimiento de 
causa, porque en ese momento todo el mundo tenía el atestado. Pero aún así, se ha ido diciendo, que 
por ser el hijo de quien era, no entró en la celda. Pues mire, entró en la celda, se le detuvo exactamente 
igual que al resto. Se ha dicho, que por ser el hijo de quien era, no fue fichado por la Policía, lo cual es 
falso. Y también lo tienen, porque hay una hoja de filiación, en la cual se le toman las huellas dactilares, 
y se le toman sus datos. Por cierto, estos mismos datos, se remiten, como se hace habitualmente con 
cualquier detenido, al Cuerpo Nacional de Policía, y a la Fiscalía, en el mismo momento de las 
diligencias. Por tanto, el que en el día 8 o 9, decía, que por ser hijo de quien era, no se le había pasado 
las reseñas, también ha mentido, porque se le ha hecho exactamente igual que al resto. Utilizaré el 
tiempo para la siguiente, porque todavía tengo para. Gracias. He tenido que revisar, cuantos casos, 
porque también he oído de todo, he oído que solo había habido tres casos, de atentados contra la 
autoridad, que no habían pasado por el Cuerpo Nacional de Policía, ni por el Juzgado, y que uno de ellos 
era el de Adrián. Pues lo he tenido que revisar, y me he parado cuando he tenido 20 ejemplos en el 
último, desde el año 2013. Tres de ellos por robo, uno por hurto, uno por exhibicionismo, uno por 
tráfico de drogas, nueve por atentados exactamente iguales contra la autoridad, o supuestamente 
inscritos como atentado contra la autoridad. Tres por resistencia grave, uno por daños, y uno en el 
ámbito familiar. Todos estos casos, han sido tratados exactamente igual que el caso de Adrián, 
exactamente igual, no han pasado ni por el Cuerpo Nacional de Policía, ni por el Juzgado, porque el que 
instruye, ha decidido que ya tenía la información necesaria, para que fuera juzgado con posterioridad, 
porque si no lo saben, la Ley dice, que también me la he tenido que estudiar, que por un juicio de faltas, 
no se puede detener a nadie, por una falta no se puede detener a nadie, salvo que la persona no vaya 
documentada, o no se tenga conocimiento exacto de cual es su filiación, que no era el caso, pero bueno, 
así es. El artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice que no se puede tener por simples 
faltas, a no ser que el presunto reo, no tuviese domicilio conocido, ni diese fianza bastante, a juicio de la 
autoridad o agente que intente detenerle. Las instrucciones de la Policía local, no hechas por nosotros, 
sino de siempre, se dice que los detenidos permanecerán en fase de detención, el tiempo justo, 
necesario, e imprescindible, para hacer las diligencias necesarias, ni un segundo más. Esto de que 
cuando se detiene a alguien, se tiene que quedar allí, hasta un plazo máximo de 72 horas, esto es un 
absurdo, que no se produce, salvo en casos evidentemente, que se puedan destruir pruebas, o en casos 
de delito flagrante, que no es el caso. Como digo, de 1.312 detenidos, 162 tuvieron exactamente el 
mismo trato que Adrián. Y luego, otra de las cosas que se me ha dicho, es que estuvo menos tiempo del 
que correspondía, bueno pues he tenido que mirar a ver si efectivamente había estado menos tiempo 
que el que le correspondía, y solo me he dedicado a mirar los atentados contra la autoridad, no he 
querido mirar otro tipo de faltas o de delitos. El 30 de abril de 2013, es decir, unos meses posteriores, 
una persona tiene una discusión con un Policía en el Paseo Marítimo, le pega un puñetazo, y pasa dos 
horas y cincuenta minutos exactos, desde que se le detiene hasta que se le pone en libertad. Sin pasar 
por Cuerpo Nacional de Policía, y sin pasar por Juzgados, dos horas cincuenta minutos. Unos días antes, 
exactamente el mismo caso, en el Paseo Marítimo, un detenido, o una persona, discute con la Policía, le 
pega un puñetazo y una patada, se lo llevan detenido, y está tres horas treinta y cinco minutos. Desde 
que se le detiene en el sitio, hasta que se le pone en libertad. El caso de Adrián han sido cuatro horas y 
treinta minutos, desde que se le detiene hasta que se le pone en libertad, por tanto yo no sé 
exactamente donde está ese trato de favor, porque de hecho si alguien me ha hecho un favor, me ha 
hecho un flaco favor, porque ha estado el doble de tiempo de los ejemplos que yo he mirado. Pero es 
que además, he querido mirar el trato de favor, supuestamente con el tema de la Mezquita, y mire, Sr. 
Donaire y Sra. Calvo, me he tenido que mirar también el atestado, y me he tenido que mirar la 
Sentencia, y me he tenido que mirar lo que salía. Los atentados en la Mezquita, fueron tres. Quiere que 
lo guarde en el turno de réplica, no se preocupe, no se preocupe, lo guardo en el turno de réplica, no 
tengo ningún problema. Ya está. Gracias Sr. Alcalde.” 
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Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Anem a veure, de l’explicació del Sr. Gijón, es poden extreure dues coses molt clares. I 
malgrat s’expliqui, per moltes voltes que li vulgui donar, el Sr. Gijón va entrar a la sala de ressenyes, on 
hi havia el seu fill detingut, i això cap pare, ho hagués pogut fer, en cap cas. Per tant, això ja és un fet 
irrefutable, reconegut pel Sr. Gijón, avui també en compareixença, que la veritat, significa un tracte de 
favor. Cap pare de Palma, hagués pogut entrar, a veure el seu fill detingut a la sala de ressenyes. Ho va 
poder fer el Sr. Gijón, perquè efectivament com diu el informe del Sr. Herrero, era un càrrec d’aquest 
Ajuntament, i aprofitant aquesta condició de càrrec, va entrar a la sala de ressenyes. Això és lo que diu 
el informe del Sr. Herrero, i això és lo que entenen tots els ciutadans, que hi ha hagut un tracte de favor 
en aquest sentit. I es pot entendre humanament, que el Sr. Gijón tingués l’ànsia de veure el seu fill quan 
estava detingut, però la comissió d’un tracte de favor en aquestes circumstàncies, ens pareix irrefutable, 
ens pareix evident, i ens pareix que això evidentment alguna reacció hauria de tenir. Després, un altre 
qüestió que ens pareix central, i que queda també clara, el fill del Sr. Gijón, va sortir lliure, abans de 
passar a disposició judicial. Diu el Sr. Gijón que hi ha, que això passa altres vegades, però clar, lo que 
està clar és que és una excepció, és una excepció en els protocols de la Policía local, és una excepció i ho 
diu la mateixa documentació, que vostès ens han fet arribar, és una excepció a la Instrucció de servei 
53/12, que diu que una persona detinguda per la Policía local, ha de passar a disposició judicial. Per tant, 
i aquesta persona, en aquest cas el fill del Sr. Gijón, amb la presència allà del Sr. Gijón, no va passar a 
disposició judicial, ni a disposició de la Policia Nacional. Per tant, és un altre fet que tot i que altres 
vegades passi, clar vostès ha enumerat una sèrie de casos que ha passat, i un detingut en el Passeig 
Marítim, o un cas de furt, o robatori, lo que no ha explicat és el perquè, perquè en aquest cas si que 
sabem perquè, perquè a demés de que ha sortit publicat a premsa, també està en els documents 
oficials, en aquest cas el fill del Sr. Gijón, va sortir perquè el Sr. Mascaró, que posteriorment va esser 
ascendit a Director General, ho va firmar i ho va autoritzar. Va esser el comandament policial que ho va 
haver d’autoritzar perquè sinó no hagués sortit, perquè el protocol deia que havia de quedar allà, i havia 
de passar a disposició judicial. Va sortir perquè el Sr. Mascaró va firmar, i la motivació d’aquesta sortida, 
no era perquè l’instructor ja havia fet tota la feina, com ha explicat aquí el Sr. Gijón, no és que 
l’instructor ja havia fet la feina, no tenia perquè quedar més temps. Escolti, aquí la motivació de perquè 
va sortir, és perquè el fill del Sr. Gijón, viu amb la mare i la germana, i s’ha de fer càrrec de la situació 
familiar, de la germana petita, de 5 anys. Això també ha sortit publicat. Per tant, no és que l’instructor 
hagués acabat la seva feina, jo és que les explicacions del Sr. Gijón avui, en aquest sentit també, no han 
estat, no sé com a mínim, si ho pot aclarir ara en la rèplica, li agrairíem. Per tant tenim, dues coses 
excepcionals, una entrada a la sala de ressenyes, quan cap pare ho hagués pogut fer, i una sortida sense 
passar a disposició judicial, de manera excepcional. Ho hem d’argumentar una excepció o un protocol de 
la Policia local. La instrucció de servei 53/13, això es va haver d’excepcionar. En aquestes circumstàncies, 
la veritat, jo crec que és legítim parlar de tracte de favor. I si hi ha hagut tracte de favor, i si hi ha hagut 
un tracte privilegiat, aprofitant-se, si el Sr. Gijón, aprofitant-se de la seva condició de càrrec públic, ha 
incorregut en aquestes dues situacions, la veritat és que ens pareix evident, que algunes conseqüències 
s’haurien de prendre. El grup Socialista, presenta una reprovació, i nosaltres també ho hem demanat en 
públic, i jo crec que després d’aquestes explicacions, també ens hem de reafirmar. La única sortida digna 
del Sr. Gijón, en aquestes circumstàncies, és la dimissió, és la dimissió, perquè el tracte de favor, està 
acreditat, està reconegut, està reconegut a nivell documental i a nivell d’explicacions. Per tant, jo, 
evidentment no és agradable, evidentment ens pot sabre greu a nivell personal, però les coses són lo 
que són, i com a càrrecs públics, evidentment aquest tipus de situacions, no són desitjables, i la 
ciutadania, aquest tipus de qüestions les rebutja, i amb raó, perquè això representen tractes de favor, 
privilegiats. Cap ciutadà, en les mateixes circumstàncies que el Sr. Gijón, cap pare de família, hagués 
pogut, ni entrar a veure-ho, ni això seguríssim, això seguríssim, i segurament també no hagués 
aconseguit que sortís del calabós, acusat d’atemptat a l’autoritat, perquè clar un altre cosa greu, el Sr. 
Gijón ha discutit aquí, jo, o com a mínim jo ho he entès, l’atestat policial. Escolti, la sentència diu una 
cosa, la sentència lo que diu és lo que queda acreditat judicialment, és una cosa diferent de lo que diu 
l’atestat policial. L’atestat policial evidentment diu moltes més coses de lo que diu la sentència, però és 
normal, perquè una cosa és lo que es demostra judicialment, i un altre lo que diu. Però, que és que 
estam dubtant realment de l’atestat policial? De lo que diu? Això seria molt greu, jo no m’atreveixo a 
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dubtar d’un atestat policial, a no esser que tingui proves fefaents de que això no ha estat així. Si, 
evidentment si tinc proves, en sentit contrari, clar que dubtaré, però en aquest cas, lo únic que tenim, és 
una sentència que ha acreditat una sèrie de fets, i no tots els que hi ha a l’atestat, però evidentment, 
estam dubtant de l’atestat, ho torn a repetir, perquè me pareixeria molt greu. La Policía puede decir 
misa, ha dit el Sr. Gijón, no me pareix una expressió adequada a un càrrec públic, més al màxim 
responsable de la Policia local, segons va quedar clar fa un parell de plenaris. Els coordinadors de les 
àrees municipals, i Tinent de Batle responsable de la Policia local, no me pareix una expressió adequada, 
i tampoc me pareix adequat que es dubti d’un atestat policial en aquestes circumstàncies. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies. Sr. Donaire, cuando Usted quiera.” 
 
