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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 04/2018 
Caràcter: ordinària  
Data: 26 d’abril de 2018 
Horari: de 10.00 a 16.35 h 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
 
Assistents: 
 

President 

Antoni Noguera Ortega (MÉS per Palma) 
 
Regidors/res 

Joana María  Adrover Moyano (PSIB-PSOE) 
José Ignacio Aguiló Fuster (PP) 
María José  Bauzá Alonso (PP) 
Josep Lluís Bauzá Simó (C’s) 
José Javier Bonet Díaz (PP) 
Mercè Borràs Dalmau (MÉS per Palma)  
Lourdes Bosch Acarreta  (PP) 
Bartolomé Cañellas Cardona (C’s) 
Llorenç Carrió Crespí (MÉS per Palma) 
Patricia Conrado Quiroga (C’s) 
Margarita Durán Cladera  (PP) 
Eva Frade Bravo (PODEM PALMA) 
Joan  Ferrer Ripoll (PSIB-PSOE) 
Adrián García Campos (PSIB-PSOE) 
Álvaro Luís Gijón Carrasco (No adscrit) 
José Hila Vargas (PSIB-PSOE) 
Aurora Jhardi Massanet  (PODEM PALMA) 
Aligi Molina Suárez  (PODEM PALMA) 
Antonia Martín Perdiz  (PODEM PALMA) 
Susanna Moll Kammerich (PSIB-PSOE) 
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE) 
Pedro Luís Ribas Dietrich (C’s) 
Antonia Roca Bellinfante  (PP)  
Rodrigo Andrés Romero  (PODEM PALMA) 
Fernando Rubio Aguiló  (PP) 
Guillermo Sánchez Cifre (PP) 
Neus Truyol Caimari (MÉS per Palma) 
 

Excusa la seva assistència: 

Helena Paquier Aguiló (MÉS per Palma) 
 

Cap del Departament de la Secretaria de la Junta de Govern: Esther Rotger Sureda 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Secretari adjunt i secretari general del ple actal: Miquel Ballester Oliver 
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Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2018 
 
2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 22 de març de 2018 
 
3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis març 2018 
 
4. Donar compte del Decret 201806721 de 4 d'abril de declarar deserta la convocatòria per a la 
provisió definitiva mitjançant el sistema de lliure designació de Secretari/ària General del Ple 
de l'Ajuntament 
 
5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 17 de març al 19 d'abril de 2018 
 
6. Aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019 
 
7. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 18 d'abril de 2018 de l'aprovació de la 
Memòria anual "Activitats a favor de la Infància i Adolescència 2017" 
 
8. Ratificació creació òrgan de participació infantil CAI: Consell per a la participació infantil 
Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència 
 
9. Aprovació del Pla Municipal d'Infància i Adolescència 2018-2022 
 
10. Reconeixements honorífics Policia Local 2018 
 
11. Denegar la sol·licitud de compatibilitat a la Sra. Cifre, arquitecte de la Gerència 
d'Urbanisme per a l'exercici de l'activitat privada relacionada amb tasques pròpies d'arquitecte 
 
12. Desestimar al·legacions i aprovar l’inici del procediment de lesivitat per a l’interès públic 
art.79.3 l’Acord regulador de les condicions de treball personal funcionari, eventual i òrgans 
directius Ajuntament de Palma 
 
13. Reconeixement de deute a varis proveïdors en concepte de serveis i subministraments a la 
Policia Local per un import de 3976,59€ 
 
14. Reconeixement de deute a l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. per un import de 
701.097,01€ 
 
15. Reconeixement de deute a l'entitat Agencia Interactiva Balear, S.L. per un import de 
377,31€ 
 
16. Reconeixement de deute a l'empresa Salzillo Seguridad, S.A. per un import de 38,12€ 
 
17. Reconeixement de deute a l'empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS MAQUINARIA SL per un 
import de 260,97€ 
 
18. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per un import de 
2.651,33€ 
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19. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 12.744,22€ 
 
20. Reconeixement de deute a I. M. Font Poquet corresponent a  full sala "Llum d'Oli" i tallers 
biblioteques Pepe Miralles per un import de 1.094€ 
 
21. Reconeixement de deute a les empreses AUJUB S.L. i BENDIX S.A. per un import total de 
109,28€ per treballs realitzats a Can Balaguer 
 
22. Reconeixement de deute a l'empresa SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL per un 
import de 638,38€ 
 
23. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca per un 
import de 51.600€ 
 
24. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import de 
61.872€ 
 
25. Rectificar la numeració de les factures detallades a l'acord de Ple de 22.03.18 en relació a 
l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA MOVILES SAU 
 
26. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost sobre 
béns immobles, concepte 112,00-112,0 
 
27. Aprovar provisionalment modificar l’Ordenança reguladora del preu públic per a la  
realització d’activitats formatives, culturals, musicals i de tallers, als Casals de barri, concepte 
341,09 
 
28. Aprovar inicialment el projecte de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública 
 
29. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
30. Aprovar inicialment la modificació del PGOU referida a la regulació dels usos de 
l'equipament en la confluència carrer Joan Maragall, Avda. Gabriel Alomar i Villalonga i via 
litoral 
 
31. Donar compte del Decret de Batlia núm. 201807641 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació i 
reconeixement de la Fira d'es Llonguet a Es Pil·lari 
 
32. Donar compte del Decret de Batlia núm. 201807640 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació i 
reconeixement de la Fira del Caragol a Sant Jordi 
 
37. Grup PP relativa a pressuposts participatius 
 
39. Grup PP relativa a la dimissió de la presidenta i cessament del gerent de l'IME 
 
FOD 4. Aprovar inicialment la proposta de delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de Palma 
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34. Grup C's relativa al nom dels carrers Via Alemanya, Via Portugal i Via Roma, així com el 
procediment per el canvi dels noms dels carrers 
 
35. Grup PP relativa a la Comissió de Toponímia 
 
44. Grup PP relativa a la il·luminació al Camp Redó 
 
45. Sobre la taula. Grup C's relativa a modificació normativa per facilitar l'accés als joves a 
vivenda 
 
46. Grup C's relativa a ocupació il·legal de vivendes i locals en el municipi de Palma 
 
42. Grup C's relativa al Parc de Rosa Bueno 
 
50. Grup C's relativa al mercadet de la plaça Major 
 
51. Grup PP relativa a la distribució dels llocs de la plaça Major 
 
49. Grup PP relativa a eliminació de la pujada de la tarifa d'aigua 
 
40. Grup C's relativa al rebuig de les manifestacions i actes contraris al sector turístic 
 
33. Grup C's relativa al  Parc de Bombers de Sa Taulera 
 
36. Grup PP relativa a zonificació escolar de Palma 
 
38. Grup PP relativa a seguretat a Son Gibert 
 
41. Grup PP relativa per a la transparència a les inversions de Capitalitat 
 
43. Grup PP relativa al camí de Moliners 
 
47. Grup PP relativa agilització de llicències a Urbanisme 
 
48. Grup PP relativa a introducció de criteris d’eficàcia a la gestió d'EMAYA 
 
52. Compareixença a petició del Grup C's de la regidora de l'Àrea de Participació Ciutadana en 
relació als pressuposts participatius 
 
53. Pregunta oral Grup PP relativa a zona Acire de Palau Reial 
 
54. Pregunta oral Grup C's relativa a parades de les galeres 
 
55. Pregunta oral Grup C's relativa al solar del carrer Llibertat 
 
FOD 1. Reconeixement de deute a l’empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU I TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 11.931,33€ 
 
FOD 2. Reconeixement de deute existent amb el personal de la Policia local i bombers 
257.991,37€ 
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FOD 3. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de 
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
FOD 5. Declaració institucional sobre la posició internacional de l’aigua respecte als productes 
no aptes per a rebutjar pel vàter i els etiquetats com a aptes 
 
FOD 6. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s relativa a 
l’acord de carrera professional de l’Ajuntament de Palma 
 
FOD 7. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's relativa a 

l'adhesió de Palma al manifest pel compliment del pacte d'Estat en matèria violència de 

gènere 

 
FOD 8. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa a la 
no extradició a Suïssa d'Hervè Falciani 
 
FOD 9. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa al 
producte PANEUROPEU de pensions individuals 
 
FOD 10. Moció del Grup C's relativa al solar municipal del Camp Redò i manteniment de tota la 
barriada 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2018 
 
Es proposa: 
 
"Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2018" 
Aprovat:  per unanimitat 
 
2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 22 de març de 2018 
 
L'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Únic.- Donar compte del resultat del seguiment a l’execució dels acords complimentats 
corresponents al Ple ordinari de dia 22 de març de 2018 de l’Ajuntament." 
Assabentat 
 
3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis març 2018 
 
L'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Donar compte al Ple de l’Ajuntament de dia 26 d’abril de 2018, els convenis rebuts per a la 
seva inscripció al Registre de Convenis de la Secretaria General del Ple durant el mes de març 
de 2018, amb el corresponent número de registre: 
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1591 Acord de col·laboració de 29 12 17 entre la Fundació Mallorca Turisme i la FTP365 per la 
promoció i el desenvolupament turístic de la ciutat de Palma (Reg. 06 03 18) 
 
1592 Acord marc de col·laboració de 03 01 17 entre l’Agència de Turisme de les Illes Baleares i 
la Fundació Turisme Palma 365 per l’assistència a fires i accions que contribueixen a la 
promoció del turisme de Palma a l’any 2017 (Reg. 06 03 18) 
 
1593 Conveni de 08 02 17 de pràctiques de formació i orientació entre la Fundació Turisme 
Palma 365 i la Universidad de Verona (Reg. 06 03 18) 
 
1594 Conveni de 10 07 17 de cooperació educativa per pràctiques externes curriculars entre la 
Universitat de Poznan i la Fundació Turisme (Reg 06 03 18) 
 
1595 Conveniespecífic de 20 07 17 de col·aboració entre ISTRAD, Instituto Superior de Estudios 
Lingüísticos y traducción SL, i la Fundació Turisme Palma 365 per a pràctiques formatives per 
part d’un alumne amb titulació de Máster en Traducción organizat per ISTRAD(Reg 06 03 18) 
 
1596 Conveni de 27 10 17 de pràctica entre la Fundació Turisme Palma 365 i Haute Ecole 
Provinciale de Hainaut – Condorcet (Reg 06 03 18)    
 
1597 Conveni de col·laboració de 22 02 17 entre EMAYA i Asociación Nacional Empresas 
PúblicasdeMedio Ambiente pel desenvolupament del projecte "Adaptación al cambio climático 
en la gestión de residuos desde la perspectiva de la Empresa Pública". (Registrat  el 06 03 18) 
 
1598 Acord de de 16 03 17 de col·laboració acadèmica, científica, tècnica icultural entre 
EMAYA i la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la formació d’estudiants (Registrat el  06 03 
18) 
 
1599 Conveni de col·laboració de 18 12 17 entre l’EBAP i els ajuntaments de Palma, Calvià, 
Bunyola, Capdepera i Artà per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per 
a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia (Registrat el 06 03 18) 
 