Sr. Donaire Sánchez (PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Sr. Gijón, yo en ningún momento, y si lo he hecho, pues no me he dado cuenta que lo 
haya hecho, he hablado de si han tratado a su hijo de una forma o de otra. Yo es que, la verdad es que 
no es lo que más me importe en este momento. Yo de lo que estoy hablando es de si el trato de favor ha 
sido con Usted, por ser Usted quien era. Si Usted entró en un espacio que no debía entrar, si lo hacía 
como padre, y si lo hacía como Teniente de Alcalde, ¿Qué es lo que hacía Usted allí? Si no lo observa en 
ningún protocolo, y no lo observa en ninguna instrucción de servicio, ¿Qué hacía Usted en la sala de 
reseñas? Cuando aquí acaba de manifestar, o el Sr. Navarro, que él no entra en la sala de reseñas, 
cuando hay ningún detenido. Y parece ser que Usted tampoco, y que cuando entra, excepcionalmente 
entra, si entra como Teniente de Alcalde, entra cuando está su hijo, ese es el trato de favor, y es que a 
mí me cuesta mucho que el Intendente que estaba allí, y el Mayor Mascaró, que es ahora coordinador 
de la Policía, no le advirtieran a Usted, le dijeran, Regidor, Usted no puede entrar ahí como padre de un 
detenido, como familiar de un detenido. Me cuesta mucho que no se lo dijeran, y si no se lo dijeron, la 
infracción tenía que ser suya, y Usted lo tenía que haber denunciado. Por cierto, que si no le gustó la 
intervención de la Policía, con su familiar, no sé si lo ha hecho, pero si no lo ha hecho, lo tendría que 
haber denunciado, lo tendría que haber denunciado. Por tanto, yo creo que aquí, yo al menos no estoy 
hablando de trato de favor hacía su hijo, yo aquí lo que estoy poniendo en duda, es si el trato de favor 
fue con Usted, y que Usted pudo hacer como padre una cosa que a ningún otro padre, se lo hubiese 
permitido, y se le permitió por ser el Teniente de Alcalde, que si no hubiese sido el Teniente de Alcalde, 
no se lo hubiese permitido. O, ¿Qué me dice? Que si vuelve a pasar eso, Usted se vuelve a presentar allí. 
Si Usted tiene otra vez un familiar allí, sabiendo lo que es, se presenta allí, diciendo es que yo soy 
Teniente de Alcalde y puedo estar allí. Supongo que se lo mirará de otra forma, supongo. Yo puedo 
entender que Usted no lo supiera, pero que lo tendría que haber preguntado, porque Usted no es nuevo 
en esto, no es nuevo en esto. Fue Regidor en su momento con la Sra. Cirer, y ahora es el responsable de 
área de todo esto también. Y lo tendría que haber preguntado. Yo entiendo que Usted, como padre, 
quiera ir hasta el final, a ver donde está su hijo, y en que condiciones está, sobretodo en la situación que 
Usted ha señalado aquí, de alarma familiar, yo lo entiendo eso como padre, yo me metería hasta el final, 
pero si no me puedo meter, el procedimiento y el protocolo policial, me tendría que haber dicho, Usted 
aquí no puede entrar. O, en virtud de que va a entrar aquí, que figura es la que Usted va a hacer dentro 
de la sala de reseña. Y decir, no, no, yo no entro como padre, entro como Teniente de Alcalde. Bueno, 
pues ahora nos tendrá que explicar si estaba como Teniente de Alcalde, que parte del protocolo policial, 
es el que cubría Usted allí. Si la culpa no es por ser el padre, si eso evidentemente, de aquí todos 
hubiéramos intentado hacer eso, pero yo creo que de los que estamos aquí, el único que lo hubiese 
conseguido, no lo sé, es Usted. La mayoría no hubiésemos llegado hasta la sala de reseñas, ¿pues lo 
hubiese hecho? No. No, porque no lo permite el Reglamento. Y es eso, la reprobación viene sobre, no 
sobre un trato de favor sobre su hijo, sino sobre la situación que se ha derivado, por ser Usted quien 
era. Y que resulta difícil no creer que nadie en la Policía, estando el Mayor Mascaró, y estando el 
Intendente Vera, que nadie se lo advirtiera, que nadie se lo advirtiera. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
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“Gracias Sr. Donaire. Sr. Gijón.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Mire, si al final de toda esta historia, en lo que Ustedes parece que se están 
centrando, es en si yo podía estar o no podía estar allí, ahora contestaré si podía o no podía estar allí, 
pero si al final de toda esta historia, el trato de favor es hacia mí, ya me quedo contento, porque se me 
ha dicho que estuvo menos tiempo Adrián en San Fernando, del que correspondía, Ustedes lo han 
dicho. Y revisen lo que escriben por Twitter, que han dicho que salió antes de tiempo, por ser quien era. 
Revisen lo que dicen en Twitter, que les digo una cosa, espero que no se tengan que ver Ustedes nunca 
en una situación de estas, porque Ustedes han utilizado un tema personal, de una manera tan ruin, que 
la verdad es que yo eso no lo hubiera hecho, se lo dije a Usted, eso nosotros no lo hubiéramos hecho, en 
los temas personales se ve que tenemos más cuidado, pero da igual. No ha estado menos tiempo del 
que correspondía, es importante. Y ahora le digo, que los tres detenidos de la Mezquita, cuando Usted 
era responsable y cuando Usted era Alcaldesa, estuvieron la mitad del tiempo que Adrián, habiéndole 
pegado a los Policías, y con un juicio exactamente igual, la mitad de tiempo. ¿Quién dio la orden para 
que esta gente saliera antes? ¿La dio Usted? No. ¿A que no? ¿A que no la dio? ¿La dio Usted Sra. Calvo? 
¿A que no? Espero que no. Pues estuvieron la mitad de tiempo, exactamente la mitad de tiempo, dos 
horas, y miren lo que dio de si el tema de la Mezquita. Por tanto, no ha estado menos tiempo que los 
demás. Usted Sr. Verger, no puede coger un embudo, y la parte ancha se la queda Usted, y la parte 
estrecha me la deja a mí. Si Adrián ha salido cuando salió, no es una excepción por ser quien era, es una 
excepción como a 162 detenidos, exactamente la misma, como 162 detenidos. Hubiera bastado que 
hubiera habido solo uno, pero es que ha habido 162. Por tanto, no deje caer que por ser quien era ha 
salido antes de tiempo, porque es exactamente la misma excepción, que el resto de los detenidos, 160 
en concreto. No puede, no vale que Ustedes digan que el actual Director General de la Policía, era el 
Mayor que estaba en ese momento. Mire, yo al Sr. Estarellas, al Sr. Mascaró, yo no lo conocía. El Sr. 
Mascaró era el X0 de ese día, Usted sabe lo que es el X0. Estaba de guardia, en la revetla de San 
Sebastián, y no se había acostado, y cuando yo llegué estaba él. Pero es que le correspondía, no lo 
conocía, lo conocí en ese momento. Yo no he tenido que decir en ningún momento, soy el Regidor, para 
entrar, que ahora explicaré todo eso. Se me ha acusado de trato de favor por no haber entrado en la 
celda, y ha estado en la celda, exactamente igual que el resto. Por tanto, si Ustedes ya no lo dicen, ya 
me quedo tranquilo. Que trato de favor por no pasar al Cuerpo Nacional de Policía, Usted lee una cosa, 
pero lee lo que le interesa, porque la instrucción que ha dicho, a la que ha hecho referencia antes dice, 
que los detenidos por delitos contra la seguridad vial, violencia de género doméstica, además de los 
casos que resulte afectado un Policía de esta casa, como sujeto pasivo, serán instruidos íntegramente 
por esta Policía, según se dispone en la Instrucción 153/06. Un sujeto pasivo, es cuando se le ha pegado 
a un Policía, lo instruye San Fernando, no lo instruye el Cuerpo Nacional de Policía. Y Usted solo lee la 
parte que le interesa, para dejar caer, que por ser quien era, ni ha ido a la Nacional, ni ha ido a los 
Juzgados, pues mire, no, exactamente el mismo trato. Se me ha tratado, se me ha dicho que ha habido 
trato de favor también, por no pasar a disposición judicial, cuando hay infinidad de casos, que una vez 
que están instruidos, se les cita para el Juzgado. Lo gracioso del tema, es que ha sido juzgado, y cuando 
yo estoy diciendo que el atestado, puede decir misa, es porque ha sido juzgado. Hasta que no ha sido 
juzgado, el atestado puede decir lo que diga, pero el Juez hay una parte de la Sentencia que dice, hechos 
probados, eso es lo que vale Sr. Verger, hechos probados. Y los hechos probados, si Usted se lo lee, y yo 
no conozco al Juez, no dice en ningún momento que se le haya detenido por pegarle a un Policía. 
Hechos probados, la Instrucción puede decir lo que le dé la gana, pero esto ya ha sido juzgado, por 
tanto, hechos probados, ahí es a lo que yo digo que la Instrucción. Yo no pongo en duda nada, hubiera 
podido poner en duda en su momento si hubiera querido, pero no lo he querido hacer, porque ya era 
bastante triste la situación. Y ahora vamos a ver, dónde podía entrar yo, o dónde no podía entrar yo. Sr. 
Donaire, ¿Usted ha entrado en la sala de la emisora del 092? No me diga que no, porque si después de 4 
años no ha entrado en el 092, yo ya no sé que. Sí, ha entrado en el 092. ¿Usted cree que la gente puede 
entrar en la sala del 092? Usted sabe que el 092, hasta hace dos días, no sé cuando lo cambiaron, se 
necesitaba un código para entrar, o que te abrieran desde dentro. Muy bien, alguien le tenía que abrir 
para entrar, ¿verdad? Muy bien, pues la gente normal no puede entrar en el 092. ¿Usted ha ido a 
armamento de San Fernando? ¿Sabe dónde están guardadas las pistolas? Si me quiere. Bueno, pues 
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hago una cosa, termino, porque son, todas son retóricas, pero bueno. ¿Usted ha entrado en el 
Departamento de armamento? Me imagino que sí, porque debe saber dónde están guardadas las 
pistolas. Pues ahí no puede entrar cualquiera. Yo también he entrado. ¿Usted ha entrado en la galería 
de tiro? Espero que sí, más que nada porqué ahí es donde hacen la formación los Policías. Yo también he 
entrado. He entrado en las dependencias de los UIS, como Usted. He entrado en las dependencias de 
Policía judicial, por tanto, si he estado en la Policía judicial, a mi nadie me ha dicho que no pudiera 
entrar. He estado en las dependencias de Violencia doméstica. He estado ¿ah sí? ¿Usted puede entrar? 
¿Lo quiere intentar ahora? ¿Quiere entrar en armamento? ¿Quiere entrar en la galería de tiro? ¿Quiere 
entrar en el 092? ¿Me deja terminar? ¿Quiere, Usted quiere entrar? Seguramente le dirán a dónde va, 
bueno, pues yo podía entrar. En los talleres, también. En los sótanos, también. Un momento que ahora 
termino, no se pongan nerviosos. En comunicaciones, también. En la escuela de Policía, en la sala de 
control de tráfico, en la unidad de Poniente, Levante, y Centro, en la de Playa, y en los calabozos. Y 
ahora vamos a explicar en los calabozos, Usted no ha entrado nunca en los calabozos ¿verdad? En 4 
años Usted no ha entrado nunca en los calabozos. Enhorabuena. Usted tampoco ha entrado en los 4 
años en los calabozos. Bueno, pues mire, yo he estado en los calabozos. Cuando no había detenidos, 
¿no? Muy bien. Pues yo he estado en los calabozos en 6 ocasiones, dos de ellas porque tuve 
conocimiento, siendo Regidor de Policía, de que las instalaciones eran penosas, antihigiénicas y la gente 
estaba en unas condiciones lamentables, y tuve que bajar. No es agradable entrar en los calabozos. Bajé. 
¿Quién me acompaño? El Intendente. Y bajé, la primera vez para comprobar que efectivamente estaba 
así. La segunda vez cuando se encargaron las obras. Y la tercera vez  cuando se finalizaron las obras. 
Pero es que además he entrado en tres ocasiones más, en dos ocasiones más. Una cuando tuve 
conocimiento, siendo Regidor de la Policía, que se había detenido a una persona de 80 años, con 
problemas de corazón. Una persona que ni conocía, ni era afiliado al Partido Popular, ni era familiar mío. 
Simplemente tuve conocimiento, porque, pues alguien llamó diciendo, tenéis detenido a una persona de 
80 años con, y bajé, y bajé con el Intendente. Y se tomaron unas medidas, para que esta persona no 
pudiera tener problemas, con 80 años. Y luego bajé en otra ocasión, porque un empresario, al cual no 
conocía, no es del Partido Popular, y no es familiar, tuvo una crisis de ansiedad, estando detenido en los 
calabozos, y bajé con el Intendente. Por tanto, en todas esas ocasiones, yo he bajado con luz y 
taquígrafos, como lo hice el día de la detención, que por cierto, Ustedes se piensan que yo me quedé allí 
en los calabozos, bajé, vi que el niño estaba bien, llamé a su madre, y me quedé arriba, donde tenía que 
estar, con el abogado. En todas esas ocasiones yo he bajado, los Policías me han visto, nadie 
evidentemente me ha dicho no puedes bajar por aquí, he bajado con el Intendente, los sindicatos saben 
perfectamente que he estado. Por tanto, Ustedes me están diciendo, puesto que en ningún caso nadie 
ha dicho nada al respecto, que yo puedo bajar a los calabozos, en cualquier momento, para ver a 
cualquier ciudadano de Palma, salvo a mi hijo. Es decir, otra vez la parte ancha del embudo, para el 
resto, y la estrecha para mí. Pues mire, si eso es lo peor que he hecho, si eso es lo peor que he hecho, 
que yo insisto, creo que cualquiera de Ustedes lo habría hecho, pues mire, no puedo decirle que a lo 
mejor hoy no lo haría, evidentemente, pero también le voy a decir otra cosa, en la Ley de enjuiciamiento 
criminal, en el artículo 523, esto no lo sabía, esto me lo han pasado, se ve que algunos todavía 
consideran que lo que se ha hecho con esto, es un tratamiento político, al margen de la realidad. A ver si 
lo he encontrado, aquí está. Me lo ha pasado un Policía, mire esto estaba cuando Usted era Regidor de 
Policía, y cuando Usted era Alcaldesa, esto no me lo he inventado yo, esta es una documentación del 
sistema de calidad de la Policía judicial, y dice: estancia del detenido en dependencias policiales, en el 
punto 7 dice, una vez practicadas las diligencias policiales que procedan, y previo el control de las 
medidas de seguridad personales a cargo del agente de Policía, responsable de la custodia, el Instructor, 
podrá en casos justificados autorizar que el detenido, reciba visitas de sus familiares y de sus allegados. 
Cualquier incidencia, relacionada con los puntos 5 y 7, el 5 está, luego lo verán si quieren, se reflejará en 
el reverso del impreso J24. Por tanto, eso que Ustedes están diciendo tan alegremente, de que ningún 
padre podría bajar. En la Ley de enjuiciamiento criminal dice, que una vez que se han hecho las 
diligencias, se puede solicitar el acceso a los familiares, en unas determinadas condiciones. Por tanto, lo 
peor de todo esto, si Ustedes ya no me admiten, que yo pueda bajar ahí, y que nadie me diga que 
porqué he bajado, si Ustedes eso ni siquiera lo quieren admitir, al menos tengan la deferencia, que esto 
no lo he hecho yo, de que se puede bajar. Y lo peor de todo, es que no ha quedado reflejado en el 
impreso J24, que para que lo sepan el impreso J24, es el de, cuando entregan los efectos personales de 
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la celda. Eso, todo eso ha sido el máximo trato de favor que han tenido con mi hijo, yo ya no quiero más 
tratos de favor como ese. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
Pasamos pues ahora a la votación de la reprobación…” 

 
Compareix el Sr. Gijón. 
 
37. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la reprovació del 1r. Tinent de batle 
de l’Àrea de Turisme i Coordinació Municipal (333/2014). 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Pasamos, Sr. Secretario, pasamos ahora al punto 37 ¿puede ser?  Sí. Pues Sr. Hila o Sr. Donaire. Sr. 
Donaire, cuando quiera.” 
 
Sr. Donaire Sánchez (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Gijón. El informe del Intendente Herrero, manifiesta que la presencia precisamente del Sr. 
Gijón en la sala de reseñas, se circunscribe básicamente en su calidad de Teniente de Alcalde de área, 
presencia que además fue reconocida por el propio Sr. Gijón, y que si bien el Intendente Herrero, no 
considera irregular, como Teniente de Alcalde, nada informa ese Intendente Jefe de la idoneidad del Sr. 
Gijón, como familiar de un detenido en esa sala. De la misma manera, no ha sido aclarado, por el 
informe, a que se debía que en este caso, la presencia del Sr. Gijón como Teniente de Alcalde, ni que 
parte del protocolo, en el proceso de denuncias, cubría el Sr. Gijón, ni que papel protagoniza el Teniente 
de Alcalde en los procesos de detenciones de la Policía local de Palma. Igualmente sorprende, que ni el 
Sr. Vera, como Intendente Jefe, en ese momento de la Policia local, ni el Mayor Mascaró, que fue 
después nombrado, posteriormente coordinador del Área de Seguridad, y en personas que son de 
máxima confianza del Sr. Gijón, y que en ese día, en esa noche, estaban en el cuartel San Fernando, digo 
que ninguno de los dos avisara de los posibles problemas legales que podía incurrir el Sr. Gijón, por su 
presencia en esa sala de reseñas, como familiar de un detenido. Por lo tanto, es razonable que la 
ciudadanía sienta que la presencia, precisamente del Sr. Gijón, fue un elemento perturbador en el 
proceso de detención, poniendo en peligro y poniendo en duda, como así consta en los medios de 
comunicación locales, el desarrollo normal y normalizado del proceso de detenciones en la Policía local. 
Se han creado por lo tanto dudas razonables entre los ciudadanos, sobre la existencia de posibles tratos 
de favor, solicitados o no. Trato de favor por parte de los que en aquel momento eran responsables de 
la Policía local, y que aquella noche se hallaban en el cuartel de San Fernando. A estos hechos se le suma 
además la responsabilidad política del Sr. Gijón, que como ex Regidor de Seguridad Ciudadana, que fue 
de la Sra. Cirer, y ahora como Teniente de Alcalde, responsable del mismo área, debía haber conocido, o 
por lo menos consultado, en calidad de que podía estar en ese lugar, y la idoneidad o no de su presencia 
como Teniente de Alcalde, en el protocolo de detenciones, y en un proceso que afectaba directamente a 
un familiar suyo. Ante estas dudas razonables, causadas por la presencia del Sr. Gijón en la sala de 
reseñas de la Policía local de Palma, ante la incertidumbre de si las diligencias previas en este asunto, 
han podido ser en todo caso matizadas en el transcurso del proceso, por la presencia del Sr. Gijón, ante 
unos momentos que son especialmente delicados, para la credibilidad de la Policía local, por la gestión y 
tibieza del Sr. Isern, en el caso de la vergonzosa manipulación de las oposiciones de la Policía local, del 
cual hemos tenido ya también un penúltimo capítulo con lo que ha sido la imputación del Comisario 
Estarellas. Ante todo esto hay un profundo malestar, que se ha instalado en el seno de la Policía local, 
por estos acontecimientos, por todo lo expuesto, solicitamos la reprobación de estos hechos del Sr. 
Gijón.” 
 
Sr. Batle (PP): 
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“Muchísimas gracias. Sr. Martínez.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Gracias. Sr. Donaire, en política las formas, porque Ustedes hablan de formas, las formas son muy 
importantes, y es curioso que Ustedes planteen una reprobación, antes de escuchar al Sr. Gijón, que ha 
pedido comparecencia en sede plenaria, para explicar lo que ya les ha explicado a Ustedes, con 
documentos, con documentos del Intendente Nicolás Herrero, que estarán de acuerdo conmigo que 
seguro que son objetivos, tratándose de un Gobierno presidido por el Partido Popular, donde dejaba 
bien claro, que todo se había realizado escrupulosamente, como decía la normativa. Pero ya le digo, 
vuelvo al tema de las formas, Ustedes reprueban, porque claro, los del PP tenemos un principio de 
presunción de culpabilidad. A nosotros el estado de derecho no se nos aplica, nosotros somos culpables 
antes incluso de poder dar explicaciones. Ustedes reprueban, o proponen reprobar al Sr. Gijón, a pesar 
de tener información y explicaciones, e informes que claramente explican, que no hubo ningún trato de 
favor, antes de que se pueda explicar. Se podría entender que hoy Ustedes pues, hubiesen actuado con 
un poquito más de prudencia, hubieran escuchado al Sr. Gijón, y en el caso que Ustedes entendieran 
que son insuficientes, la documentación que aporte, todas las explicaciones que aporten, pues hombre 
se podría plantear una reprobación. Pero entendemos que hay, que no hay argumentos para plantearla. 
Y ya digo que ya el tema de las formas es importante. Mire, en general, les quiero decir que en temas 
como Ustedes están hablando, de tratos de favor, hay muchos más temas de tratos de favor de su 
legislatura, que son para reprobar, y nosotros ni los hemos planteado, ni los hemos planteado, y 
Ustedes aún no han dado ningún tipo de explicación. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Don Toni.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, nosaltres la veritat és que estam a l’espera de rebre les explicacions del Sr. Gijón. És vera que en 
algunes afirmacions que ha fet el Sr. Martínez, me fan ganes de contestar, però bé, en principi 
mantindrem aquestes formes que el Sr. Martínez demana, però que no acaba de complir, i per abordar 
aquest tema a fons, esperarem a veure amem si el Sr. Gijón té, que és lo que ha d’explicar en públic, i a 
partir d’aquí ja evidentment nosaltres, ja direm lo que considerem. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Don Toni, molt amable.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“I dir que evidentment, a la moció li donarem suport evidentment, perquè en els termes que està 
redactada, ens pareix adequada, li donarem suport.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Molt bé, gràcies. Cuando quiera.” 
 