1600 Convenio marco de 01 12 17 entre Successió Miró CB y Fundación Pilar i Joan Miró a 
Mallorca (Registrat el 06 03 18) 
 
1601 Conveni de col·laboració de 13 05 17 entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Registrat el 06 03 18) 
 
1602 Convenio de 05 06 17 de cooperación educativa entre la Universidad Complutense de 
Madrid i la Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca (Registrat el 06 03 18) 
 
1603 Convenio de 10 05 17 de publicación de obra entre la Fábrica – Fundació Pilar i Joan Miró 
a Mallorca – Sucessió Miró CB, título obra "Miró mai vist"(Registrat el 06 03 18)" 
 
4. Donar compte del Decret 201806721 de 4 d'abril de declarar deserta la convocatòria per a 
la provisió definitiva mitjançant el sistema de lliure designació de Secretari/ària General del 
Ple de l'Ajuntament 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
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"PRIMER.- Declarar DESERTA la convocatòria per a la provisió definitiva, mitjançant el sistema 
de lliure designació, aprovada per decret de batlia número 23.514 de data 21 de desembre de 
2017 per tal de portar a terme les funcions de Secretari/ària General del Ple de l'Ajuntament 
de Palma (F10010001), atès que no s'ha presentat cap aspirant que reuneixi les requisits de la 
mateixa. 
 
SEGON.- Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Palma" 
 
5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 17 de març al 19 d'abril de 2018 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Es dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets de Batlia i de les Resolucions de 
presidents i gerents dels organismes autònoms municipals publicats en el Portal Llibre de 
Decrets, a http://empleats.cort1.pm/empleats/PortalLoginServlet#, des del dia 17 de març al 
19 d'abril de 2018" 
 
6. Aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019 
 
Es proposa: 
 
"1. Donar compte l’acord del Consell de Govern de 16 de març de 2018 mitjançant el qual 
s’aprova el calendari de les festes per a l’any 2019 en l’àmbit de les Illes Balears. 
 
2. Declarar com a festes de caràcter local per a l’any 2019 les següents: 
 
Dia 21 de gener, amb motiu del Patró Sant Sebastià (dilluns) 
Dia 24 de juny, amb motiu de Sant Joan (dilluns) 
 
3. El present acord  es comunicarà a la Direcció General de Treball i es publicarà al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i al web municipal" 
 
Aprovat per unanimitat 
 
7. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 18 d'abril de 2018 de l'aprovació de la 
Memòria anual "Activitats a favor de la Infància i Adolescència 2017" 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"Aprovar la Memòria anual "Activitats a favor de la Infància i l'Adolescència 2017" que 
expressament s'adjunta com a annex al present acord i del qual forma part integrant" 
 
8. Ratificació creació organ de participació infantil CAI: Consell per a la participació infantil 
Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 4 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
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"Ratificar l’acord adoptat per la Comissió Permanent del Consell Escolar i per la Comissió 
Tècnica "Ciutats Amigues de la Infància i l’Adolescència", mitjançant el qual es va aprovar la 
creació del grup de treball  "Consell per a la participació infantil Ciutat Amiga de la Infància i 
Adolescència"per tal de obtenir el segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància." 
Aprovat:  per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
9. Aprovació del Pla Municipal d'Infància i Adolescència 2018-2022 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Aprovar el "Pla Municipal d’Infància i Adolescència 2018-2022" que s'adjunta com a annex al 
present acord i del qual forma part integrant." 
 
Aprovat per 24 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA, PP i Sr. Gijón) i 4 
abstencions (C's) 
 
10. Reconeixements honorífics Policia Local 2018 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"PRIMER.- Concedir la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Verd per la seva especial dedicació i 
perseverança, al personal funcionari de la Policia Local de Palma: 
 
- A proposta de Regidoria, Creu amb distintiu Verd al Comissari Sr. Josep Palouzié i Vizcaya 
cp232  per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd al sotsinspector Antoni FiolLopez cp 056 per la seva especial 
dedicació i perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd al sotsinspector Alfons Gabriel Estarellas Simonet cp 875 per la seva 
especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu verda per l’oficial retirat Teodoro Terrades Garcia cp J339, per la seva especial dedicació 
i perseverança. 
 
- Creu verda per l’oficial Juan Luis Sánchez Bauzà cp 450, perla seva especial dedicació i 
perseverança. 
 
- Creu Verda a l’oficial Juan Torres Álvarez cp 507, per la seva especial dedicació i 
perseverança. 
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- Creu Verda per Oficial Pedro Lacombe Pujol cp 578, per la seva especial dedicació i 
perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd als agents Aina Beltran Bestard cp 878 i Arnau Alemany Torres cp 458 
per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu verda a l’agent Sr. Delfin Medrano Lebrero amb cp 644 per la seva especial dedicació i 
perseverança 
 
- Creu verda a l’agent Sr. Mateu Salvá Capó cp 163 per la seva especial dedicació i 
perseverança 
 
- Creu Verda als agents Sr. AntoniRamis Jover CP 911 i Javier Montes Molero CP 381 per la seva 
especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu Verda a l’agent Andrés Bennassar Martínez cp 266 per la seva especial dedicació i 
perseverança 
 
- Creu Verda per l’agent Sr. Juan Manuel Jiménez Nadal amb cp 753, per la seva especial 
dedicació i perseverança. 
 
- Creu Verda als agents Sr. José Culubret Darder cp 059,Sr. Antonio Caballero Mateu CP 921 i 
Sr. Lorenzo Frontera Vaquer cp 618, Sr. Jaime Queralt Tàrrega cp 139, Sr. Manuel Campoy 
Espinosa cp 189 i Sr. Pedro Oliver Crespí cp 757   per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
- Creu amb distintiu Verd a les funcionàries administratives Sra. Eva Maria Parra Velasco amb 
DNI 36967066-V i Sra. Francisca Rosa Villalonga Tomàs amb DNI 43074627-C., i Sra. Antonia 
Llabres Puig amb DNI 42985536-P per la seva especial dedicació i perseverança. 
 
SEGON.- Concedir la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blau per dur a terme actes en defensa i 
protecció dels interessos que tenen encomanats que han posat de manifest qualitats de valor, 
sacrifici o abnegació excepcionals, i de les quals es deriva risc per a la persona, amb 
independència del resultat produït, complint estrictament les obligacions i els deures 
reglamentaris, al personal funcionari de la Policia Local de Palma: 
 
- Creu amb distintiu Blau als agents Llorenç Oliver Bestard (CP 433) i Jaume Bosch Serrano (CP 
268), per la seva intervenció amb un infant que presentava aturada cardio-respiratòria. 
 
- Creu amb distintiu Blau a l’agent CP 186 Sr. Esteva Barceló Matemales , per una actuació fora 
de servei amb un conductor temerari. 
 
- Creu amb distintiu Blau a CP 276 Sr. Moisés Pérez Cabrera, per la seva intervenció amb un 
infant precipitat. 
 
- Creu amb distintiu Blau per l’agent Sra.Maria Rosario Crespí Sans cp 615. per la seva actuació 
fora de servei en un incendi. 
 
- Creu amb distintiu Blau a l’oficial cp 219 Sr. Vicente Gómez Ferrer i a l’agent cp 280 Sr. 
Santiago Sampol López, per la seva actuació amb una persona amb conductes autolítiques. 
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TERCER.- Atorgar la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc per la seva especial col·laboració 
amb la Policia Local: 
 
- INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ "IMI" 
 
- Il·lm. Sr. D. Manuel Fernández- Roca Teigell 
 
- Tinent Infanteria Sr. Alejandro Cobas Codesito 
 
- Tinent G. Civil  Sr. Antonio Tejero Sade 
 
- Doctor Juan Roig Julià de Mutua Balear  
 
- Sr. Manuel Pavón Madueño 
 
- Sr. Fatil Raúl Van Eiken Feliz (Y3234719J) , per la seva actuació d'ajuda ciutadana, assistint i 
protegint una persona agredida. 
 
- Sr. Angel Luis Patiño Paz (X-6534600-Y , per la seva actuació d'ajuda ciutadana, ajudanta una 
persona precipitada. 
 
- Sr. Abdoulaye Diop (Y3218361P) i Sr. Oumar Mbengue (A01354984), per la seva actuació 
d'ajuda ciutadana, assistint a una persona ofegada. 
 
- Sr. Antonio Raja Crespí DNI 43478732S i Sra. Laura Rios Bustamante DNI 41542888N, per la 
seva actuació d'ajuda ciutadana, assistint a una persona accidentada amb lesions molt greus. 
 
QUART.- Atorgar la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc per els 30 anys de servei a: 
 
CP NOM      CARREC 
609 MANUEL CANO ARANDA    SUBINSPECTOR 
322 FERNANDO COLL PARPAL    OFICIAL 
089 GABRIEL LACOMBE PUJOL   OFICIAL 
380 MIGUEL ANGEL MANZANARES LOPEZ   OFICIAL 
158 JOSEP ANTONI LLABRESCRESPI   OFICIAL 
444 PEDRO JOSE LLABRES TORELLO   OFICIAL C.S. 
069 GUILLERMO BARCELO FONS   OFICIAL C.S. 
164 RAFEL FERRAGUT NADAL    POLICIA 
029 GUILLEM ALOMAR TORRENS   POLICIA 
041 NADAL ALOMAR TORRENS   POLICIA 
607 BARTOLOME BUADES BRUNET   POLICIA 
608 MIGUEL CALAFELL RIUTORT   POLICIA 
610 MATEO CAÑELLAS MORRO   POLICIA 
614 BARTOLOME CORRO SEGURA   POLICIA 
065 JOSE FRANCISCO ALOMAR TOMAS   POLICIA 
078 GABRIEL FEDERICO CRESPI GARCIMARTIN  POLICIA 
080 JOAQUIN DE LA CALLE JAUSET   POLICIA 
083 AMADOR FERRIOL GILI    POLICIA 
086 RAFAEL FONT FELIU    POLICIA 
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139 JAIME QUERALT TARRAGA   POLICIA 
170 PEDRO BERNARDO LLOBERA CAUBET   POLICIA 
197 ANTONIO PABLO LLODRA XAMENA   POLICIA 
214 JUAN VICENTE MARTINEZ TORRES   POLICIA 
257 PEDRO VICENTE BARCELO ESTELRICH   POLICIA 
334 VICTOR ANTONIO RIOS ANGLADA   POLICIA 
355 PEDRO ANTONIO FRAU COMAS   POLICIA 
362 ALEJANDRO JOSE GRECH SANTOS   POLICIA 
383 JOSE CARLOS MARTI ANTICH   POLICIA 
417 PEDRO JOSE TORRES ANGEL   POLICIA 
424 MATEO MORA VIDAL    POLICIA 
429 JOSEP EMMANUEL LLADO MORALES   POLICIA 
457 MIGUEL ANGEL NOGUERA MESTRE   POLICIA 
482 JAUME MIRALLES FULLANA   POLICIA 
491 GUILLERMO ORELL MELIAN   POLICIA 
492 BARTOLOME MOISES MARIN   POLICIA 
528 GASPAR MOLL FONTIRROIG   POLICIA 
580 RAFAEL RAMIS JOVER    POLICIA 
588 MIGUEL VALVERDE HERMOSILLA   POLICIA 
589 FRANCISCO RAMIREZ VADELL   POLICIA 
590 JUAN ANDRES RAMIS QUETGLAS   POLICIA 
593 FRANCISCA RIERA NAVARRO   POLICIA 
595 ANTONIO ROTGER BONNIN   POLICIA 
596 ANTONI SASTRE PICORNELL   POLICIA 
597 MIGUEL SASTRE TUDURI    POLICIA 
598 LLORENÇ SEBASTIA CANYELLES   POLICIA 
599 ALEJANDRO JAVIER SEGURA ALEMANY  POLICIA 
603 PERE VICH SASTRE    POLICIA 
619 ENRIQUE MIGUEL GAMEZ BORRAS   POLICIA 
623 FRANCISCO JAVIER GINEL GARCIA   POLICIA 
632 PABLO JAVIER MARTI ANTICH   POLICIA 
633 MANUEL PEDRO MARTIN SUAZO   POLICIA 
649 JAUME LLEDO ARBOS    POLICIA 
735 MIGUEL ANGEL LOPEZ NAVARRO   POLICIA 
401 GABRIEL MAYMO RIERA    POLICIA 2a ACT.A.D. 
 