Sr. Donaire Sánchez (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Batle. Sr. Martínez, para empezar, el Sr. Gijón anunció, su intervención en Comisión, no 
sabemos cual fue el motivo porque no presentó en Comisión, y porque la cambió. Quizás si nos hubiese 
llamado y nos hubiese avisado, y nos hubiese motivado, cuales eran las causas de porque no se iba a 
presentar en Comisión, nosotros lo hubiésemos retirado, pero no lo hizo. Evidentemente fue ausente, y 
la presentó en Comisión. Mire, yo lo que le quiero decir es que, seamos honestos consigo mismo, mire, 
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me gustaría saber cuantos padres conocen Ustedes, cuantos padres, que hayan podido entrar en la sala 
de reseñas, a hablar con un familiar suyo, ¿Cuántos padres? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces ha entrado Usted 
como Regidor Sr. Gijón en una sala de reseñas? ¿Cuántas veces ha entrado? ¿Cuántos Regidores 
conocen Ustedes que hayan entrado en la sala de reseñas de la Policía local? Me gustaría saber, cuantas 
veces, Usted Sr. Navarro, cuantas veces ha entrado en la sala de reseñas de la Policía local, con un 
detenido dentro ¿Cuántas veces Usted? ¿Cuántas veces? No se hagan trampas a Ustedes mismos. Y 
nada sabemos de lo que dice un procedimiento policial, o la instrucción de servicio, sobre la necesidad, y 
el papel que tiene que tener un Teniente de Alcalde, en una sala de reseñas de Policía. No sabemos 
nada de ese procedimiento, porque no es necesaria la presencia de ningún cargo público en una sala de 
reseñas, no lo es, no lo es. Así que, también llama la atención, de que si era tan habitual, si era tan 
habitual la presencia del Teniente de Alcalde, o si es un asunto excepcional, que no constase nada en las 
Diligencias de la Policía local, también llama la atención, sea por una cosa o sea por la otra. No sabemos 
si no consta en las diligencias, porque realmente se intentaba ocultar, nos hemos enterado un año 
después, de que realmente se observaba una irregularidad en esa presencia. Y por lo tanto, si realmente 
lo que se intentaba ocultar era realmente un trato de favor, eso son dudas que tenemos, una 
irregularidad además, en la que estaba presente, nada menos que el Intendente Vera,  y el Mayor 
Mascaró, que ahora es coordinador del área, es preocupante. Y cuesta, cuesta, realmente cuesta creer, 
que ni el Intendente Vera, ni el que ahora es coordinador, Sr. Mascaró, si estuvieron esa noche allí, no le 
recomendarán a Usted, oiga, Regidor, Usted no puede estar en calidad de esto, no puede estar, que no 
se lo recomendaran, y si no se lo recomendara en ese momento, pues bueno, pues la culpa igual no fue 
suya, fue del Intendente en ese momento, y se tenía que haber penalizado al Sr. Intendente en ese 
momento, si no fue suya. Mire, es que solamente escuchar o leer la conversación que le atribuyen a 
Usted con, en la sala, con el Policía en la sala de reseñas, con esta pregunta que dice ¿Qué tenía que 
hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le dijo el Policía según dice la prensa. Y Usted dijo, bueno, que le 
encomendara que actuara como cualquier otro detenido, es que este tipo de conversación no hace sino 
abundar precisamente, en la posible distorsión de su presencia en esa sala. Desde cuando se le tiene 
que decir a un Policía, a un Policía, que es lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo. Y ya termino 
Sr. Alcalde, mire, si Usted entró en la sala de reseñas como familiar, yo creo que fue un acto irregular. Y 
si lo hizo como Teniente de Alcalde, yo creo que es injustificable, porque no se contempla su presencia, 
ni en protocolo, ni en instrucción de servicio. Por eso, creemos que es reprobable su acción en este 
caso. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias. Sr. Martínez.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Gracias. Jo, la veritat Sr. Verger, Sr. Donaire, esperava que canviessin, que rectifiquessin, que canviessin 
la postura. Vostè tampoc Sr. Verger me dona la raó, però diu que reprova antes d’escoltar-lo. Al manco 
diu bé jo m’abstindré, jo esperava això, que vostè digués com lo de les formes és molt important en 
política, nosaltres ens abstindrem. No, no, vostè reprova antes d’escoltar al Sr. Gijón. Vostès ara amb la 
votació, jo suposo que rectificarà després de lo que li estic dient. Sr. Donaire, Usted no da argumentos, 
da preguntas, por eso las formas son muy importantes. Usted hace todo el rato preguntas, no da ningún 
argumento, porque se han adelantado, Usted está hablando de la Comisión, se adelantó el Sr. Gijón 
pidiendo la comparecencia. Usted cuando hizo esta propuesta, sabía que el Sr. Gijón iba a comparecer, 
no tenga tanta prisa, si hay muchos Plenos. Escuchen, que es las formas que se tienen que utilizar, no se 
reprueba primero y luego se escucha. No se reprueba primero y luego se escucha. Por favor, que los 
Concejales del Partido Popular, debemos tener la misma presunción de inocencia que Ustedes. Ustedes 
no son más que nosotros, no lo son, no hay unas reglas cuando uno es socialista, y una regla cuando uno 
no es socialista, y Ustedes las mantienen aquí. Ya podían haber. Usted estaba hablando de las 
preguntas, de comparecer, si han comparecido, han dejado de comparecer. Sr. Donaire, la pregunta que 
le hago yo es ¿Cuándo comparecía Usted, no en los calabozos, sino por el cuartel? Esa era la pregunta, si 
yo recuerdo, si yo he hecho oposiciones Sr. Donaire, y lo que siempre le decían es que le echaban de 
menos por el cuartel. Se le veía poco, se le veía poco por el cuartel. Usted habla de malestar de la 
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Policía. Sr. Donaire ¿sabe cuando hubo malestar en la Policía? Y hubo un trato, diferenciado. Usted 
recuerda que se detuvo, la Policía local detuvo a dos personas, cerca de Pere Garau ¿se acuerda de 
aquel hecho? Detuvo. La Policía local entró dentro de un centro y Usted ¿recuerda como reaccionaron? 
Porque salieron enseguida pidiendo perdón, ¿recuerdan que salió la Directora General de Policía 
pidiendo perdón? Aquello sí que creó malestar. Yo he estado en la oposición, y recuerdo las llamadas de 
teléfono que el grupo municipal Popular recibió, de poco apoyo que tenían por parte de Ustedes. Por 
tanto, no hable de malestar, porque Ustedes han gobernado, ese es el problema que tienen Sr. Donaire. 
Pero escuchen, yo les vuelvo a pedir el tema de las formas, es muy importante. Pueden dejarlo sobre la 
mesa esta propuesta, para discutirlo en el Pleno siguiente, pero reprobar antes de que alguien pueda 
dar explicaciones, francamente, son una manera de hacer política a la antigua. Muchas gracias.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Jo els demanaria una cosa, si, que es retardés el moment de la votació, a després de la compareixença, 
si ho volen.” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania:  
 
“El Ple de l'Ajuntament insta el govern municipal a:  
1. Reprovar al primer tinent de batle de l’Àrea de Turisme i Coordinació  Municipal”. 
 
Es rebutja per 17 vots en contra (PP) i 12 vots  favor (PSIB-PSOE i MÉ) 
 
39. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a potenciar el turisme LGTB a Palma” i 
alternativa PP (366/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Pasamos al punto 39, proposición del grupo MÉS, relativa a potenciar el turismo. Álvaro, lo lleva Álvaro. 
Bueno, vamos a pasar, si les parece pasamos a uno, dejamos y. ¿Quieres? ¿Voy? Vale, pues proposición 
del grupo MÉS, relativa a potenciar el turismo LGTB a Palma, y alternativa del PP. Del grupo MÉS? Sr. 
Alcover. No, no, vale, vale, Don Toni. Don Toni, quan vulgui.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“No, és un tema que havíem duit en el Plenari, està clar que ni jo entenc al Sr. Gijón, ni ell m’entén a jo. I 
no voldria que aquesta proposta es convertís en una gran discussió. Nosaltres fa algunes. Si vols Álvaro 
esperem i la fem més tard. No tinc problema, eh. Fa unes setmanes varem veure una informació que 
sortia a Hosteltur, sobre unes declaracions de la Sra. Borrego, del Partit Popular, Secretària Estatal de 
Turisme, en la que deia que el turisme LGTB, creixeria un 10% a l’Estat espanyol. L’Estat espanyol es 
convertia en una de les cinc destinacions mundials preferides per aquest tipus de turisme. Aquest tipus 
de turisme, per les seves característiques, és un turisme molt consumidor d’oferta cultural, molt 
consumidor d’oferta complementària, i lo més important de tot, que és un turista que viatja tot l’any, 
perquè normalment no té responsabilitats familiars. Que passa? El Sr. Gijón me diu, aquestes, aquestes 
tipus de propostes, s’han de presentar a la Fundació. I jo li dic, estam perdent una oportunitat amb 
aquesta qüestió, i qualsevol promoció turística que es faci LGTB, s’ha de començar amb un 
posicionament polític de les ciutats, dient que volen que les ciutats siguin LGTB friendly. És la primera 
passa, per després poder desenvolupar, si vols a la Fundació, qualsevol mesura que estigui relacionada 
amb això. Com penso que estam perdent una oportunitat, com penso que fa 3 anys que ja s’hauria 
d’haver fet feina en aquesta qüestió, com penso que les estadístiques, ens estan donant la raó en aquest 
grup, ja no ho dic jo, ara ja ho diu la Sra. Borrego, que aquest turisme és veritablement un turisme molt 
interessant per les desestacionalització, perquè Palma té una potencialitat enorme en quant a cultura, 
restauració, mobilitat, connexions. Bé, per aquests factors Álvaro, t’hem tornat a presentar la proposta, 
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perquè veritablement aquí hi hagi un posicionament polític, per declarar Palma una ciutat acollidora 
amb aquest tipus de turisme. I a més és un tipus de turisme, que està molt relacionat amb les 
responsabilitats socials de la ciutat, amb les responsabilitats socials de la ciutat, perquè és un turisme 
d’un valor afegit, en el sentit de la responsabilitat, de la igualtat, de la no discriminació, d’un turisme 
que veritablement, si volem apostar per un canvi de model, i no només que siguin sol i platja, aquest 
turisme ajuda i molt. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Es que no quería trato de favor, por eso he querido que se hiciera el punto ahora. 
Mire Sr. Noguera, yo estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que dice, absolutamente. Lo que pasa 
es que hemos decidido, no llevar estos temas políticos, o sea mejor dicho, que no decidamos los 
políticos lo que tiene que ser la promoción de la ciudad. Y precisamente para eso tenemos la Fundación, 
entonces yo lo que le pido es que esta misma propuesta, la defienda o la proponga en la Comisión de la 
Fundación de Turismo, y miremos con datos reales lo que eso supone, porque claro Usted está diciendo, 
el crecimiento del LGTB va a ser del 10,3% frente a un 5%. Cierto, pero es que ese 5% supone el 90% de 
ese 10,3%. Por tanto, vamos a centrarnos primero en consolidar lo que estamos haciendo, o incluso si 
tenemos que incorporar productos nuevos, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en el seno de la 
Fundación, porque nos estamos diciendo, estamos diciendo a todos los empresarios, oye, no vamos a 
hacer política, lo que sea se decidirá aquí entre unos y otros, y de repente ahora le vamos a meter LGTB, 
mañana le meteremos otro tipo de tema, cuando tenemos un Plan estratégico, hagámoslo, que yo no 
tengo ningún problema, ya se lo dije en su momento. Nosotros, yo, si Usted considera que esto es una 
cuestión para nosotros tabú, por el hecho de ser LGTB y por ser el PP. No, no lo es, ya se lo digo yo, no lo 
es. Lo que pasa que habrá que estructurar esa oferta, habrá que estructurar la oferta, y habrá que ver 
en que nosotros podemos, porque tampoco se engañe, en Europa tenemos una ciudad como Berlín, que 
es líder indiscutible. En España tenemos Madrid, tenemos Ibiza. Y Barcelona está intentando hacer 
esfuerzos, pero Barcelona no está llegando al producto. Y yo lo que, el miedo que tengo es que 
queramos dispersar los mensajes, cuando hablemos. Porque Usted dice, todo suma, bueno pero es que 
hay que promocionarlo. Y como tenemos que promocionarlo, si empezamos a disparar distintos 
mensajes, pues al final a lo mejor no nos compran ninguno, vamos a concentrarnos en lo que sea. Y si 
tiene que ser este, no tengo ningún problema, que sea este. También le digo una cosa, aquí ha habido 
una iniciativa, que fue el Hotel Feliz en la calle Joan Miró, que empezó como un hotel LGTB friendly, y al 
cabo de los 4 años, le ha ido muy bien, le ha ido tan  bien, que ahora lo han hecho solo adultos, incluidos 
en LGTB, pero ya no es solo LGTB, porque a veces tampoco podemos entrar en la disquisición de si es 
excluyente o no es excluyente. Es decir, creemos que Palma puede tener una oferta bastante atractiva, 
pero vamos a hacerlo donde toca, porque sino estamos duplicando el trabajo, y sobretodo no es creíble 
que nosotros les estemos diciendo a los empresarios, vamos a decidir las cosas en el foro de, donde se 
decide la estrategia del turismo de la ciudad, que es en la Fundación de turismo, porque así lo hemos 
decidido todos, y además lo hemos hecho por unanimidad, pues hagámoslo allí. Si tenemos una reunión 
de estas cada dos meses, y dos patronatos cada seis meses, lo podemos hacer sin ningún problema. Yo 
le pediría por favor, que lo viéramos allí, que además estoy convencido que será una propuesta, que 
será bien recogida. De hecho ya lo hemos hablado dentro del Equipo de Gobierno, ninguno tiene el más 
mínimo problema de que eso surja, pero que sea en el seno de la Fundación, y apoyado por todos los 
patronos. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“¿El PSOE? ¿No? Don Toni.” 
 
Sr. Noguera Ortega (MÉS): 
 
“Si, però lo que jo vull que, jo vull fer entendre, és que declarar Palma ciutat LGTB friendly, no pot esser 
Melià, ni Palma Pictures, ni tal, ha d’esser aquest Ajuntament. I evidentment la feina de promoció, la 
feina de promoció ja la farà la Fundació, hi estic totalment d’acord. Però és que no només és un negoci 
justament, no només és un negoci a tractar a la Fundació Palma Turisme, és un posicionament polític, 
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una aposta per un turisme, que vertaderament té un valor afegit en responsabilitat social. És per 
aquesta qüestió, i perquè a les altres ciutats, sempre hi ha lo primer de tot, abans de la promoció, és la 
declaració de la ciutat com ciutat amiga d’aquest tipus de turisme. En tot cas, després evidentment, no 
parlem. Quan nosaltres parlem de negocis LGTB friendly, no estam xerrant de negocis exclusius, estam 
xerrant de negocis per a tothom, però amb el valor afegit de que aquests establiments, ja siguin 
restauració, o siguin hotelers, o siguin comerços, implica dins la seva oferta, una sèrie de condicionants, 
valors afegits, com la no discriminació, la igualtat, la informació orientada, i una sèrie de qüestions. Però 
bé, jo ja li dic, si el problema és que el posicionament, o la declaració de Palma LGTB friendly no es pot 
fer a la Fundació, l’ha de fer aquest Ajuntament.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sr. Gijón.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Soy consciente de que no lo tiene que hacer la Fundación, eso es evidente. Pero lo que tenemos que 
decirle a la Fundación es, este puede ser un buen producto para promocionar, porque a lo mejor ni 
siquiera. Usted dice, mire, como posicionamiento político general, independientemente de que venga 
turismo o no venga turismo, queremos ser una ciudad LGTB friendly. Al margen de que sea un 
posicionamiento turístico, entonces esto lo discutimos aquí, y hablamos si tiene que ser bueno, no tiene 
que ser bueno, tal. Yo soy partidario de que no le pusiéramos ni siquiera LGTB friendly, yo diría que 
seamos una ciudad friendly, para todo el mundo. Porque claro, Usted dice, que es lo que yo quiero que 
se analice en la Fundación, ese 10% de más en el crecimiento del turismo LGTB, en comparación con el 
crecimiento por ejemplo de turismo familiar, ¿Cuál es? ¿Es compatible? A lo mejor si que es compatible, 
yo no lo sé. Que me gustaría que alguien que tiene hoteles, por ejemplo, dentro de la Fundación hay 
empresas que tienen hoteles, que son exclusivos para adultos, otros son exclusivos para mujeres. Ahora 
hay una cadena que ha puesto un hotel o al menos un par de plantas, exclusivo para mujeres, con 
tratamiento especializado. Es decir, es evidente que todo el sector va hacía una promoción nicho a 
nicho, eso es evidente, hay que estudiarlo, es que no va a haber la más mínima, el más mínimo 
problema, pero hagámoslo donde toca. Y luego si decidimos que eso es un producto que tenemos que 
promocionar, y que efectivamente tiene potencial, y hay que declarar, que yo no entiendo tampoco 
porque hay que declarar la ciudad LGTB, pero bueno, si al final hubiera que declarar la ciudad, una 
declaración institucional, que no sé yo eso hasta donde llega, que alcance tiene, ciudad LGTB friendly, 
bueno pues lo traeremos aquí y lo aprobaremos. No hay el más mínimo problema.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy bien, muchas gracias, pues pasamos a votar…” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania: 
 
ALTERNATIVA PP (366/2014): 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a qualssevol grup polític que estigui representat a 
l’Ajuntament de Palma a que faci propostes de caire turístic directamente a la Fundació de 
Turisme de Palma de Mallorca 365 amb la finalitat de despolititzar la promoció turística de 
dita ciutat, en concret emplaçam al grup municipal MÉSxPALMA a que presenti a la Fundació 
de Turisme Palma de Mallorca 365 la propost relativa a la “Palma LGTB Friendly”. 
 