QUINT.- Concedir Felicitació de Ple: 
 
- Felicitació del Ple per l’agent CP 530 Joan Enrique Llinàs Amorós per la especial dedicació a 
les tasques que desenvolupa a Son Reus i a proposta de la Regidoria de Benestar Animal. 
 
- Felicitació del Ple a: Sotsinspector MarioGonzález Parra cp 896, Sotsinspector Daniel González 
González cp 361,  oficial José Aguilera García cp 309, oficial Manuel Angel Tejero Jurado cp 
809, oficial David Linares Luna cp 812, oficial Carlos Mateos de Pedro cp 660 per la seva 
especial implicació en els dispositius policials. 
 
- Felicitació de Ple per l’oficial Manuel Carpio Martínez cp 712, per la seva implicació 
professional. 
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- Felicitació del Ple a l’oficial Sr. Joan Ginard Bibiloni CP 922 i Agent Sr. Javier Pradillos Rubio CP 
858 per la seva intervenció amb una persona accidentada amb lesions molt greus 
 
- Felicitació del Ple per la Secció de Policia Tutor de la PL. per la seva implicació i 
professionalitat demostrada en les funcions encomanades. 
 
- Felicitació del Ple als agents amb CP 722 Sr.  Juan José Crespí Coll, CP 148 Sr. Santiago F. Ruiz 
Ruiz ,CP 944 Sr. Antoni Amengual Cerdà i CP 185 Sra. Noelia Romero Herrandorena per la seva 
intervenció amb una persona amb aturada cardiorespiratòria. 
 
- Felicitació del Ple pels agents Sr. Juan Manuel Seguí García (CP 326) i Juan Ruiz Porcel (CP 
211) per la seva intervenció amb una persona amb aturada cardiorespiratòria. 
 
- Felicitació del Ple per l’agent cp 279 Sr. Bernardo Pedro Pons Salvá, per actuació policial 
destacada. 
 
- Felicitació del Ple per l’agent CP 292 Sra. Alba Mayol Tous, per actuació fora de servei en un 
delicte relacionat contra la seguretat del trànsit. 
 
- Felicitació col·lectiva del Ple per la secció GAP, per la implicació en els dispositius policials 
encomanats. 
 
- Felicitació del Ple per l’agent  Sr. Juan Antonio Martínez Roca cp 227 i Sr.  Ricardo Mulet 
García cp 098 per la seva implicació professional. 
 
- Felicitació del PLE als membres de la ORA per la seva  especial col·laboració amb la Policia 
Local ; Sr. José Luis Casado García, 43090193S, Sra. Francisca Fernández Artacho 23786546S, 
Sra. Yolanda Moreno Foguer, 43125634J, Sr. FranciscoJavier Fernández Peribáñez, 43082359R. 
 
- Felicitació del Ple per Sra. Maria Antonia Froilan Jaume del "departament de participació 
Ciutadana" pel seu esperit col·laborador amb aquesta Policia. 
 
- Felicitació del Ple per Sr. Jaime Riudavest Mesquida "cap de la Sala de Control de Trànsit- 
Departament de Mobilitat" pel seu esperit col·laborador amb aquesta Policia. 
 
- Felicitació del Ple per Sr. Bartomeu Amengual Oliver "cap del Servei de Logística 
d'Infraestructures i Accessibilitat." pel seu esperit col·laborador amb aquesta Policia. 
 
SISÈ – Autoritzar la proposta de la Conselleria Hisenda i Administracions Públiques del Govern 
de les Illes Balears de concedir la creu al mèrit policial amb distintiu Blau a l’agent Santiago 
Sampol Lòpez. 
 
SETÈ- Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
11. Denegar la sol·licitud de compatibilitat a la Sra. Cifre, arquitecte de la Gerència 
d'Urbanisme per a l'exercici de l'activitat privada relacionada amb tasques pròpies 
d'arquitecte 
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 4 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"PRIMER.- Denegar la sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Aina Cifre Bibiloni, Arquitecte de la 
Gerència d’Urbanisme mitjançant escrit lliurat dia 1 de febrer al Registre General,  per a 
l’exercici de l’activitat privada relacionada amb tasques pròpies d’arquitecte descrites al seu 
escrit de 7 de març, en règim de dedicació inferior a la meitat de la jornada laboral de 37,5 
hores (15 hores setmanals), amb la reducció del complement específic previst ala disposició 
addicional sisena de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 
eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament de Palma, i de conformitat amb l’article 16.4 
de la Llei 53/84, de 26 de desembre d’incompatibilitats.  
 
La present resolució es fonamenta en l’article 1.2  de la Llei 53/1984, reiteradament 
esmentada, que disposa que no se podrà percebre més d’una remuneració amb càrrec dels 
pressuposts de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles 
dependents o a càrrec de..."  , i l’article 11 que disposa que d’acord amb allò que disposa 
l’article 1r 3 de la present Llei el personal comprés a l’àmbit d’aplicació no podrà exercir 
activitats privades, incloses de caràcter professional, per compte pròpia o dependència o al 
servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que es desenvolupin al 
Departament, Organisme o Entitat on estigui destinat, i que pel tipus d’activitat privada para la 
que es sol·licita la compatibilitat pot comprometre la imparcialitat e independència del 
funcionari i perjudicar els interessos generals.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la interessada i comunicar-la a la Secció de Nòmines." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
12. Desestimar al·legacions i aprovar l’inici del procediment de lesivitat per a l’interès públic 
art.79.3 l’Acord regulador de les condicions de treball personal funcionari, eventual i òrgans 
directius Ajuntament de Palma 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions interposades contra l’Acord del Ple de 30 de novembre de 
2017 que va aprovar l’inici del procediment de declaració de lesivitat per a l’interès públic de 
l’article 79.3 de l’Acord regulador de les condicions de les condicions de treball del personal 
funcionari, eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament de Palma pels següents empleats 
públics: 

 

PEDRO CASTRO OLIVER, EN NOM I 
REPRESENTACIÓN SECCIÓ SINDICAL CCOO DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA. 
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ADELL CERDÁ, MARGARITA 

AGUILAR SANCHEZ, EMILIO 

ALVAREZ MOLINA, ASCENSIÓN 

AMENGUAL NICOLAU, VICENÇ 

ARMELLA REBASA, PATRICIA INES 

ARROM TOMAS, CATALINA 

BARCELO HUGUET, MIGUEL ANGEL 

BARCELÓ MAS, MARIA 

BARCELO PALMER, DAMIAN 

BASSA GARCÍA, FIDEL 

BAUZA BONET, JOSEP 

BAUZÁ TERRÓN, RAMÓN 

BENNASAAR SAMPOL, JAIME 

BENNASAR ROSSIÑOL, MIGUEL 

BENNASAR ROSSIÑOL, MIGUEL 

BERRIO LARA, JOSE ANTONIO 

BLANCH RIGO, MIGUEL 

BOIX GALMÉS, ALICIA 

BONET VICH, ANDRES 

BORDOY PURXET, CRISTOBAL 

BORRÁS ROIG, EVA 

BOSCH SASTRE, ANTONIO 

BUSTOS GÁMEZ, JOSÉ D. 

CABESTRERO RINCON, MARIA ASUNCION 

CAIMARI MONSÓ, IVAN 

CAMPS MASCARÓ, ANDRÉS 

CASTELLO BERGAS, PERE 

COSTA MARI, JOSE ANTONIO 

CRESPI PERELLÓ, MATEU 

DE MATA SALAS, JOSE MIGUEL 

DEBAECKER GARCIA DE CASTRO, ELENA 

DÍAZ VAQUER, HECTOR 

DRIESSEN LLADO, LUCIA 

DURÁN GIRÓN, MANUEL 

DURAN SASTRE, MIGUEL 

ESTARÁS MOREY, BERNAT 

FERNANDEZ MAESTRE, FRANCISCA 

FERNANDEZ VALERO, FERNANDO 

FERRER AGUILÓ, MARIA JOSÉ 

FERRER COLL, MARTA 

FLAQUER SERVERA, MIGUEL 

FUSTER SIMÓ, JORDI 

GARCIA BAHÍ, CARMEN 

GARCÍA VILLEGAS, JOSE BERNARDO 

GASCÓN LÓPEZ, INMACULADA 

GASPAR ALORDA, JAIME 

GAYA GARAU, MIGUEL ANGEL 
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GIL TORRENS, MIGUEL 

GINARD LÓPEZ, SANTIAGO 

GONZALEZ BUENDIA, ROSA MARIA 

HERNÁNDEZ JAUME, JOSEP LLUÍS 

HERREROS BERZOSA, EULOGIO 

INIESTA FUSTER, MIGUEL 

JOFRE MUNAR, GABRIEL 

JOFRE MUNAR, JOAN CARLES 

JUANICO SOLER, MARIA ANTONIA 

LAGARES OBRADOR, ANDRES 

LIEBANA MORAGUES, ELEKÂ 

LLINAS SUAU, LORENZO 

LOPEZ DELGADO, CARMEN 

MAGÁN ESTELA, TOMAS 

MANERA CRUELLAS, JERÓNIMA 

MARINÉ ORTEGA, JUAN JOSE 

MARTÍNEZ GREGORIO, INDALECIO 

MAYOL MORA, JAIME 

MENESES DE MIGUEL, IVAN JOSE 

MESQUIDA AMENGUAL, BERNAT 

MOLINA ARROYO, MANUEL 
MOLINA BOSCH, RAFAEL 

MOLL REYNÉS, MIGUEL 

MONTOYA TOMAS, SANTIAGO 

MOREY TERRASA, FRANCISCO JAVIER 

MUÑOZ LORENZO, JOSE ANTONIO 

PADILLA DE LA TORRE, ANDRES 

PAYÉS ARMADA, PABLO RAMÓN 

PEDREGOSA MUÑOZ, AMALIO 

PERELLÓ ALEMANY, BÁRBARA 

PERELLÓ GARCÍA, ROSA M.  