S’aprova per 17 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS). No es passa a votació la 
proposició. 
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44. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la transparència i la gestió del batle 
Isern (315/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Pasamos al punto 44, proposición del grupo municipal PSIB-PSOE, relativa a la transparència i la gestió 
del Batle Isern. ¿Quien la lleva?” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“No ho endevinaria mai.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Ah, Don Andreu.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Bé, avui dematí he fet un oferiment i ho he fet en públic, perquè volia que hi hagués 
els periodistes i més públic, però veig que ningú m’ha contestat, i anava a dir del Sr. Martínez, però 
podia anar dirigit a qualsevol dels Regidors del PP. Vostès han dit, vostè Sr. Isern va dir, que nosaltres 
varem deixar 600 milions de deute, recentment el Sr. Martínez ha dit, així entrecomillat ha sortit, que la 
Sra. Calvo va deixar un milió d’euros en publicitat. Com ho deia? En auto bombo electoral, o una cosa 
d’aquestes. Un milió d’euros, i que just en arribar, es varen haver d’endeutar en 100 milions d’euros per 
pagar factures que havien deixat sense pagar. I jo he ofert, jo si això és vera vull dimitir, ara, vull que si 
no és vera, qualcú dimiteixi. Qualque me recull el guant? Perquè jo sé que no és vera això. Mirin si ho sé 
que jo vull dimitir, no tinc cap problema. Vull dimitir, ara, qualque me recollirà el guant? Sr. Martínez, el 
me recollirà el guant? Perquè ja està bé de mentir i que això surti gratuït. Ja està bé. Vostè es passa roda 
de premsa rere roda de premsa, esmenant les dades que surten publicades a la Web. Deute, informe 
d’Intervenció, de perdó, de la Tresoreria, 357 a 31 de desembre de 2013. Ergo 80,11% més que el que hi 
havia l’any 2010, 31 de desembre. Això és així. Tot lo que ve d’aquí són excuses de mal pagador. 
Pagaments a proveïdors, Sr. Batle, vostè va agafar un Ajuntament que pagava a 120 dies, 123 coma no 
sé que, exactament, informe d’Intervenció. A 2010, pagament mitjà. Ara, primer trimestre del 2014, està 
a 173, el mateix informe del mateix Interventor, no sé si del mateix Interventor perquè ha canviat, però 
d’Intervenció, del Interventor en tot cas. Bien, a partir d’aquí tot són excuses per matisar aquesta dada, 
que és una dada 173 dies. A causa d’això, l’oposició té 4 regidors a temps parcial, i a causa d’això els 35 
milions d’euros de superàvit els hem de destinar en el banc, perquè sinó els podríem destinar a 
inversions financerament sostenibles per mi diu la normativa. Clar, és una darrera l’altre, i jo és lo que li 
vaig dir a la Comissió, jo tinc que reconèixer que amb una roda de premsa cada dimecres, i amb les 
manies que té, o en la falta de les manies que té, el Sr. Martínez és imbatible, perquè és capaç de dir 
qualsevol barrabassada, sense posar-se vermell, cosa que jo per exemple en això no ho puc fer. Jo no ho 
puc fer, no ho he fet mai, el Sr. Martínez és un mestre amb això, se li ha de reconèixer, menteix sense, 
bé a lo millor s’entrena, no ho sé, desde luego cada dimecres es sol entrenar. Perquè la darrera, la 
darrera, i es va dir aquí, en el darrer Plenari el Sr. Martínez va dir que pagaven a 30 dies, després han 
estat 60, lluny dels 173 del Interventor. Clar, l’excusa és que Tirme i T-Systems, no cobren en la mateixa 
rapidesa. Clar, com que a l’any 2010 hi cobraven en la mateixa rapidesa. Si, la política de Tresoreria és la 
mateixa, és la mateixa, lo que no és la mateixa és la voluntat de pagar, això és lo que no és la mateixa, 
però aquestes empreses grosses que podien aturar el cop, sempre eren les darreres en cobrar, com 
suposo que passa ara. I lo darrer del darrer Plenari, la culpa de l’índex de transparència, de que tots els 
indicadors no estiguin a la Web, és dels funcionaris, i paraules textuals del Sr. Martínez, i si vol li dic qui 
són els funcionaris. I jo li vaig dir, qui, si, vull que m’ho digui. Només ha passat un mes. Jo sabia que no 
me diria cap, el nom dels funcionaris, perquè sé que és fals, la responsabilitat no és dels funcionaris, és 
de l’Ajuntament, i seva en darrer terme Sr. Isern. Per això, lo que volem és que es transmetin dades 
certes, i segona, lamentar que s’hagi donat la culpa de la baixada del índex de transparència del 16 en el 
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63, en els funcionaris. Això no pot esser, i això al manco, que tingui la decència de demanar disculpes i 
de retirar lo que va dir en aquest mateix Plenari. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sr. Alcover. Sr. Martínez.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“Gràcies. Miri Sr. Alcover, vostè surt un dia i diu, el PSOE denuncia que Isern ha augmentat el deute en 
175 milions d’euros. Surten i diuen això. Vostè encara ho manté? En 175 milions d’euros, perquè la dada 
falsa és aquesta. La que me fa sortir a explicar i a aclarir, i a informar, és aquesta. És ver que hagués 
pogut sortir amb un altre dada, les del Banc d’Espanya. Sap que diu el Banc d’Espanya? Ho sap que diu el 
Banc d’Espanya? Jo li diré, el Banc d’Espanya diu, que hem baixat la deute bancària, el risc bancari a llarg 
termini, risc bancari global, també hi ha curt termini, en 44,7 milions d’euros. Això ho diu el Banc 
d’Espanya, és informació pública del Banc d’Espanya, la tinc aquí, del pressupost que vostès ens varen 
deixar, que diu que la deute és de 195.250, a la que diu ara que és de 150.000, 150.502, per tant s’ha de 
davallat en 44 milions d’euros. Jo puc sortir i dir això, el Banc d’Espanya diu que s’ha reduït. Ho diu el 
Banc d’Espanya. El Ministeri dona altres xifres, perquè està empleant metodologies diferents. Ho entén? 
I és normal que si vostè diu una mentida, el que té la responsabilitat de dir la veritat, que és el Regidor 
d’Hisenda, surti i doni totes les dades, Sr. Alcover. Lo que passa és que les dades, no diuen que s’hagi 
incrementat la deute bancària a llarg termini. No vull xerrar ja de la deute en global, que ha baixat, i 
molt, sinó la deute bancària a llarg termini. És normal, si hem amortitzat 80 milions d’euros, i ara tenim 
per amortitzar més de 35 milions d’euros, en el pressupost del 2014. És normal que hagi baixat, però 
vostè va dir una mentida. Però clar, jo podria haver sortit. Miri, si hagués jugat a com jugar vostè, a 
distorsionar la realitat, jo podria haver sortit amb dades eh, del Banc d’Espanya. El PSOE mateix, el 
Ministeri d’Hisenda de Montoro, que vostè ha xerrat malament, o vostès han xerrat malament, dona 
unes xifres que no són correctes, ho ha dit el Sr. Verger. En González Linde del Banc d’Espanya diu la 
veritat, no és així, perquè és un tema de metodologia, s’ha d’explicar, i jo lo únic que faig fer és explicar-
ho, amb totes les xifres, tots els prestamos, tots els prestamos firmats. Però vostè m’imputa, a nosaltres, 
en el Sr. Isern, no a jo, en el Sr. Isern, tots els prestamos, per valor de 58,6 milions d’euros, de Palau, de 
la EMT i del Consorci, que antes els imputaven en el Govern, i els factoring de Son Moix que va firmar 
vostè, lo que va firmar vostè de Son Moix, per 15 milions d’euros, diu que l’ha incrementat el Sr. Isern. 
Qui menteix Sr. Alcover? Lo que no entenc és perquè vostè vol mentir amb això. Vostès han estat 
defensant aquí, gastar més, gastar més de lo que ingressaven, de lo que pagaven els ciutadans. I 
nosaltres sempre hem dit que si gastem més de lo que ingressen els ciutadans, de lo que paguen els 
ciutadans, es genera dèficit, i que el dèficit es transforma en increment de la deute pública. Varem haver 
de firmar 100 milions d’euros per pagar en els proveïdors, perquè vostè va tenir quatre, no un, no dos, 
no tres, quatre dèficits públics en els seus quatre pressuposts. No record, no record cap Regidor 
d’Hisenda, no ho record, a lo millor hi ha qualcú que li superés, que en quatre pressuposts, els quatres 
pressuposts li donés dèficit, no en record cap. És vera, miri, nosaltres en duim dos amb superàvit, amb 
critiques seves, avui l’ha criticat, avui ha criticat que tinguéssim un superàvit de 6 milions d’euros. Torna 
a mentir quan diu, no es superàvit és de 35. És a dir, demanem un préstec, una deute per a vostès, un 
superàvit pressupostari, això és de campió, s’ha de reconèixer. No sé a quin curs de la Facultat 
d’econòmiques donen això, però jo si hagués dit això, avui no seria Llicenciat en Ciències Econòmiques, 
perquè és un absurd dir que si es demana uns doblers a un banc, per 29 milions d’euros, això és 
superàvit pressupostari. Això no ho és, per tant s’ha d’explicar. Podia haver sortit Sr. Alcover, a la roda 
de premsa de l’altre dia, hagués sortit i hagués dit, 35 milions d’euros. Com vostè va dir que teníem 28 
milions d’euros, en el romanent líquid de tresoreria de l’any passat, que tot això eren superàvit 
pressupostari. Escolti, quan deixi la política, demanaré que vostè me faci la carta de recomanacions, 
perquè jo li dic, jo no sé si som molt bo o no gestionant, però és impossible, impossible, malament 
hagués vingut un premi Nobel, generar un superàvit pressupostari de 35 milions euros, de diferència 
d’ingressos que paguem els ciutadans, i despeses d’aquest Ajuntament. Ja li dic que és impossible. I no 
me digui la metodologia també del pagament a proveïdors, ja li he dit que hi ha un informe de la 
Intervenció, que diu que vostè comparava temes diferents, perquè hi ha la normativa de la Llei 
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d’Hisendes locals per la compte general, i la normativa de morositat, que és més restrictiva. La 
normativa de morositat diu, des de que entra la factura a l’Ajuntament, 60 dies. Vostès no contaven des 
de que entrava al factura, no tenien registre, per lo tant no podien contar. Vostè, vostè agafa una 
fórmula, que és obligacions reconegudes pagades dividit per obligacions reconegudes total, multiplicat 
per 365 dies. En canvi nosaltres és data, data de factura de registre, i data que es paga. Són dos formules 
diferents de, si Sr. Alcover, jo puc entendre que qualcú que no sàpiga un mínim de, que no hagi estat 
Regidor d’Hisenda, es pugui equivocar, però vostè, vostè és greu. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sr. Martínez. No? Sr. Alcover.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Si, bueno, veig que no m’ha contestat a l’oferiment. Hi ha qualcú dels 17 que vulgui dir? No, si és 
senzillíssim. Vostè diu la veritat, venga. Li asseguro que dimitiré, té l’ocasió de lliurar-se d’aquest 
Regidor. Li poso a les seves mans, ara bé si no ho demostra, en el termini un mes, pues dimiteix vostè, 
haurà de dimitir vostè Sr. Martínez, perquè això no val. Lo que no val és dir lo que es vulgui, i després 
que això surti gratuït. Se’n recorda quan el Sr. Batle va reunir, no va reunir, varen venir aquí a protestar, 
perquè es llevaven les pagues extraordinàries dels funcionaris, i va dir aquella frase lapidària que era, és 
injust però necessari. En aquell mateix Plenari, que això era un Plenari, jo vaig dir aquí, aquí mateix, 
assegut en aquesta cadira, li vaig dir, alerta amb el que diu, perquè fruit, i això està en les actes, fruit de 
l’endeutament, no és mèrit seu, li vaig dir, tancarà el pressupost amb un romanent escandalós, 
escandalós, que és lo que ha passat l’any 2012 i l’any 2013. Jo no he dit que tingui un superàvit de 35 
milions d’euros, dic que li sobren 35 milions d’euros. I dic, i afirmo, que si hagués gastat 20 milions 
d’euros l’any passat, ni haguessin sobrat 15 només, perquè això és una suma de restes. Sumar i restar, i 
si això no ho veu, hauria de redactar la carta de dimissió. Miri, jo no menteixo, quan dic que passa de 
198 a 357, utilitzo dades que estan a la Web, o dades que m’han certificat funcionaris, no menteixo, que 
s’han de corregir i s’han de matisar, les matisi a la Web, que és allà on estan. O les tinc que matisar jo? 
Les matisi a les Web, ho expliqui, ho expliqui. Que l’any 2010 hi havia un informe d’Interventor, de la 
Intervenció que deia que pagàvem a 123 dies, i ara a 173. No però és que ara s’ha d’utilitzar i s’ha de 
tenir en compte, a mi que me conta, és el mateix informe d’un Interventor que diu això. Que s’ha de 
matisar, pues ho matisi allà on ho hagi de matisar, que és a la Web. O ho tinc que matisar jo? Ho tinc 
que averiguar jo això? Com vol que ho sàpiga jo en això? Com vol que ho sàpiga com ha fet els comptes 
vostè? Que per cert, no els ha fet, el termini de pagament és el termini de pagament, i els proveïdors 
saben que vostè paga tard. Això ho saben, basta demanar-ho a qualsevol proveïdor. Però si les ajudes 
econòmiques urgents del mes d’abril no es varen pagar, i aquí va dir l’altre dia que pagava a 30 dies als 
proveïdors. Veu com no es posa vermell? No podem competir, no podem competir. Perquè això, això és 
lo realment greu, lo realment greu no és que sobrin 35 milions, és que sobrin 35 milions, quan la gent ho 
passa com ho està passant. Lo realment greu és que sobrin 35 milions, i després no hi hagi ajudes 
econòmiques urgents. Nosaltres no hem dit que hi hagi dèficit, nosaltres li varem presentar una solució, 
que era destinar part dels beneficis d’Emaya. Solució, no. Se’n recorda Sr. Batle? Ens volíem abstendre a 
un pressupost, cosa que mai havia passat, no es pot fer. Que ens hem trobat enguany? Ja han llevat 5 
milions d’euros d’Emaya. Ara, això si, no per destinar a Benestar Social, a altres vies, a altres partides. 
Són, és qüestió de prioritats Sr. Martínez, és qüestió de prioritats. I encara és l’hora que demani 
disculpes, per acusar als funcionaris d’esser els culpables del baix índex de transparència d’aquest 
Ajuntament. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltíssimes gràcies Don Andreu. Sr. Martínez.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
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“Gràcies. Tota aquesta discussió Sr. Alcover, té una resposta molt senzilla, té una resposta molt senzilla 
que vostès es nega. El PSIB denuncia que Isern ha augmentat el deute en 175 milions. És cert o no és 
cert? És molt senzill, és dir si o no. Dur des de la Comissió, i jo li demano, si és si perquè el factoring de 
Son Moix que ha firmat vostè, diu que és una deute del Sr. Isern. Li vaig dir en Comissió, avui ha tingut 
dos torns, no me digui que ha de menester més, dos torns i no l’ha contestada. Perquè els 15 milions del 
factoring de Son Moix, que a part és una deute del Govern, però bé, ens la imputen a nosaltres. No, ens 
la imputen a nosaltres, i vostè l’imputa en el Sr. Isern, quan és seva, firmada, per seva. Perquè les deutes 
del leasing de la EMT, que va firmar molts d’ells el Sr. Hila. Perquè l’imputa en el Sr. Isern? Perquè? 
Perquè no les té en compte en el 2011? Perquè no les té? Ja li, són preguntes que li vaig fer en Comissió, 
i que vostè es nega a contestar. Miri, el Ministeri d’Hisenda, el Ministeri d’Hisenda, de lo que té a la 
pàgina Web, perquè es veu que vostè a la pàgina Web, torna loco amb les pàgines Web. A la pàgina 
Web diu que la deute en el 2008 de l’Ajuntament de Palma són 124 milions d’euros. I després si agafem 
la mateixa pàgina Web del Ministeri, diu que la deute de Palma són 225 milions d’euros. Ni era aquesta, 
ni era aquesta, la del 2011, ni era aquesta, Sr. Alcover, ni era aquesta ni és aquesta. Però si jo només 
agafo això, vostè en 3 pressuposts seus, va incrementar la deute de l’Ajuntament en 100 milions 
d’euros, i no sabem on varen anar, en 100, si ho diu el Ministeri d’Hisenda. Vostè no diu que el Ministeri 
d’Hisenda diu tal? Clar, no diu, si, això és de la pàgina Web, vostè vagi a la pàgina Web, la EMT la que va 
agafar. Lo dels 175 milions d’euros, que ens vol imputar, 60 milions d’euros a nosaltres, a part dels altres 
temes del Palau de Congressos, etcètera. Quina opinió té del Banc d’Espanya? La té bona la té dolenta? 
El Banc d’Espanya diu que hem rebaixat més de 44 milions d’euros la deute. Perquè té en compte uns 
criteris de risc diferents, no li explicaré ara tot aquest tema dels criteris de risc. Vostè diu que hem de 
gastar, gastar, gastar, ja varem veure que vostè gastar sense ingressar en sap molt, i per això s’endeuta 
l’Ajuntament. Si gastem lo que no ingressem, ens hem d’endeutar. Això és una regla. Quin objectiu de 
política tenim nosaltres? No pujar impostos, aquest és el nostre objectiu, però per no pujar impostos 
hem de fer feina, hem de fer feina per no gastar més de lo que s’ingressa. Entén? Vostè me xerra de 
repte, vostè me va dir un repte, pues clar jo ja no hi entro. Vostè en Comissió va dir, que si jo duia aquí 
les factures, és ver que del milió d’euros varen esser 800.000, si no me digui que és per, ja li he dit que 
en tinc una de nova, eh, de la Cadena Ser, en tinc una de nova, i n’espero més, n’espero més, no se 
preocupi, però jo les he duites, jo li he sentit xerrar tot lo dia, jo i els meus companys. Per tant, no me 
digui ara reptes i deixar els reptes. Vostès, vostès varen mentir a tota, aquí, varen mentir tot el temps, 
aquí varen mentir, en dos anys, perdó, això era el Senyor, m’he equivocat. 175 milions d’euros. Si o no? I 
vostè encara menta que si, pues ja li he dit que la proposta nosaltres votem a favor, si canviem on vostè 
diu que hem de deixar de mentir l’Equip de Govern, posem el seu nom, li votarem a favor. Moltes 
gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies molt amable. Anem a votar la proposta...” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i RRHH: 
  
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a deixar de transmetre dades 
falses sobre la gestió del batle Isern i a incrementar la transparència en la seva gestió. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta les excuses del senyor Martínez en el sentit que els 
culpables de la no publicació en la web de les dades municipals són els funcionaris i insta a 
l’equip de govern a publicar les dades per tal de tornar a ocupar una posició digne en l’índex 
de transparència tal i com passava l’anterior legislatura”. 
 
Es rebutja per  17 vots en contra i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS) 
 
S’absenta de la sessió la Sra. Sandra Fernández Herranz (16’15) 
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47. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la neteja de la Platja de Palma 
(319/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Passem en el punt 47, proposició del grup municipal PSIB-PSOE, relativa a la neteja de la Platja de 
Palma. Vostè també Don Andreu?” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Aquest és el problema, que en faig un darrera l’altre, i després puc contestar coses en el Sr. Martínez.” 
 
Sr. Martínez Galiano (PP): 
 
“El repte era per a tots, no només contra jo.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“No? És que ningú m’ha contestat, lo qual és significatiu. I a demés ha dit que han amortitzat 80 milions, 
però si aquí hem passat.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sr. Alcover, el Sr. Martínez ha fuit.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Ja ho sé, però me deixa.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Si se centrés en la proposta aniria molt millor.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Si hem firmat pòlissa per 175.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Està passant el temps, eh.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Miri Sr. Garau, aquesta vegada hem posat dues fotos i tot, dues fotos i tot de la col·lecció particular, li 
tinc que dir. És més, si vol venir demà hi tornem, demà tornem a la Platja de Palma. És impossible que 
vostè defensi lo que hi ha ara a Platja de Palma, és impossible. Sr. Isern li dic a vostè també, és 
impossible que tinguem una empresa amb 10 milions de benefici, i la joia de la corona en tema turístic i 
en tema econòmic de Palma, la tinguem com la tenim. No pot esser, no pot esser. A que estam d’acord? 
No pot esser. Que aquí a lo millor el concessionari hauria d’intervenir més, d’acord, la responsabilitat, ad 
vigilando és nostra també, nosaltres hem d’estar damunt el concessionari, per fer-lo fer net. Ara bé, si 
durant els vespres, quan s’embruta, i no només s’embruta sinó que a demés hi ha vidres, i torna perillós 
evidentment, perquè hi haurà qualque desgràcia, som nosaltres que estam obligats, al manco a mitigar 
tot aquest perill i tot aquest risc. Però és que no puc entendre com es pot votar en contra, no és la 
primera vegada que la duc en aquesta, però és que cada any, cada any passa lo mateix, és més, cada any 
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empitjora, dit del restaurant allà on anem a sopar quan anem a fer la volta, d’allà on anem a fer el cafè 
quan anem a fer la volta, etcètera, etcètera, i la primera cervesa també, dic d’allà. Tots ens diuen, i hi 
anem aleatòriament, tots ens diuen que cada any empitjora. I això no pot esser, no pot esser, hem de 
posar un retén. A l’anterior legislatura hi era, hi havia un camió que tirava aigua, i al manco feia net. Que 
hi ha d’haver una solució millor, bé, bé, però aquesta solució va esser posada de comú acord amb els 
empresaris de la Platja. Vull dir, al manco intentar-ho. Es tracta de 3 mesos, 4 si m’apuren, juny, juliol, 
agost, setembre. Juny, juliol, agost, setembre. 10 milions d’euros de benefici, no pot esser, no pot esser 
que no posem retens el vespre per arreglar això. La Policia diu que pagues extres, que es negocia, no sé 
quina història. Bé, és igual, 35 milions d’euros de superàvit, de romanent de tresoreria positius. Escolti, 
no pot esser, l’hem de cuidar millor, l’hem de cuidar millor, igual que tampoc pot esser que per no tenir 
els dos operaris de taller el vespre, s’espenyin els camions, i hi hagi 500 contenidors sense recollir, no 
pot esser, no pot esser, les hem de tornar a posar. I és lògic pensar que un tot sol no hi vulgui estar, 
perquè estar tot sol a Son Pax tot el vespre, entendrem que d’entrada pues no és molt agradable. Això 
ho podem entendre tots, per tant n’hi ha d’haver dos, jo això ho puc entendre, és lògic, a mi no 
m’agradaria fer feina a Son Pax tot sol, que podria entrar qualsevol, si sou dos bueno miri, pues 
acompanya l’altre. Per tant, lo que li proposem és d’un sentit comú aplastant Sr. Garau, 10 milions 
d’euros de benefici, no me digui que no hi ha recursos per a posar un retén durant els 4 mesos punta de 
l’estiu, 4 mesos, 4 mesos i mig, el temps que faci falta. Evidentment el mes de novembre, no hi tindrà 
cap feines, però de juny a setembre, és més que necessari, aquest retén, perquè la imatge que se’n 
duen de nosaltres els turistes és terrible, i jo el convido a anar fer, a anar a sopar qualque dia, i anar a 
fer una volteta, nosaltres i anem cada mes una o dues vegades, i cada. Li podem passar totes les fotos 
que vulgui. Quantes en vol? Quantes en vol? Però cada vegada és pitjor. Aquesta foto és de enguany, 
aquestes dues fotos és de enguany, ho sap que són de enguany, ho sap que són de enguany, no surt la 
dada perquè jo no sé com posa la data en el mòbil, però li asseguro que són de enguany. La setmana 
que ve, n’hi donarem d’altres de divendres, però solucionin o mitiguin aquest problema que és greu. 
Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltes gràcies Don Andreu. Sr. Garau, quan vostè vulgui.” 
 