PICORNELL LLITERAS, JOSÉ MARIA 

PLANAS PUIGSERVER, CARLOS 

PRIEGO MARTÍNEZ, ROSA MARIA 

PUJOL PRATS, JAIME 

RAMIREZ MORCILLO, MANUELA 

RAMIS COLL, PETRA 

REYNES PONS, ANTONIO 

RIPOLL MOREY, ANTONIO JUAN 

ROBLEDO VICO, JOSE LUIS 

ROCA HIGUERA, ANTONIA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CRISTINA 

ROMÁN LÓPEZ, ENCARNACIÓN 

ROMERO COBOS, JUAN MANUEL 

ROSSELLÓ PONS, MAGDALENA 

SALOM I MIR, PERE ANTONI 

SALOM TORMO, EDUARDO 

SERRA CLADERA, ANTONIO 
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SERRA HEREDIA, FRANCISCA 

SEVILLA MONGE, AGUSTÍN 

SIERRA CAÑAS, MARIA JOSÉ 

SINTES GARCIA, ELISABET 

SOLER TORRES, MARIA TERESA 
SOLER MATEMALAS, CATALINA 
TIERNO SANCHEZ,  JOSÉ LUIS 

TOLOSA GABALDÓN, MATEO 

TOMÁS BARUJEL, CATALINA 

TRIVIÑO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 

UCENDO SANCHÍS, MARIA VICTORIA 

VALCANERAS MARTÍNEZ, GABRIEL 

VARGAS GIMÉNEZ, MÓNICA 

VICENTE SANCHEZ, OLGA 

VIDAL LEAVER, DANIELA 

VILLALONGA FANALS, ARTURO 

 

La desestimació es fonamenta en:  

1. Quant a les al·legacions dels interessats relatives a que l’Acord del Ple de 30 de novembre 
de 2017 incompleix els requisits que estableix l’article 107 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la declaració de 
lesivitat per a l’interès públic, s’han de tenir en compte les següents consideracions: 

1.1. En primer lloc, pel que fa a les al·legacions relatives a la impossibilitat de declarar la 
lesivitat per a d’interès públic de l’article 79.3 de l’Acord Regulador atès el seu caràcter 
normatiu, cal referir-se a la naturalesa jurídica dels convenis col·lectius i dels acords reguladors 
per a la determinació de les condicions de treball. 

La Constitució Espanyola, en el seu article 37.1, estableix que la llei garantirà la força vinculant 
dels convenis. A nivell legal, la figura dels convenis col·lectius es troba regulada a l’article 82 
del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de 
l'estatut dels treballadors i a l’article 38 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que 
aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
D'acord amb els preceptes esmentats el conveni col·lectiu es pot definir com el contracte 
negociat i celebrat per representacions dels treballadors i per empresaris per a la regulació de 
les condicions de treball. Però el conveni no només té una part obligacional o contractual, sinó 
també una altra normativa. En conclusió, és un híbrid que té cos de contracte i ànima de llei. 
Per tant, el conveni té una doble naturalesa: contractual i normativa.  
 
A n’aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 24 de novembre de 2004 estableix: “ El 

conveni col·lectiu, encara que sorgit de l'autonomia col·lectiva, té en el nostre ordenament 

valor normatiu i eficàcia general, de manera que s'insereix en el sistema de fonts i en aquest 

sentit és equivalent a un instrument públic de regulació”. 
 
Ara bé, l'afirmació del caràcter normatiu del conveni no equival a equiparar-ho a les normes 
administratives ni, molt menys, a la llei. Així ho diu la Sentència del Tribunal Suprem de 13 de 
novembre de 2006:  
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“Els convenis col·lectius són pactes entre l'ocupador i els treballadors als quals l'article 37 de la 

Constitució atribueix força vinculant, però això no els converteix en disposicions generals. Per 

contra, estan sotmesos a elles”. 

 
En un cas similar al present, el Tribunal Suprem va  desestimar el recurs de cassació en 
entendre, com s'ha indicat anteriorment, que la força vinculant dels convenis no els converteix 
en disposicions generals. 
 
En conclusió, en atenció a la normativa exposada i tenint en compte les sentències 
esmentades, és legal i ajustat a dret la declaració de lesivitat per a l’interès públic d’un article 
inclòs en un Acord regulador de les condicions de treball. 

1.2. Quant a la preceptiva i prèvia informació a les organitzacions sindicals, consta en el 
Departament de Personal Acta de 9 de novembre de 2017 de la Mesa General de Negociació 
Conjunta del Personal Funcionari i Laboral, acta signada pels representants de les 
organitzacions sindicals, en la qual el Departament de Personal informà suscintament i 
detalladament sobre el procediment de declaració de lesivitat. 

Es cita textualment un extracte del contingut de l’Acta esmentada, en concret, es tracta 
d’intervencions dels representants de l’Administració: 

“  Quant el tema del quilometratge fix, l’informe de Serveis Jurídics... la conclusió:  el artículo 

79.3 del vigente acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario, 

eventual y de los órganos directivos del  Ayuntamiento de Palma, conculca los artículos 1, 20 y 

21 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, 

resultando procedente su revisión 

….  

des de Funció Pública ... s’hauria d’iniciar un procediment de lesivitat de l’article 79.3 de les 

condicions de treball. Desprès establir una audiència per tots els interessats per al·legar i 

aportar documentació... Posteriorment procedir, una vegada declarada la lesivitat, a impugnar 

davant la jurisdicció contenciosa aquest acte anul·lable. Després suspendre l’aplicació de 

l’article 79.3 de l’Acord amb data de 31/12/2017. Posteriorment procedir a abonar el 

quilometratge de 2017 des de març fins final d’any”.  