Sr. Garau Garau (PP): 
 
“Molt bé, un incís, és un llàstima que ara no hi hagi el Sr. Martínez, si. No, respecte a lo del SMAP, crèdit 
del milió i mig, que diu, bé, pareix que li havia de contestar no sé que, jo no ho sabia. No? Per la seva 
tranquilitat, la deute del SMAP en tres anys ha baixat un 25%. No? I els costos financers d’aquest milió i 
mig, que demanem, que és un crèdit hipotecari, ens baixaran, perquè envers d’emplear pòlisses de 
crèdit, ho farem front amb el crèdit hipotecari. Per tant tranquil, estigui tranquil. Respecte a la neteja de 
la Platja de Palma, també li vull dir que, estigui tranquil, jo no és que li voti, o li digui en els meus 
companys, que votin que no a la seva proposta d’elaborar i executar un Pla d’això, per a la neteja de la 
Platja de Palma, és que li voto que no, perquè el Pla fa estona que està fet. És a dir, si no tinguéssim Pla, 
la merda ens arribaria fins aquí. Miri, si, si, si, no, ara direm, si me deixa xerrar, punt 1, el Pla de xoc ja 
existeix, i fa temps que existeix, i s’està millorant any a any, i el podem millorar, gràcies a que la 
companya té 10 milions d’euros de benefici, perquè si seguís així com vostè la me va deixar, 
evidentment no podríem millorar tot lo que necessitem. Respecte en el segon punt, la empresa 
municipal, establiment d’un retén permanent de la neteja de la Platja de Palma, els torns fa molt de 
temps que estan planificats, i a demés són flexibles, i van canviant en funció de la operativitat. Entre 
altres coses li dic que, hem pogut fer feina amb 270 persones menys, perquè hem flexibilitat això. O 
sigui, vostè, vostè, gastava en personal, per fer bastant menys de lo que fem ara, 74 milions d’euros. 
Nosaltres n’estam gastant 63, hi ha una diferència bestial. Després, després, vostè des de la Regidoria 
d’Hisenda, dotava a Emaya amb 19 milions d’euros per a neteja, jo tinc que fer lo mateix amb 14. I 
perquè hem de fer això? Perquè altres àrees ho necessiten, tot lo dematí fins ara he estat escoltant que 
necessitaven dotar a Serveis Socials, dotar aquí, dotar allà, dotar allà, però no diuen mai de on ho 
treuen. Jo els explico, ho traiem de generar eficiències amb això, no, els hi dic a tots. Sinó no seria 
possible. Respecte, però bé això ja és lo de sempre, és que no vull cansar en els meus companys. 
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Respecte en el tema de les fotos, miri tinc un informe d’un funcionari, no és fet meu, d’aquest any. I li 
llegiré literalment, literalment diu: les fotografies incorporades en la proposició, deuen correspondre 
precisament a aquest moment puntual, entre les 06:45, o sigui les cerveses, ja deuen fer gins tònics, no 
deuen esser cerveses. De les 06:45 a les 07:30 del dematí, i en lloc específic que abans s’ha esmentat, 
deu esser el balneari 6, la zona on romanen els turistes alemanys, entre d’altres, quan tanquen els locals 
d’oci, quan el gran contingent de gent, ha descomparegut, i els efectius de la neteja de la Platja 
comencen a actuar. En les inspeccions realitzades a les 8 del matí, aquesta catifa de residus, ja està 
retirada. És a dir, ni vostè, ni jo, podem evitar aquestes coses. Per ventura amb la Ordenança Cívica, ens 
ajudarà a controlar-ho, per cert, Ordenança Cívica que a vostès tampoc els ha anat bé, com tampoc vaig 
tenir gran recolzament quan varem haver de refer els torns, en fi, tot aquest. No fa falta que li recordi, 
no? És a dir, la col·laboració d’aquesta oposició constructiva, és total, i així els hi va. Respecte d’això, és 
a dir, jo això, jo això li entregaré, és a dir, no se. És a dir, el problema de la neteja, no és trobar un 
contenidor que rebosi, o aquests fets, és a dir, quan vostè fa una berbena, San Sebastià, ja ho crec que 
n’hi ha de fems. El problema és amb quina agilitat som capaços de retirar-ho, i gràcies a Déu, i amb 
molts d’esforços, som capaços d’actuar amb eficiència, perquè sinó la Platja de Palma seria un vertader 
desastre, i no ho és, perquè sinó la gent no repetiria. Respecte en el quart punt, dels tallers i això de 
vespre, miri, si el Director tècnic i el Director d’operacions, me recomana que posi no dos, 23 mecànics 
el vespre, sense cap dubte, els posaré, perquè els podem posar. D’acord? Ara, si me recomanen que 
aquest servei és estèril, per molt que a vostè qualcun sindicalista interessat, li digui que per favor digui 
això en el Plenari, sense sabre molt bé de que toca, pues això jo com comprendrà, això no ho faré. Però 
si és necessari, ho farem, per suposat. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Sra. Truyol, si? No? Don Andreu. Gràcies, li agraeixo.” 
 
Sr. Alcover Ordinas (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gràcies Sr. Batle. Miri Sr. Garau, li faré la mateixa contestació que li vaig fer els dos plenaris que ja hem 
discutit això, de dos anys, vostè no ha anat a la Platja de Palma, no hi ha d’altre explicació, no hi d’altre 
explicació. Vostè el vespre, no ha anat a la Platja de Palma. És, no, no, bueno, qui ha xerrat no hi ha 
anat, a demés si qualcú altre hi ha anat, tampoc li han transmès exactament lo que hi ha. No pot esser, 
és a dir, vostè me diu que aquesta foto està feta puntualment de les 6 menys quart a les 7 i mitja, no, 
no, si jo no li dic l’hora, per tant, si, d’acord. Vol dir que tot aquest fems s’ha posat en mitja hora? No, 
no, és que aquí des del dia anterior, de l’horabaixa, no hi ha ningú, no hi ha ningú, no hi ha cap, ningú 
d’Emaya que llevi això. I aquí hi ha botelles, vol dir que si tres botelles s’espenyen, i queden a dins la 
Platja a les 12 del vespre, fins a les 8 del dematí no estan llevades, i a lo millor n’hi ha hagut tres que les 
han trepitjades ja, o quatre o cinc, és igual. I vostè me diu que això no hi hem de posar solució, no hi 
hem de posar solució en això? Que, me diu que un Pla de xoc, fa molts d’anys que existeix, lo qual vol dir 
que no és un Pla de xoc, no és un Pla de xoc, un Pla de xoc és perquè hi ha un problema puntual, i ens 
centrem en allò una època determinada, si fa molts d’anys pues no deu esser un Pla de xoc. Escolti, li 
digui com vulgui, estic dispost a retirar tot lo que hi ha aquí, m’és igual, anem a acordar qualsevol 
transacció. Ara bé, que resolgui una mica el problema de la neteja, i per resoldre el problema de la 
neteja, que se va acumulant i després el dematí se lleva, és evident que hi haurà d’haver qualque 
operari d’Emaya, que llevi el fems durant el vespre. Que li vol dir Pla de xoc. Que li vol dir, com ho ha dit 
aquí? Una, bueno un equip permanent allà durant aquests 4 mesos, li digui com vulgui, m’és igual, m’és 
igual. Però lo que és evident és que li hem de posar solució en això, no pot esser. L’Ordenança Cívica, es 
creu que els alemanys que vindran o que varen venir perquè avui, no, demà és festa a Alemanya, que 
venen avui fins dilluns, ja la se coneixen la Ordenança Cívica? Si, tots, tots, els hi farem, demà vespre els 
farem un examen, amem si n’hi ha cap que ens contesti res que tingui sentit. Per favor, és que no té 
sentit lo que diuen, no té sentit, no té cap sentit. Ho resolguin com vulguin, que no ha d’esser un equip, 
no ha d’esser un Pla de xoc, molt bé, bien, però és que cada any els hi diem lo mateix, i cada any és un 
desastre la Platja de Palma. Els hi han dit de tot, els hi ha dit tots els empresaris, tots. A mi no me fan 
creure que dins el Partit Popular, els empresaris fins a vostès no els hi diguin, no m’ho fan creure, no 
m’ho fan creure, perquè jo ho he vist amb els meus, és que he vist amb els meus ulls, no és que m’ho 
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hagin contat, ho hem vist, i lo que me podria dir dels mecànics, no és si hi ha d’esser o no, me digui si és 
cert que puntualment qualque dia hi ha hagut 500 contenidors sense recollir, perquè si es recullen 
l’endemà, ja no val, perquè aquests que es recullen deixen de fer altres coses. Si és vera que un vespre 
s’han deixat de recollir 500 contenidors, hem de posar solució també, ho digui com vulgui. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sr. Alcover. Sr. Garau.” 
 
Sr. Garau Garau (PP): 
 
“Miri, jo els volia evitar tot el rollo, d’explicar-li com funcionen els torns d’Emaya, però els puc contar, és 
a dir, però per favor no me faci ara aquí que tothom. Vol que? Li enviaré, eh, li enviaré el Pla que tenim, i 
veurà com l’horabaixa, amb molta dificultat, perquè és vera que els sindicats tampoc han ajudat massa, 
en el canvi de torn i això, però ho hem aconseguit. Hi ha hagut sindicats que hem tingut més 
recolzament, d’altres menys. Hi ha un torn especial per a fer els horabaixes i el vespre. L’any passat ho 
varem intentar el vespre, no? Fent una activitat com aquesta que vostè diu de xoc. No? Durant 
l’efervescència del botelló, el varem haver de retirar, perquè això era com si entréssim enmig d’una 
berbena d’un poble, amb les barredores, esquitxant a tothom. Això, perdoni, era incompatible. No? Ho 
varem intentar, a veure amem si, amb la Policia i tal, i varem muntar un dispositiu especial, i el varem 
haver de desmuntar perquè no era, i llavors deixàvem que la gent s’esplaiés, i tot d’una quan acabaven i 
podíem entrar, entràvem i era molt més eficient. Miri, nosaltres hem tingut moltes dificultats, 
moltíssimes, entre altres coses perquè quan vaig arribar a la companya, no varem poder pagar totes les 
nòmines. Si, si, hi havia beneficis però no hi havia caixa. O sigui, hi havia beneficis en uns apunts 
contables, però no hi havia cash, que és lo que compta a l’hora de pagar les nòmines. No? No els varem 
poder pagar, ara els podem pagar, ara els podem pagar i a demés, cada vegada ens surt més bé de preu, 
i a demés podem ajudar com empresa pública, en el resta de l’Ajuntament si fa falta. Jo li diré a vostè 
com ho feia per, que era lo més fàcil, tirar de caixa, no vostè, un, vull dir un del seu equip, que anaven 
en coalició i això, i tiraven de 150 persones de reforç cada estiu. Dubtoses pràctiques de contractació 
també, això era la seva fórmula, talonari, no talonari perquè era deute, i ho feien d’aquesta manera. 
Clar, així és evident que és més fàcil, però no estava més net, però la deute estava més grossa. Molt bé. 
Gràcies eh.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies, passem idò a la votació...” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial:  
 
“El  Ple de l’Ajuntament de Palma insta a: 
 
1. L’empresa municipal d’EMAYA a elaborar i executar un pla de xoc de neteja de la Platja de 
Palma per a aquesta temporada estival, que garanteixi la neteja permanent del més important 
enclavament turístic de tota la comunitat. 
 
2. L’empresa municipal d’EMAYA a l’establiment d’un reten permanent de neteja a la Platja de 
Palma, durant la franja horària nocturna i durant la temporada turística alta per tal de millorar 
les condicions de neteja i mitigar la mala imatge de la zona turística. 
 
3. L’equip de govern municipal a fer una vigilància més eficient de la concessió de la Platja i 
sancionar, si escau, el no compliment dels termes de la concessió, com en el cas de la neteja.  
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4. A tornar muntar el torn de nit dels mecànics d’EMAYA, per tal que no es torni a repetir el fet 
de deixar sense recollir centenars de contenidors de la ciutat, cosa que ara passa molt sovint”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS) 
 
48. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a una app de l’EMT que permeti 
carregar la targeta ciutadana (321/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Passem en el punt 48, proposició del grup municipal PSIB-PSOE, relativa a una app de la EMT. Sr. Hila.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Bé, duim aquí una proposta, per demanar en favor del transport públic, que jo, 
per millorar la seva competitivitat, la creació d’una app per Smartphones i Tablets, i també que es pugui 
a través la pàgina Web de la EMT, recarregar la targeta ciutadana, perquè creiem que és un servei més 
que necessari, i que els temps actuals, ja hi ha bastants EMTs a Espanya que el tenen, i que nosaltres 
encara no. Actualment el sistema, 10 màquines a tota la ciutat, per carregar, són totalment insuficients, 
i els comerços també. Creiem que és un millora que faria més atractiu el transport públic, i que 
contribuiria a tenir més usuaris, més ingressos, i major rendibilitat. Moltes gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gràcies Sr. Hila. Sr. Vallejo.” 
 
Sr. Vallejo Gomila (PP): 
 
“Si, gràcies Sr. Batle. Bueno, como le dije en Comisión es, bueno, y Usted sabe perfectamente, esta 
propuesta ya me la hizo en febrero de 2013, junto con otras, y nosotros le propusimos, de hecho se 
aprobó una alternativa, que era copiar su propuesta, simplemente poniendo, en la medida que técnica y 
presupuestariamente sea posible. Le hubiera podido hacer lo mismo, pero como se quejaron hace un 
par de meses, que todo eran alternativas, pues le voy a votar en contra por los mismos argumentos que 
le dí en Comisión. Mire, técnicamente no es posible, no es posible, yo pedí un informe, los técnicos de 
informática me dijeron que era muy difícil hacerlo, además la conexión no es on-line, se necesitan unos 
equipos que sean 4G o 5G. Para hacerlo con los equipos que tenemos actualmente, tendríamos un error 
de sobre 31.306 validaciones, que se produjeron desde el 1 de enero al 31 de marzo, solo 24.000 se 
produjeron dentro de las primeras 24 horas. Es decir, no es solo que habría que esperar 24 horas, que el 
30% ni siquiera son en las primeras 24, deberían ser 48 o posteriores. Entonces, sería un sistema, no 
satisfactorio, y sería un sistema que no funcionaría. Pero es que además, actualizar este sistema de 
validadotas que tenemos, porque el Sr. Verger me lo pidió, hable Usted con los técnicos, porque 
cambiar todo el sistema, no ha de ser la única solución, me dijeron, no, se puede hacer, se puede 
actualizar el sistema, pero que costaría alrededor de 300.000 euros. Pero oiga, es como coger un R12 y 
ponerle navegador, vamos a esperar un poquito, y vamos a cambiar todo el sistema. El sistema vale un 
millón y medio de euros, aproximadamente, tiene 7 años, está totalmente amortizado, y es una de las 
cosas que tenemos ahí pendientes. Usted sabe que en la EMT faltan por hacer cosas, hemos hecho 
muchas pero faltan, la flota, y falta renovar el SAE, y falta renovar las validadotas. Y lo que está claro es 
que la conexión tiene que ser on-line, yo estoy de acuerdo, pero hoy por hoy técnicamente no es 
posible, y la inversión que habría que hacer en la mejora, es absurda, y en cambiar el sistema no 
podemos hacerla. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias. ¿No? Don José.” 
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Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies. Yo, me da la sensación de que en muchos aspectos la EMT, ya solo aspira a estar en el 
furgón de cola de las EMTs de España, porque claro, yo no pido nada que no haya en otros sitios, no me 
invento nada, ni siquiera pido que seamos los primeros, pero tampoco los últimos. Creo que, vamos, es 
que el ciudadano, a ver, no me vota a mí en contra, no es tan simple como eso, es que damos un 
servicio a los ciudadanos que, oiga, el móvil hoy en día es lo que los ciudadanos utilizan ya, para muchas 
cosas, y estar en el móvil pues nos da ventajas, y no estar pues nos trae inconvenientes. La ORA está, ya 
está la ORA. La ORA compite con la EMT ¿verdad? La ORA ya está. Entonces ya vamos, incluso dentro de 
la propia Palma, retrasados en comparación con otra alternativa de transporte, como es el vehículo 
privado y la ORA. Creo que hay que hacer un esfuerzo, creo que vale la pena, creo que siempre que se 
intenta, se encuentran soluciones. También lo de la ORA, en su día ya le hicieron una serie de 
propuestas, y me las votaron en contra, y ahora han encontrado una alternativa para hacerlo a través de 
la Web, creo que con imaginación y voluntad, se solucionan muchas cosas. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias. Sr. Vallejo por favor.” 
 
Sr. Vallejo Gomila (PP): 
 
“Si, gracias Sr. Alcalde, poco más que añadir. Lo de la ORA no es lo mismo Sr. Hila, es hacer un pago por 
móvil, que eso con una aplicación que vale, poco, ya está en la calle, efectivamente. Y además le voy a 
decir una cosa, venía dentro de las mejoras del contrato del nuevo concurso, la UTE lo llevaba como una 
mejora, entonces no nos ha costado un duro. Hacer una aplicación, la EMT ya la ha hecho, pero no 
podemos hacerla de pago, porque la validadora, el chófer tiene que saber que has pagado, y eso hoy por 
hoy técnicamente no es posible. Que haciendo un esfuerzo, yo se lo digo, si se lo he preguntado a los 
informáticos de allí, me dicen, se puede hacer, sí, me han dicho que sí, se puede hacer. Coste unos 
300.000 euros, aproximadamente. ¿Lo harían? Absurdo, porque en un equipo viejo, invertir 300.000 
euros, absurdo. ¿Es conveniente cambiar los equipos? Sí, me lo han dicho, hay que cambiar los equipos, 
tienen 7 años, están amortizados, y convendría adaptarse a las nuevas tecnologías. Pues lo apuntamos 
en la lista, pero hoy por hoy, me sabe mal el comentario que hace, que la EMT que está a la cola. Mire 
Usted, con los números que Usted dejó, yo hoy por hoy un millón y medio de euros, dígame Usted de 
donde me los saco. Gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias pues, vamos a la votación…” 

 
Informe desfavorable de la Comissió del Ple de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial:  
 
“1. El ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’EMT a posar en marxa un servei de recàrrega de la 
targeta ciutadana a la pàgina web de l’empresa i una APP per a telèfons mòbils i tabletes, 
facilitant d’aquesta manera l’ús del transport públic i fent-ho més atractiu i competitiu”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS) 
 
52. Proposició del Grup Municipal Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE 
relativa a la paràlisi urbanística de la Ciutat (314/2014) i esmena d’addició (365/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
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“Anem en el darrer punt, punt 52, proposició del grup municipal, presentada pel PSIB-PSOE, relativa a la 
paràlisis urbanística de la ciutat.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
Gràcies Sr. Batle. Sr. Valls, hablamos el otro día en Comisión, de que bueno, de que llevan prácticamente 
3 años al frente del Gobierno municipal, que entraron en el Gobierno, recordando pues eso, proyectos 
que tenían para el futuro de la ciudad, un modelo urbanístico muy distinto al que habíamos gestionado 
en los 4 años anteriores. Recuerdo que en ese momento defendían con fuerza el macro proyecto del 
estadio y de los centros comerciales del Luís Sitjar. Tenían dentro de su programa electoral, la 
demolición del edificio de Gesa, la finalización de las obras de Palacio, la reconversión de la Playa de 
Palma. La proposición la debatimos el otro día, han pasado muchas cosas en estos días, que yo creo que 
además, que podremos comentar hoy. Pero fundamentalmente nosotros centrábamos la proposición en 
dos grandes temas, que nos daba la sensación de que en este periodo de crisis se habían perdido 
prácticamente 3 años, por un lado en la parte de planificación, donde el retraso del Plan General es 
absolutamente incuestionable, donde como le digo, a menos de un año de la legislatura, de acabarla, 
todavía no tenemos un avance del Plan General, donde se había despreciado hasta la saciedad, la 
propuesta urbanística que tenía el anterior Equipo de Gobierno, y donde Ustedes sencillamente, pues 
han avanzado muy poco. Además reclamábamos que nos parecía muy mal, que hubiésemos creado una 
Comisión permanente a petición nuestra, petición permanente con un Reglamento concreto, con el que 
teníamos que reunirnos cada 3 meses, y que Usted desde hace más de un año no ha convocado. El 
motivo, Usted lo sabrá. Nos dijo el Secretario que era voluntad y decisión del Presidente, y que conste 
en acta que nosotros exigimos eso, una vez que en el Pleno anterior además, lo aprobamos, para que se 
convocara de manera extraordinaria y urgente. Y luego, le hacíamos referencia, ya no a la parte 
territorial, sino a la parte de todos esos grandes proyectos, edificios concretos, que están en un impasse, 
y que podemos hablar de muchos, pero que nos vienen sobradamente a la mente, lo que ha venido 
sucediendo en la fachada marítima, o en el Estadio Luís Sitjar, que han sido noticias en esta semana, 
pero que podríamos enumerar muchísimos, como el Baluard del Príncep, como Son Busquets, como Son 
Rullán, como las Casas de Son Ametller, de todo eso hablamos en la Comisión. Pero podemos centrarnos 
si le parece en el tema de Fachada Marítima y en el Luís Sitjar. Fachada Marítima, vamos a ponernos un 
momentito solo en el 2007, un momento, que es en el momento en que yo tengo que tomar decisiones, 
o el Equipo de Gobierno en el que yo participo, tiene que tomar decisiones, igual que las tiene que 
tomar Usted y ahora. En ese momento, habían dejado una modificación del Plan General hecha, unas 
licencias solicitadas, y quedaban tres días, tres días para que venciera el plazo del silencio, tres días. 
Usted se imagina el marrón de la Sra. Garvi, la Sra. Calvo, si esas licencias que Ustedes decían que había 
que dar por seguridad jurídica, las hubiéramos concedido. Usted se imagina si esas licencias estuvieran 
hoy dadas, y dos meses después o dos años después hubiera venido la catalogación de Gesa, el marrón, 
eso si que hubiera sido un marrón. Esas licencias que Ustedes nos decían, no pueden paralizarlas, no 
suspendan licencias, se están paralizando. Si no se suspendiesen, eso si que hubiera sido un marrón. 
Unas  licencias concedidas, y un edificio catalogado, por lo tanto en ese momento suspendimos 
licencias, las suspendimos y recurrieron, recurso que ganó el Ayuntamiento, cuando nosotros 
gobernábamos, y estábamos muy, muy pendientes de toda la tramitación jurídica, y de la defensa de los 
servicios jurídicos. Posteriormente había que hacer una modificación, una modificación que Usted sabe, 
porque lo hemos hablado, había que hacer obligatoriamente esa modificación. ¿Y que hicimos para eso? 
Exactamente lo mismo que habían hecho Ustedes, para traspasar la edificabilidad del Palacio de 
Congresos, exactamente la misma, utilizar esa fórmula, solamente que nosotros en lugar de trasladar un 
equipamiento hacíamos una propuesta de un parque, y a partir de ahí se aprueba una modificación de 
planeamiento, que sabe Usted que está en la sala, que todavía no tiene una Sentencia, que solamente 
se está debatiendo, que es probable que sea favorable a los intereses municipales. Y después viene un 
proyecto de reparcelación, que para la gente que a lo mejor no entiende el lenguaje urbanístico, es 
aquello de fijar un precio, un precio. Ustedes lo habían fijado en el 2007, para trasvasar el Palacio de 
Congresos, dándole el cuádruple de la edificabilidad detrás, otro marrón muy grande para la Sra. Garvi y 
la Sra. Calvo, hubiera sido que teniendo informes técnicos que nos decían que aquello valía el doble, y 
no el cuádruple, le hubiésemos dado el cuádruple. Oiga que lo decidan los Tribunales, los informes 
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técnicos decían que era el doble. Y ese es el tema que hoy está encima de la mesa, ese proyecto de 
reparcelación. Escuchen, nosotros desconocemos, desconocemos como se ha llevado al defensa de los 
servicios jurídicos, desconocemos que ha aportado el Ayuntamiento, desconocemos todo eso. Vamos a 
personarnos, a que nos den toda la información, y a que la tengan, pero esa es la realidad, no, no se ria 
Sr. Isern, yo creo que solo le he pedido dos veces hablar con Usted, personalmente, lo he hecho en dos 
ocasiones, en una me atendió y en la segunda también.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Vaya acabando.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
“No, pero es importante, porque yo creo recordar.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Será importante pero vaya acabando.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Esas dos veces, en una de ellas fue para decirle, que había un peritaje encargado con una partida 
presupuestaria, para entregar en un contencioso, y que era muy importante que lo llevaran a término. 
Esa reunión sabe que pasó hace prácticamente 3 años, en la que yo fui a su despacho, con la Sra. Calvo, 
la abogada que nos asesoraba, y le dijimos que era importante. Es tan importante como ahora.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Vaya acabando Sra. Garvi, vaya acabando, de verdad.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Es recurrible.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy bien.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Y lo que tenemos que saber es si creen o no en ese proyecto, y sino hagan el suyo, que es edificar, 
verán que rápido se acaba todo.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchas gracias Sra. Garvi, muy amable. Sr. Valls.” 
 
Sr. Valls Flores (PP): 
 
“Muchas gracias Sr. Alcalde. Sra. Garvi, ya le dije en Comisión, que mediante esta moción, Usted viene 
ahora a examinarme de lo que ha suspendido, y además lo que ha suspendido con muy deficiente, en la 
pasada legislatura, cuando Usted tenía responsabilidad de Gobierno. Pero que Usted ha suspendido, no 
es que lo diga yo, es que lo han dicho reiteradamente los Tribunales de Justicia. Es el caso del SAPS del 
Molinar, con una pérdida para las arcas públicas de 4 millones y medio de euros, son las expropiaciones 
que no se paralizaron, con consecuencia de tener que pagar expropiaciones por más de 20 millones de 
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euros, al menos dos de ellas. En el reciente proceso de reparcelación, en la Sentencia sobre el proceso 
de reparcelación se afirma lo siguiente: la existencia de una serie de irregularidades, en el proyecto de 
reparcelación, que deben conducir a la anulación del proyecto, debiendo retrotraerse las actuaciones, a 
fin de que se redacte el nuevo proyecto, que cumpla con las previsiones fijadas en la legislación 
urbanística. Ustedes hablan de parálisis urbanística, y yo le puedo decir que parálisis urbanística, no es 
no invertir en bienes municipales, sino en tomar decisiones unilaterales, como la que tomaron Ustedes, 
imponiéndolas, obviando las posibilidades de consenso, que impiden desarrollar durante muchos años 
lo que es y será la zona más franca de la ciudad, el nuevo Levante. En la Fachada Marítima, como en 
otros ámbitos, hemos pasado de la inseguridad jurídica por cambiar las reglas de juego, después de la 
obtención de derechos edificatorios por parte de los particulares, a la certeza de una mala gestión, hoy 
en día intolerable en las formas, que perjudica gravemente los intereses de la ciudad, que malhumora la 
convivencia de los ciudadanos, y que incumple el deber de velar por la legalidad en los procesos 
administrativos, en defensa de interés general. Que los Tribunales pongan de manifiesto, que se 
practicó una reparcelación, sin haber tenido en cuenta los precios de mercado, sin haber valorado el 
edificio de Gesa, pero lo que es más grave, sin haber aplicado la nueva Ley del suelo que entró en vigor 
el año 2008, hace que su práctica de Gobierno urbanístico, se convierta en una imprudencia temeraria, 
por las consecuencias de parálisis que realmente han conllevado, y convierte su modelo de ciudad en 
una gran estafa. Hay alguien que cuando en la ciudad de Palma, se menciona parálisis urbanística, no 
piense automáticamente en el edificio de Gesa, y el destrozo que han procurado en la zona franca más 
importante de la ciudad por desarrollar. Tiene gracia que hoy traigan esta moción a Pleno, y que haya 
coincidido precisamente con la Sentencia más dura contra su política urbanística. Ustedes presentan 
una moción, acusando de que la opción de Gobierno municipal no ha sido la inversión en urbanismo, 
infraestructuras, y a eso le llama parálisis urbanística, cuando saben perfectamente que en el estado en 
el que dejaron Ustedes las arcas municipales, ha devenido obligatoria la amortización de la deuda, para 
cumplir con la obligación del Plan de ajuste, que ha aniquilado toda posibilidad de inversión, 0 euros 
hasta el día de hoy, para arreglar ni s’Aigua Dolça, ni les cases de Son Ametller, ni el espacio libre público 
del Velódromo El Tirador, porque hoy hemos decretado su catalogación, etcétera. Yo le aseguro Sra. 
Garvi, que si yo hubiera contado con más de 40 millones de euros, con los que Usted contó entre 
Urbanismo, Vivienda y el EMOP, para poder llevar a cabo todo tipo de proyectos, hoy todas estas 
denuncias, todos estos casos, hoy ya estarían resueltos. Porque claro, yo también me pregunto, cual de 
todos estos problemas han sido generados en esta legislatura. Todo eso ya eran proyectos que no se 
habían realizado en la legislatura anterior, todos ellos bautizados y con los nombres propios, que Usted 
ha puesto encima de la mesa, y Usted me acusa a mí de no haber destinado millones de euros a la 
inversión, lo que solo trae causa de la quiebra de balance, provocada por su Gobierno, cuando Usted 
con más de 160 millones de euros, no fue capaz de resolverlos. No es de recibo, y por eso rechazamos la 
moción.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Don Toni.” 
 
Sr. Verger Martínez (MÉS): 
 
“Si, molt breument, simplement per a comentar que compartim l’anàlisi que es fa en aquesta moció, 
aquest diagnòstic, la paràlisi urbanística d’aquesta ciutat, és evident, en quant a moltíssims d’espais, 
moltíssims d’edificis que estan abandonats, que estan en procés de degradació, i davant la inacció i la 
passivitat municipal, no només això, tampoc efectivament no s’ha avançat en la revisió del Pla General, 
quan per això diu el Sr. Valls que necessita, que si hagués tingut els doblers de la Sra. Garvi hauria fet 
meravelles, però en una cosa que no es necessiten doblers, com és, o es necessiten no tants, com és el 
Pla, la revisió del Pla General, tampoc no s’ha avançat ni un mil·límetre, o s’ha avançat poc, s’ha avançat 
poc. En tres anys el Sr. Valls, jo record discussions que teníem aquí a principi de legislatura, el Sr. Valls, 
estarà acabat la revisió del Pla General en aquesta legislatura estarà feta, fins el segon any encara ho va 
sostenir, que estaria feta la revisió del Pla General, estam en el tercer, ja es dona per fet que, per 
descomptat ja, seguríssim, que no s’aprova un Pla General, però és que segurament ni tan sols 
s’aprovarà, es farà l’aprovació inicial. Jo la veritat en un escenari, de que, ens hauríem pogut centrar en 
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això, ja que no hi ha doblers per fer altres coses, jo la veritat la manca de projecte, d’estratègies, de 
valentia, d’idees, en temes urbanístics de Palma, me pareix molt evident, i per tot això evidentment 
donarem suport a la moció del PSOE. Gràcies.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Moltíssimes gràcies. Sra. Garvi, cuando Usted quiera.” 
 
Sra. Garvi Blazquez (Independent PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. ¿Sabe lo que es parálisis Sr. Valls? Y ¿Sabe lo que pasa cuando una no hace nada? 
Que normalmente no se equivoca, y es lo que yo creo que han hecho en este tiempo. Fíjese, el Baluard 
del Príncep, que lo inauguraron aquí en olor de multitudes, consiguió la financiación la Sra. Calvo en el 
Ministerio de Fomento, a ver si consiguen por lo menos seguir. Son Busquets, dejó el proyecto hecho, lo 
tiene encima de la mesa desde el primer día, desde el primer día, no ha hecho nada. Son Rullán se lo 
encontró también encima de la mesa, lo ha tramitado. Son Moix, que lo han inaugurado, su gran obra, 
se dejó adjudicado con los 15 millones que ha dicho el Sr. Martínez, que son culpa del Sr. Alcover, por 
tanto también serán gracias al Sr. Alcover, que han podido inaugurar. Las casas de Son Ametller se 
iniciaron. El Luís Sitjar, el Luís Sitjar ¿sabe que pasa? Que aquello de no decir, que no han hecho nada en 
tres años, que lo que aprobamos el otro día, es exactamente continuar con lo que se hizo en el 2011, 
que no han hecho absolutamente nada más. Y no salir en rueda de prensa y decir, oiga, mire, pues sí, 
durante tres años esto lo podíamos haber hecho el primer día, porque el Mallorca nunca depositó la 
fianza. Y eso que yo decía, no yo ahora, la seguridad jurídica, los Tribunales, no haremos nada hasta no 
tener claro. Pero si tres años después van a hacer lo que podían haber hecho el tercer día, y no 
reconocerlo es, como dice el Señor, yo diré faltar a la verdad, pero debería ser así. El Jonquet, que Usted 
me dice, Usted no hizo nada, bueno, yo haría poco, pero en esa legislatura se hizo posible que no lo 
bombardearan, no ha hecho nada, lleva tres años con El Jonquet, sáquelo, sáquelo. Le puedo decir más, 
Blanquerna, era espantoso, pero vamos a seguir con ese, con ese tema. O el Eje Cívico de Santa Catalina, 
que hoy lo catalogan y dicen que es estupendo, y que todo eso lo van a dinamizar, y lo van a potenciar. 
Mire, de Gesa, que siempre dicen aquello de los manidos veinte y tantos contenciosos, hay cuatro temas 
grandes, Usted lo sabe, cuatro, la suspensión de licencias, que fue favorable al Ayuntamiento, la 
catalogación de Gesa, que ha sido una Sentencia favorable. La norma, la norma, el Plan, el Plan, que está 
ahí y que tiene que dictaminar la sala, y que ya veremos como termina, pero que es probable que sea 
favorable a los intereses de la ciudad, de la ciudad. Conmigo no se va a encontrar aquello de poner por 
encima los intereses particulares, o de partido para. Usted sabe que aquel parque es importante para la 
ciudad, debido precisamente a donde está el Palacio de Congresos y en que condiciones estamos, y la 
reparcelación, que es un mero acto administrativo, que se puede, que se puede modificar. Esa es la 
verdad del edificio de Gesa, y de la zona esa. ¿Sabe de dónde viene todo? Y Usted lo sabe, la 
reparcelación que se hizo, que no afecta solamente a los solares de Nuñez, a todo el nuevo Levante. 
Unas obras que dejaron adjudicadas hace 8 años, firmadas, que se iban a hacer en 12 meses, que 
llevamos 8 años, que ni yo las pude acabar, ni Usted las podrá acabar, y que a partir de ahí se 
hipotecaron todos los solares públicos, para hacer ese Palacio de Congresos, que tenemos entre todos 
paralizado. Pero eso no justifica, que durante tres años, no haya avanzado nada en el Plan General, y 
que no tenga encima de la mesa, propuestas concretas, y así es fácil no equivocarse Sr. Valls, ni crear 
polémicas. Nosotros tomamos decisiones, que pueden ser acertadas o desacertadas, pero siempre 
avaladas y con criterios y muy asesorados. Y yo lo único que les pido, como les pedí en aquel momento, 
hace ya tres años, que no menosprecien el trabajo de los asesores jurídicos que nos ayudaron en ese 
momento, que se defienda con ahínco el interés de la ciudad, que Ustedes sabrán cual es, y que si es 
posible y lo consideran viable, que recurran ante el Tribunal Superior aquello que pueda beneficiar los 
intereses municipales.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muy amable. Sr. Valls, cuando Usted quiera.” 
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Sr. Valls Flores (PP): 
 
“Si, muchas gracias. Para terminar, Sr. Alcalde. Si me permite, Sr. Verger, para, para hacer el Plan 
General se necesita dinero también, porque se tienen que aplicar recursos humanos, se tienen que 
aplicar recursos materiales, que hacen falta para avanzar. Esto no diga que no hace falta dinero, porque 
sí hace falta dinero. Antes las cosas, con las Regidurías que Ustedes regentaban, pues de alguna forma lo 
que hacían era solicitar informes externos, adjudicaciones, en fin, todo tipo de trabajos pues que luego 
iban a cargo del presupuesto, y entonces no pasaba nada ¿no? Esa no ha sido nuestra posibilidad, y 
además pensamos que no es la manera de proceder. Sra. Garvi, después de escuchar su respuesta, yo 
creo que todo está dicho, no hay que avanzar nada más. Es decir, Usted me habla del Baluard del 
Príncipe, ¿alguien se puede creer que nosotros no hayamos dado continuidad al Baluard del Príncipe? 
Me habla Usted del Jonquet, hombre, es evidente que Usted no hizo absolutamente nada en el Jonquet, 
una declaración de un Decreto del, que lo declaro BIC, del Consell de Mallorca, Ustedes no hicieron 
absolutamente nada, parálisis total. Nosotros hemos aprobado un avance, hemos trabajado, estamos a 
punto de hacer la aprobación inicial, está la Comisión Balear de Medio Ambiente, y poco a poco todo 
esto ha ido avanzando. Se ha hecho el trabajo. Son Busquets, pero si nosotros fuimos los que firmamos 
el Convenio con el Ministerio de Defensa, que Ustedes no fueron capaces de firmar, y lo tuvimos que 
hacer nosotros. En el caso de, ¿que quiere que le diga? Me habla Usted de Son Dureta entonces, Son 
Dureta no es nuestro. No, no, lo pone, oiga, o sea que lo que pone tampoco vale, lo que pone en la 
propuesta, tampoco vale. Del Velódromo ya hemos hablado, del Camp Redó también hemos hablado. 
Las cases de Son Ametller, hay un proyecto del EMOP, pendiente de inversión pública. En fin, yo lo único 
que le quiero decir es que Ustedes ayer a última hora hacen una adenda de, una adhesión a un nuevo 
punto a la propuesta, refiriéndose a un informe, bueno referido a que se inicie un expediente de 
disciplina urbanística nuevo, en relación a el Luís Sitjar. Bueno, yo he solicitado un informe a este 
respecto, y hay cuatro puntos, lo tengo a su disposición, donde se concluye que no a lugar a iniciar un 
nuevo expediente, porque en estos momentos se ha procedido, a decretar la ejecución subsidiaria, y 
que por tanto, si no existe ningún óbice, pues no hace falta declarar otro tipo de ruina, que no sea la 
existente, porque sigue para adelante y ojala todos podamos ver cuanto antes demolido el Luís Sitjar. 
Nada más, muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Muchísimas gracias Sr. Gijón. Pasamos pues a la votación…” 

 
Es fa votación separada dels punts: 
Punt 1.- informe desfavorable de la Comissió d’ Urbanisme amb 5 vots en contra (PP) i 3 a 
favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
Punts 2 i 3 .- Informe favorable de la Comissió de Ple  per unanimitat  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 
1. Lamentar la paràlisi urbanística de la ciutat i la manca d’iniciativa pública per a donar solucions 
a projectes cabdals de la nostra ciutat. 
 
2. Reiterar que es convoqui de manera urgent i extraordinària la Comissió Permanent del 
PGOU. 
 
3. Convocar, a través de la regidoria d’Urbanisme, als grups municipals de l’oposició per 
informar-los de la situació en la que es troben els projectes relacionats a l’exposició de motius 
d’aquesta proposició”. 
 
Es fa votació separada dels punts: 
Punt 1, es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
Punt 2 i 3 s’aproven per unanimitat 
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Esmena d’addició (365/2014): 
4. “El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’èquip de govern a iniciar l’expedient de ruïna 
tècnica o física de l’estadi  Lluís Sitjar en funció dels informes que alerten de “la degradació 
progressiva de l’edificació, ocasionant un perill de cràcter públic a les persones i béns”. 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS) 
 
56.  Donar compte de l’informe trimestral sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a 
l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer pel qual es determinen les obligacions i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pago als proveïdors 
de les entitats locals, remes el 22 d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT: 
“En compliment del que disposa l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que 
se crea el Fons pel finançament del pago a proveïdors, la Intervenció  General ha presentat al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’informe trimestral sobre l’execució dels 
plans d’ajust contemplats a l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es 
determinen les obligacions i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pago als proveïdors de les entitats locals, el qual se sotmet a la consideració 
de l’Ajuntament Ple el donar compte de l’esmentat informe:  
Únic.- Donar compte de  l’informe trimestral sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a 
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pago als proveïdors de 
les entitats locals, remes el 22 d’abril de 2014” 
TÍTULO: PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL RD LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO. INFORME  
DE SEGUMIENTO DEL PLAN 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, por el que se 
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el caso de las Entidades 
locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, esta intervención informa:  
 
Normativa aplicable 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004). 

• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley 39/1988. 

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 
información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación 
de los pagos a proveedores. 

• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado 
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
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información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Antecedentes de hecho 

El 30 de marzo de 2012, en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, el 
Pleno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca aprobó el Plan de Ajuste para una duración de 
10 años y que es acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la 
que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de 
plan de ajuste que constaba de 5 páginas. 

El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general de coordinación 
autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con fecha 8 de enero de 
2014, la plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste 
aprobado  y otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional 
primera  de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera”, plataforma que estará disponible hasta el 22 de abril de 2014. 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 

INFORME: 

I.- Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el 
interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática 
que habilita el propio Ministerio. 
 
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar 
el informe anterior con periodicidad trimestral, como es el caso del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca. 
 

II.- El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en  el 
artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los 
siguientes extremos: 

- Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

- Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el 
pago a proveedores. 

- Operaciones con derivados. 

- Cualquier otro pasivo contingente. 
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- Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del 
plan de ajuste. 

Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2013 no está cerrada,  y no está 
aprobada la liquidación del presupuesto del mismo ejercicio,  el artículo 191 del TRLRHL refiere 
a la confección de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, 
por lo que la información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al 
Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la 
intervención municipal, la misma no debe  tener alteraciones sustanciales sobre la que surja de 
la liquidación, dado lo avanzado de la contabilidad,  pero si que puede variar en algunos 
aspectos presupuestarios. Además, como se explicará posteriormente, algunos datos a incluir 
en la información facilitada  van a consistir en previsiones en base a datos de ejercicios 
anteriores. 

Por otro lado, debemos destacar que en la previsión del primer trimestre y en la proyección 
anual estimada el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha consolidado la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT) y Palau de Congressos, S.A, consolidación no prevista al elaborar el Plan 
de ajuste. 

Del contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP y que se 
adjunta como anexo esta intervención formula las siguientes observaciones:  

1.- Información relativa  a la evolución de los ingresos a 31/12/2014 y comparativa con la 
previsión contenida en el plan de ajuste. 

Existe una desviación entre la previsión del plan de ajuste y la situación a 31/12/2014 en 
términos globales positiva del 10,31%. Esta desviación se produce porque en los datos del plan 
de ajuste no están contemplados los ingresos de la Empresa municipal de Transportes ni de 
Palau de Congressos, ya que el porcentaje se calcula sobre los datos del plan de ajuste con 
respecto a la desviación de la estimación anual. La desviación más importante se produce en 
los ingresos de capital, ya que Palau de Congressos tiene prevista la concertación de una 
operación de endeudamiento por importe de 36 millones de euros. 

 
2.- Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/12/2014 y comparativa con la 
previsión contenida en el plan de ajuste 
Existe una desviación en términos globales entre la previsión del plan de ajuste y la situación a 
31/12/2014 es negativa del 12,58%. 
La desviación negativa se debe fundamentalmente a la disminución de los gastos corrientes 
con respecto a los datos contenidos en el plan de ajuste aprobado. 

 
3.- Información relativa  a la evolución del endeudamiento a 31/12/2014 y comparativa con 
la previsión contenida en el plan de ajuste. 
En primer lugar, hemos de destacar que la deuda viva sufre un incremento del 29,14% debido 
a la consolidación de la deuda de Palau de Congressos, S.A., la Empresa Municipal de 
Transportes, así como los Consorcios Mirall Eixample, Museu d’Art Modern i Contemporáni i 
Consorci Parc de Ses Estacions. Estos tres Consorcios se han disuelto por acuerdo de Pleno de 
21 de octubre de 2012 y el Ayuntamiento de Palma ha asumido la parte de la deuda viva 
pendiente. En segundo lugar, la cifra de endeudamiento aumenta debido a la formalización de 
los préstamos derivados del RD 8/2013 por importe de 70 millones de euros. 
 
La magnitud del ahorro neto es negativa en 6,5MM. 
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Tras realizar los ajustes SEC, se pone de manifiesto una necesidad de financiación de 21.869,34 
MM frente a la capacidad de financiación de 42.481,24MM  previstos en el Plan de ajuste. 

La necesidad de financiación se debe a los ajustes SEC negativos de 48.147,29MM, de los 
cuales 32.000,00MM se deben a Palau de Congressos, S.A.  

4.- Avance de remanente de tesorería. 

Para el cálculo del remanente de tesorería, los saldos de dudoso cobro y el exceso de 
financiación afectada se han consolidado únicamente las entidades sometidas a contabilidad 
pública, como es el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, sus Organismos Autónomos y 
Consorcios.   

El remante de tesorería es positivo en 73.554,03MM. 

En relación a los saldos de dudoso de cobro, se han estimado en 46.242,00MM, cifra superior a 
la prevista en el plan de ajuste debido a que únicamente se han hecho expedientes de baja de 
derechos relacionados con tributos municipales por importe de 7MM, estando pendientes de 
una mayor depuración de saldos. 

El exceso de financiación afectada se ha cifrado en 6.956,11MM. 

5.- Información de avales recibidos del sector público. 

No se ha recibido ningún aval del sector público. 
 
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con 
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/03/2014. 

7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.  

La deuda comercial a 31/03/2014, correspondiente a las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican,  se ha cifrado en 37,8 
millones de euros.   

En el cálculo de la deuda comercial se ha incluido la deuda comercial de Palau de 
Congressos, S.A. y la Empresa Municipal de Transportes, así como el resto de deuda de 
Organismos Autónomos, Consorcios y el propio Ayuntamiento. 

8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

A la largo del primer trimestre de 2014 se han realizado operaciones con derivados (SWAPS) 
por importe de 453.765,67€ 

A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,  mejor 
fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al señor Alcalde de la 
Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se 
celebre.  

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura 
de datos habilitada al efecto antes del 22 de abril de 2014. 

Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el mismo. 
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Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2013, se deberá 
analizar con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su caso 
las medidas que procedan”. 

 
57. Donar compte de l’informe de reparament 82/2014 de 24 d’abril de pròrroga 
extraordinària del contracte dels Serveis Postals de l’Ajuntament de Palma (LOT2)  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per ASSABENTAT: 
 
 “En compliment del que disposa l'article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix 
l’obligació d’elevar informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 
Local contraris als reparaments efectuats, aquesta Intervenció General sotmet a la 
consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el següent informe:  
Únic.- Donar compte de  l’informe de reparament 82/2014 de 24 d’abril, de Pròrroga 
extraordinària del contracte del Serveis Postals de l’Ajuntament de Palma (LOT2)”. 
 
“CONTRACTE: Serveis Postals  de l’Ajuntament de Palma (LOT 2) 
ADJUDICATARI: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA CIF: A-83052407 
 
A la vista de la sol·licitud d’informe del Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania per a 
una pròrroga extraordinària del SERVEIS POSTALS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (LOT 2) a 
partir del 5 de maig de 2014 i fins a 31 de desembre de 2014 o nova adjudicació, si aquesta 
es produeix amb anterioritat, aquesta Intervenció Municipal observa que la pròrroga 
proposada té el caràcter d’extraordinari, atès que s’iniciarà una vegada finalitzat el termini màxim 
previst pel contracte (4 de maig de 2014), i a l’espera de l’adjudicació de nou contracte. 
 
S’adjunta com a documentació complementària a la sol·licitud de prorroga, un informe de la 
Unitat Administrativa de Correspondència, en el qual es manifesta que el motiu de la pròrroga 
és la suspensió provisional del procediment de licitació del nou contracte “Serveis Postals de 
l’Ajuntament de Palma (Exp. 2013-015-A) relatiu al Lot 3, dictada per Resolució del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals de 15 d’abril de 2014, a resultes de la 
interposició de recurs especial en matèria de contractació per part d’un dels licitadors, i que, 
atenint al caràcter de la prestació, necessària per al desenvolupament normal dels serveis 
administratius de l’Ajuntament, no es pot plantejar la suspensió del Servei. 
 
A l’efecte, i dins l’exercici de la funció interventora prevista als art. 215 i 216.2.c del RDLeg 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aquesta Intervenció es troba en l’obligació de manifestar el seu desacord amb la 
forma de tramitar la contractació d’aquest servei, emetent un REPARO a l’aprovació de 
prorrogues (extraordinàries) fora de contracte. 
 
Pels motius exposats, d’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL, l’òrgan competent pel 
resoldre la present objecció (reparo) és el President de l’entitat, essent indelegable dita 
facultat. 

Conforme al previst a l’art. 218 del TRLRHL, l’òrgan interventor elevarà informe al Ple de les 
resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, 
de la mateixa manera que el President podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva 
actuació.  
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La quantia total de la pròrroga ascendeix a 291.667,00 euros (IVA inclòs del 21%) que aniran a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 02.93100.22729 del vigent pressupost de despeses. 
 
En el supòsit de que el reparo es resolgués, l’aprovació la despesa associada a la pròrroga del 
contracte estaria supeditada a la desafectació de la retenció de crèdit (ref. núm. 22014/6) 
prevista per al Lot 3 de l’expedient de contractació Serveis Postals de l’Ajuntament de Palma 
(Exp. 2013-015-A), per quantia de 291.667,00 euros. 
 
És quant procedeix informar”. 
 
58. Pregunta Oral del Grup Municipal  PSIB-PSOE relativa al Casino (361/2014). 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Passem idò a les preguntes de, orals. Pregunta oral del grup municipal PSIB-PSOE, relativa en el 
Casino.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Moltes gràcies Sr. Batle. Bueno, el Sr. Gijón sabe, y el Sr. Isern también, porque en esto van juntos, que 
en el tema del Casino. Luego ellos me contestan. Que en el tema del Casino, he traído varias propuestas 
a este Pleno, y Ustedes siempre han defendido que se hizo todo bien, y que preguntásemos en el 
Govern, que es lo que había ocurrido, porque era una licencia, una licencia autonómica. Y fuimos y 
preguntamos, y ¿Qué nos respondieron? Sr. Isern, escuche, supongo que el Sr. Gijón se ha leído la 
pregunta, dice, el Conseller dice: por tanto, nosotros hemos hecho lo que correspondía, hemos actuado 
y la resolución dice en los términos que hemos concedido esta autorización. Por tanto, oiga, es que creo 
que está todo bien, dicho, bien actuado, y a lo mejor esta pregunta, ya le digo, es que no es en este 
Pleno, es que se tiene que ir Usted al Ayuntamiento y preguntar. Entonces, Ustedes nos dijeron que 
fuésemos al Govern a preguntar, el Govern nos dice que preguntemos al Ayuntamiento, entonces, yo 
vengo aquí y yo le pregunto ¿Quién es el responsable de este despropósito? Y, si está todo bien hecho 
por parte del Govern, como nos ha dicho el Conseller. Muchas gracias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias Sr. Hila. Sr. Gijón.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gracias Sr. Batle. Lo de quién ha sido el responsable estaba en la pregunta, o eso lo ha incorporado 
ahora. Ah es que tampoco, no salía, no. Quién es el responsable, yo ya se lo dije, en una de las 
comparecencias, vine aquí, como todo se puede haber hecho, se hubiera podido hacer mejor. Ahora, si 
Usted me pregunta ¿se ha hecho bien? Sí. Todos hemos actuado como debíamos haber actuado. El 
promotor, es consciente, de que tendría que haber, previo a la presentación del concurso, tendría que 
haber solicitado un informe urbanístico, porque lo dice exactamente los pliegos del concurso. Dicen, que 
cualquier licencia es independientemente de la adjudicación del concurso, lo cual es lógico, por una 
razón muy sencilla, porque el Gobierno, el Govern Balear, no puede dar licencia de obras en el Casino. 
Es que, y eso lo sabe el promotor, por tanto, la licencia de Casino, no lleva aparejada, como así lo dicen 
los pliegos, la licencia de obra. Y puesto que no lleva aparejada la licencia de obra, y dice que todos los 
permisos municipales tendrían que haberse hecho previos, pues si el promotor no lo ha hecho, pues es 
evidente que nosotros hemos actuado como corresponde. Por tanto, si Usted pregunta ¿cree que se 
han hecho las cosas bien? Yo, ¿Qué le ha dicho el Conseller? que sí, ¿verdad? Pues yo digo lo mismo, 
que sí.” 
 
Sr. Batle (PP): 
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“Sr. Hila.” 
 
Sr. Hila Vargas (PSIB-PSOE): 
 
“Pues andamos apañados. Bueno, entonces el culpable es el promotor. Nos olvidamos de que hubo 
informes de idoneidad, donde el Ayuntamiento cayó en la parte urbanística, solo del Casino, no de Playa 
de Palma, los tenemos, yo ya lo expliqué todo, lo doy por conocido. Pero a mí hay una cosa ¿sabe? Hay 
una cosa que me cuesta entender, Ustedes, Ustedes nos dan lecciones y nos explican por activa y por 
pasiva siempre, que la iniciativa privada es la que sabe, la que sabe, nos lo dicen todos los días, eso es la 
base de su ideología, la iniciativa privada es la que sabe, la administración molesta, no sabe, complica, 
etcétera. Entonces, en este caso, Ustedes son la administración, son Ustedes. Si la iniciativa privada es la 
que sabe, y la administración es la que lo complica todo, según su ideología, me cuesta entender que 
ahora el culpable sea el promotor, y la iniciativa privada, y solo ellos, me cuesta mucho entenderlo. Creo 
que en este caso, la administración se ha equivocado, lo ha hecho fatal, es un ejemplo para estudiar en 
las universidades, de cómo no se hacen las cosas. Sí, vamos lo puede, en derecho seguro, de inseguridad 
jurídica vamos, ejemplo de en el derecho administrativo, de cómo no se hacen las cosas. Seguro vamos. 
Yo si fuese profesor, lo propondría de ejemplo, caso práctico en Palma en la Facultad de aquí de la UIB, 
caso práctico, este, este, y se lo daría a analizar a los estudiantes, y no vea lo que dirían los estudiantes 
de la actuación de la administración en este caso. Muchas gracias.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Gracias Sr. Hila. Mire, en ese libro, los 35 o 40 primeros capítulos, tendrían que ver con temas 
urbanísticos que le acaba de decir el Sr. Valls, respecto a como se han hecho en el pasado, que eso sí 
que era un inseguridad jurídica. Ustedes no pueden alegar que ha habido inseguridad jurídica, ni que la 
administración no haya hecho nada que no esté puesto en los pliegos. Es que lo dice claramente, los 
pliegos en el artículo, en el punto 10 dice, que los permisos y licencias municipales, los tendrá que 
obtener el promotor, y que en ese único acto, por el hecho de obtener la licencia de Casino, no se le da 
la licencia de obra. Y además Usted insiste, ya lo hice en su momento, y lo vuelvo a repetir, que lo que 
nosotros presentamos fue un informe de idoneidad, que decía claramente que en materia urbanística 
no entrábamos, porque no teníamos el proyecto. Si Usted quiere decirme, que se hubiera podido hacer 
mejor, yo ya se lo dije en su momento, y se lo vuelvo a decir, hubiéramos podido hacerlo mejor. Pero 
también le digo una cosa, si lo hubiéramos hecho mejor, el Casino de Mallorca, perdón el Casino, el 
Teatro Bingo Balear, que se presentó al Casino, tampoco tendría la licencia, que eso es lo importante, 
eso es lo más importante. Independientemente de que lo hubiéramos hecho mejor, esa licencia no se 
puede dar, y lo decían los pliegos antes, lo dicen las normas actuales, por tanto la administración ha 
hecho lo que tiene que hacer, que es administrar. Ya está. Entonces, Ustedes quieren buscarle más… Ya 
le digo yo que ya me hubiera gustado a mí, que hubiera salido, que nos hubiéramos dado cuenta antes, 
de ese, de ese tema de la licencia. Nosotros y todos los técnicos que estábamos. Ojala nos hubiéramos 
dado cuenta antes, pero es que el momento para darse cuenta de cual es la licencia, si se puede o no se 
puede dar, Usted lo sabe mejor que nadie, y sino se lo dije la última vez, le pregunte a la Sra. Garvi, 
aunque ahora ya tengo mis dudas, de que le debiera preguntar a la Sra. Garvi, se sabe cuando se 
presenta el proyecto, antes no. Por tanto, mire, ya está.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Gracias.” 

 
“Opina el 1r tinent de batle de l’Àrea de Turisme i Coordinació Municipal Sr. Álvaro Gijón 
Carrasco, com ho ha fet el Conseller, que tot s’ha fet be? I qui és el responsable d’aquest 
despropòsit?. 
 
Contestada 
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59. Pregunta Oral del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a les ajudes econòmiques urgents 
de Serveis Socials (362/2014). 
“Quins són els motius pels quals durant el mes d’abril els Centres municipals de Serveis Socials 
no hagin donat cap “ajuda econòmica urgent?” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Vamos a la última pregunta oral del grupo municipal PSIB-PSOE, relativa a les ajudes econòmiques 
urgents de Serveis Socials. Senyora.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias Sr. Alcalde. Hay, como ya hemos dicho a lo largo de este Pleno, ha habido quejas de los 
usuarios, también quejas de los trabajadores, que durante el mes de abril no se ha pagado ni una sola 
ayuda económica urgente, desde los Centros municipales de Servicios Sociales, y nos gustaría saber 
desde el Partido Socialista, que es lo que ha pasado, cuales son los motivos de que hayamos llegado a 
este punto. Gracias.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Gràcies Sr. Batle . Sra. Abraham, yo tengo la relación de las ayudas que se han estado tramitando desde 
los distintos centros municipales de Servicios Sociales, que ascienden a 325.952,29 euros, en el mes de 
abril. Y tengo también la información, que me preocupé de pedirle a la Tesorera, de lo que se ha pagado 
durante el mes de abril. En el mes de abril se ha pagado, se han hecho transferencias por valor de 
304.578,17 euros. En total en lo que llevamos de año, ya llevamos 1.164.369 euros. Gracias.” 
 
Sra. Abraham Orte (PSIB-PSOE): 
 
“Gracias. Entonces, de acuerdo con su respuesta, entiendo que los trabajadores y los usuarios mienten 
¿no? Y que no, en fin, cuando denuncian una situación, que parece que no se da, están mintiendo. 
Entonces bueno, creo que habrá que analizar concretamente lo que está pasando, porque, en fin, algo 
pasa. Y lo que no me puede decir Usted, que se están pagando, y que los trabajadores me digan que 
cuando abren la caja no hay nada. Yo no sé si tiene algo que ver con el tema de justificación de pagar 
ayudas de meses anteriores, y que en el momento de que un usuario solicita una ayuda en el momento, 
no se paga porque no hay dinero, porque las anteriores no se han justificado. No lo sé, en todo caso, 
cuando el río suena, algo pasa y algo lleva. Entonces si que insto, y me gustaría que hubiera las próximas 
semanas una reunión, con el Sr. Martínez, Usted, el Interventor y la Tesorera, para analizar lo que está 
pasando el cuestión de ayudas económicas urgentes en este Ayuntamiento. Muchas gracias.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
“Le agradezco la propuesta de que nos sentemos, pero si no va a estar Usted, pues tampoco entiendo 
muy bien que me inste a que me siente, yo ya se muy bien lo que tengo que hacer Sra. Abraham, y nadie 
pone en duda nada de lo que dicen los trabajadores. Lo que yo digo es que yo tengo los datos de las 
ayudas tramitadas desde los centros, datos que me proporciona el responsable de Servicios centrales, 
no los manejo yo evidentemente, y que los datos de Tesorería los ha facilitado la Tesorera, que es la 
persona que se ocupa de manejar todos estos datos de pagos. No sé a dónde quiere llegar con este 
comentario, pero lo que le puedo decir es que yo la información que doy es la que me facilitan, y 
sobretodo que los temas de pago de ayudas, es un tema que depende directamente de Tesorería. No sé, 
esto es tal cual le estoy diciendo, no tengo ningún interés en decir lo que no es, solo faltaría, ni poner en 
duda el que los trabajadores tengan un posicionamiento, que digan que tienen dificultades, todo esto yo 
no lo cuestiono, simplemente le contesto a lo que Usted ha preguntado. Y respecto de, había hecho otro 
comentario, había hecho otro comentario que no le he respondido. Se me ha olvidado, lo siento.” 
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Sr. Batle (PP): 
 
“Da igual, gracias Sra. Ferriol.” 
 
Sra. Ferriol Font (PP): 
 
Perdó Sr. Batle, ja me n’he recordat de lo quedava pendent, disculpi, només és un comentari. No, sobre 
las quejas de los usuarios, es importante hacer la aclaración. Las quejas que hay de usuarios, son de 
retrasos en el pago de las ayudas, que a ellos se les han concedido, no hay ninguna queja que a mí me 
conste, en la que nadie diga que no se ha pagado ninguna ayuda en el mes de abril. Gracias. 

 
Contestada 
 
Es fa votació de la inclusió de la urgència a l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat. 
 
F.O.D. 1 Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 
núm. 77/14 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2. 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“¿Acabamos pues? Antes hay una moción de urgencia. Por favor, Sr. Gijón, quiere Usted justificarla.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Sí, el tema es una personación que por tema de plazos acaba el día 6 de junio, y tiene que pasar 
obligatoriamente por Pleno, y es una cuestión exclusivamente de plazos.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Vamos a aprobar la urgencia… gracias.” 
 
Sr. Gijón Carrasco (PP): 
 
“Es una personación de una incompatibilidad de un Policía que vino en el Pleno pasado, ha presentado 
un Contencioso, y se han declarado unas medidas cautelares para el día 6, y hay que, nos tenemos que 
personar, no hay más historias.” 
 
Sr. Batle (PP): 
 
“Molt bé, idò donem per acabat el Plenari.” 

 
“D'acord amb el que  disposa l'art. 123.1 m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, modificada per Llei 
57/03, de 16 de desembre de Mesures per a la Modernització del Govern Local , és atribució 
del Ple decidir, segons el nostre parer, sobre la defensa de l'Ajuntament de Palma en el 
següent recurs contenciós administratiu:  
 
JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 2 
Procediment abreujat núm. 77/14 
Actor: Pedro Luis BUSQUETS FRANCO  
Acte impugnat: Acord del Ple, de data 25-07-13, pel qual es desestima la sol·licitud del 
recurrent, funcionari amb categoria de Policia Local, de compatibilitat del exercici de l’activitat 
d’Advocat pel seu compta.  
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Per la qual cosa es proposa elevar a l’Ajuntament Ple el següent 
 
A C O R D: 
 
S’acorda personar-nos i que la representació i defensa de l’Ajuntament de Palma en el recurs 
contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 77/14 del Jutjat contenciós 
administratiu Núm. 2,  serà a càrrec dels lletrats municipals, i se’ls faculta per dirigir-lo en 
totes les seves instàncies i incidents”.  
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
PRECS I PREGUNTES.- 
Preguntes escrites presentades pel Grup Municipal PSIB-PSOE: 
1035P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
1036P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE.  
1037P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE. 
1038P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE.  
1039P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE.  
1040P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA.  
1041P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT 

CIUTADANA.  
1042P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA.  
1043P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA. 
1044P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA.  
1045P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA.  
1046P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM.  
1047P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM.  
1048P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM.  
1049P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM.  
1050P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM.  
1051P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  
1052P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT. 
1053P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  
1054P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  
1055P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  
1056P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT.  
1057P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES 

I COORDINACIÓ TERRITORIAL 
1058P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES 

I COORDINACIÓ TERRITORIAL  
1059P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, 

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL 
1060P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I 

COORDINACIÓ TERRITORIAL 
1061P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I 

COORDINACIÓ TERRITORIAL 
1062P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
1063P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
1064P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ.  
1065P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ  
1066P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ. 
1067P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN 
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INTERIOR. 

1068P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN 
INTERIOR.  

1069P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN 
INTERIOR.  

1070P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR. 
1071P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR.  
1072P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I 

IMMIGRACIÓ 
1073P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I 

IMMIGRACIÓ 
1074P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I 

IMMIGRACIÓ 
1075P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I 

IMMIGRACIÓ 
1076P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I 

IMMIGRACIÓ 
1077P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  
1078P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  
1079P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  
1080P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  
1081P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS 
1082P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I 

TURISME.  
1083P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE TURISME I COORDINACIÓ 

MUNICIPAL 
1084P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE TURISME I COORDINACIÓ 

MUNICIPAL 
1085P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE TURISME I COORDINACIÓ MUNICIPAL 
1086P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE TURISME I COORDINACIÓ MUNICIPAL 
1087P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, JOVENTUT I 

PARTICIPACIÓ 
1088P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, JOVENTUT I 

PARTICIPACIÓ 
1089P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, JOVENTUT I 

PARTICIPACIÓ 
1090P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, JOVENTUT I 

PARTICIPACIÓ 
1091P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, JOVENTUT I 

PARTICIPACIÓ 
1092P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 

IGUALTAT.  
1093P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 

IGUALTAT.  
1094P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 

IGUALTAT.  
1095P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 

IGUALTAT.  
1096P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 

IGUALTAT.  
1097P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
1098P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
1099P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA  
1100P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES I INGRESSOS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE 

PALMA.  
1101P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA.  
1102P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
1103P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
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1104P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA.  
1105P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 
1106P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  
1107P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
1108P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
1109P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES DE L’EMPRESA DE FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
1110P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  
1111P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNÈRARIA MUNICIPAL, S. A.  
1112P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A. 
1113P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. A.  
1114P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L‘EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A. 
1115P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
1116P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A EMAYA.  
1117P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
1118P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA MUNICIPAL 

EMAYA. 
1119P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
1120P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.   
1121P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA 
1122P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
1123P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
1124P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMT.  
1125P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMT.  
1126P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMT.  
1127P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMT.  
1128P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  
1129P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  
1130P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMT. 
1131P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ EMT.  
1132P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’EMT.  
1133P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER L’EMT.  
1134P_2014 PSIB-PSOE ESTADÍSTIQUES MENSUALS D’USUARIS DE L’EMT. 
1135P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.   
1136P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
1137P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
1138P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL 

D’ESPORTS.  
1139P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
1140P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
1141P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
1142P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS. 
1143P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  
1144P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 

D’INFANTS.  
1145P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
1146P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS 
1147P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS. 
1148P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 

D’INFANTS . 
1149P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 

D’INFANTS.   
1150P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 

D’INFANTS.  

1151P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D’INFANTS.  
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1152P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES D‘INFANTS. 

1153P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1154P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1155P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1156P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1157P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1158P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. 

1159P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1160P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. 

1161P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1162P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER PALMAACTIVA.  

1163P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DE PALMAACTIVA.  

1164P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE PALMAACTIVA.  

1165P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT PALMAACTIVA.  

1166P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT PALMAACTIVA.  

1167P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER PALMAACTIVA. 

1168P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER PALMAACTIVA.  

1169P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A PALMAACTIVA.  

1170P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1171P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1172P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1173P_2014 PSIB-PSOE 
ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ ES 
BALUARD.  

1174P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1175P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1176P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1177P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1178P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1179P_2014 PSIB-PSOE 
ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI.  

1180P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI MUSEU D’ART 
MODERN I CONTEMPORANI.  

1181P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI.  

1182P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI.  

1183P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI.  

1184P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI.  

1185P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA.  

1186P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS 
DE PALMA.  

1187P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA.  

1188P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ CASALS 
D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA. 

1189P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA. 

1190P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA. 

1191P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS 
DE PALMA. 

1192P_2014 PSIB-PSOE 
CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS 
DE PALMA. 
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1193P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE 
PALMA. 

1194P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365. 

1195P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365.  
1196P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ TURISME 

PALMA 365. 

1197P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365.  

1198P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365.  

1199P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365. 

1200P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365. 

1201P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

1202P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ INFORMÀTICA. 

1203P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 
1204P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT MUNICIPAL 

D’INFORMÀTICA. 

1205P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

1206P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

1207P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

1208P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

1209P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

1210P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

1211P_2014 PSIB-PSOE 
AVANTPROJECTES, PROJECTES BÀSICS I PROJECTES D’EXECUCIÓ ENCARREGATS PER 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

1212P_2014 PSIB-PSOE 
ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A.  

1213P_2014 PSIB-PSOE 
ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A 

1214P_2014 PSIB-PSOE 
ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A.  

1215P_2014 PSIB-PSOE 
ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  

1216P_2014 PSIB-PSOE 
INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A.  

1217P_2014 PSIB-PSOE 
ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A.  

1218P_2014 PSIB-PSOE 
DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, SA.  

1219P_2014 PSIB-PSOE 
CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A 

1220P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  

1221P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  

1222P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1223P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1224P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  
1225P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA MERCAPALMA, 

S.A.  

1226P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.   

1227P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A. 

1228P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1229P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1230P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1231P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1232P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1233P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1234P_2014 PSIB-PSOE 
ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN 
MIRÓ.  
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1235P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1236P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1237P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. .  

1238P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ 

1239P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1240P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  

1241P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  

1242P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  
1243P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI PÚBLIC 

BALEARS PER A LA MÚSICA.  
1244P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA 

MÚSICA.  
1245P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA 

MÚSICA.  
1246P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  

1247P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  

1248P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL  CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  

1249P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.   

1250P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A. 

1251P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1252P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL PALAU DE CONGRESSOS.  

1253P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1254P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1255P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1256P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1257P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL PALAU DE CONGRESSOS.  

1258P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL CONSORCI RIBA. 

1259P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL CONSORCI RIBA.  

1260P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL CONSORCI RIBA.  

1261P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI RIBA.  

1262P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  

1263P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  

1264P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI RIBA.  

1265P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI RIBA.  

1266P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL CONSORCI RIBA.  

1267P_2014 PSIB-PSOE HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES PER L’ÀREA DE BATLIA.  

1268P_2014 PSIB-PSOE DECRETS DE BATLIA.  

1269P_2014 PSIB-PSOE SERVEI D’ACOLLIMENT DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT.   

1270P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMA DE REFORÇ A LA INTEGRACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (PRISE) DE L'ÀREA 
D'EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I IMMIGRACIÓ 

1271P_2014 PSIB-PSOE SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD) DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 
IGUALTAT.  

1272P_2014 PSIB-PSOE SERVEI D’ASSISTÈNCIA DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE DE LA POLICIA LOCAL DE 
PALMA.  

1273P_2014 PSIB-PSOE SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT.  

1274P_2014 PSIB-PSOE AJUDES ECONÒMIQUES URGENTS DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 
IGUALTAT.  

1275P_2014 PSIB-PSOE CENTRES DE DIA DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT.  

1276P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE MICROCRÈDITS DE LA CAIXA QUE GESTIONA 
PALMAACTIVA.  

1277P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PALMAACTIVA.  

1278P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMA D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL DE PALMAACTIVA.  

1279P_2014 PSIB-PSOE PROJECTE “VIVER D’EMPRESES” DE PALMAACTIVA.  

1280P_2014 PSIB-PSOE SERVEI DE MENJAR A DOMICILI DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT. .  
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1281P_2014 PSIB-PSOE NOMBRE DE BICICLETES QUE PASSEN PELS PUNTS DE MESURA.  

1282P_2014 PSIB-PSOE SANCIONS AL BARRI DE SA GERRERIA.  

1283P_2014 PSIB-PSOE EMPRESA ASITSA.  

1284P_2014 PSIB-PSOE SUBVENCIÓ DE L’EMT.  

1285P_2014 PSIB-PSOE MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS.  

1286P_2014 PSIB-PSOE ESTAT DE LA FLOTA D’AUTOBUSOS.  

1287P_2014 PSIB-PSOE USUARIS DE BICIPALMA.  

1288P_2014 PSIB-PSOE DESPESES PER VIATGES A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 

1289P_2014 PSIB-PSOE DESPESES PER VIATGES A LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS. 

1290P_2014 PSIB-PSOE ESTADÍSTIQUES DE QUEIXES DELS USUARIS DE L’EMT. 

1291P_2014 PSIB-PSOE LLICÈNCIES DE TAXI 

1292P_2014 PSIB-PSOE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 

 

Complimentat l’objecte de la convocatòria el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
El secretari adjunt i general del Ple acctal 
 