 En conclusió i ateses les informacions a les organitzacions sindicals, prèvies a l’adopció de 
l’Acord plenari, no es pot prendre en consideració la vulneració de l’article 32.2 del Real decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic. 

1.3. Quant a l’extemporalitat de l’inici del procediment de declaració de lesivitat per a l’interès 
públic de l’article 79.3 de l’Acord tota vegada que el mateix fou aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament el 26 de juliol de 2010 i que han transcorregut més dels 4 anys que preveu 
l’article 107.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, cal tenir en compte les següents consideracions: 

En primer lloc, preveu l’article 4 de l’Acord que el mateix vigeix fins el 31 de desembre de 2013 

i té efectes a partir de l’1 de gener de 2010 i que una vegada finalitzat el període de vigència 

general de l’Acord es considera prorrogat any rere any, llevat que el denunciï qualsevol de les 

parts signants.  

A n’aquest mateix sentit, preveu l’article 38.11 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic que 
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llevat que hi hagi un acord en contra, els pactes i acords es prorroguen any rere any si no hi ha 
denúncia expressa d’una de les parts. 

Per la qual cosa, i tenint en compte que no hi ha hagut denúncia expressa de cap de les parts 
signants, es considera que la data a tenir en compte als efectes de l’inici del procediment de 
declaració de lesivitat per a l’interés  públic no és la data de l’aprovació inicial de l’Acord, sinó 
la data en la qual opera la pròrroga automàtica del mateix que, segons el literal de l’article 
esmentat, és la de l’1 de gener de cada any. Així dons, a n’aquest cas, la data a tenir en compte 
és la de l’1 de gener de 2017.  

En segon lloc, atès l’informe del lletrat director dels serveis Jurídics de 12 d’abril de 2018 que 
preveu, es cita textualment: “precisamente por su condición de disposición administrativa 
general no parece aplicable el límite temporal de cuatro años previsto para declarar la 
lesividad de los actos administrativos. De lo contrario, una disposición administrativa como la 
que nos ocupa, con vocación de permanencia –frente al acto, que se consuma con su 
cumplimiento o ejecución – devendría irrevisable a los cuatro años, conculcándose 
reiteradamente la ley con cada acto administrativo dictado al amparo de aquella. Es por ello 
que la revisión de oficio de disposiciones administrativas no está sujeta a plazo -artículo 106 de 
la LPACAP-. Asimismo, como señala la propuesta de resolución remitida, el acuerdo que nos 
ocupa expiraba inicialmente el 31 de diciembre de 2013, si bien se contemplan prórrogas 
anuales que bien pueden considerarse revisables”. 

Per tot això, no es poden estimar les al·legacions relatives a l’ extemporalitat.  

2. Quant a la suspensió cautelar de l’execució de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les 
condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament 
de Palma, es considera que la suspensió de l’execució de l’article 79.3 és ajustada a dret tota 
vegada que la seva execució podria causar perjudicis de impossible o de difícil reparació i que 
van molt més enllà dels aspectes merament econòmics. En concret, es consideren els 
següents: 

En primer lloc, tenint en compte la submissió de l’administració a la llei que consagra la Norma 
Magna i que la finalitat de la declaració de lesivitat dels actes anul·lables és impugnar-los 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, es considera de difícil o impossible 
reparació el fet de que aquesta administració executi actes administratius dels quals dubte la 
seva legalitat.  A n’aquest sentit, aquesta Administració Local no pot dilatar fins a la fermesa 
d’una resolució judicial la suspensió de l’article esmentat, tot això, tenint en compte que tant 
l’informe intern del Departament de Personal com l’informe del lletrat director dels Serveis 
Jurídics conclouen en la no procedència d’aquest article 79.3 dons podria conculcar 
l’ordenament jurídic vigent. 

En segon lloc,  l’execució de l’article 79.3 podria causar greus perjudicis econòmics als propis 
treballadors municipals tota vegada que una hipotètica resolució judicial les podria obligar a 
restituir unes retribucions ja percebudes amb el corresponents interessos.  

En tercer lloc, s’ha de tenir en compte que els treballadors municipals organitzen la seva 
mobilitat i promoció professional, en part, en funció de les retribucions assignades als 
diferents llocs de feina. Així, el fet de que els llocs de feina ubicats als centres municipals 
descrits a l’article 79.3 de l’Acord tinguin assignades indemnitzacions per raó de servei podria 
condicionar la voluntat dels treballadors municipals de bona fe que decideixen traslladar-se o 
promocionar a n’aquests llocs de feina d’acord amb unes retribucions més elevades.  

En conclusió, es considera d’impossible o difícil reparació que aquesta administració municipal 
generi expectatives als treballadors municipals, els quals, d’acord amb el principis generals del 
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dret de confiança legítima i de bona fe, previstos a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídics del sector públic, podrien concursar a determinats llocs que tenen atribuïdes 
indemnitzacions de conformitat amb expectatives generades per la pròpia administració. 

En darrer terme, cal esmentar que preveu l’informe de 12 d’abril de 2018 del lletrat director 
dels Serveis Jurídics que, es cita textualment: “...el periculum in mora radica en la imposibilidad 

de anular los pagos realizados con anterioridad a la firmeza de la anulación judicial. Así, ex 

artículo 73 LRJCA, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no 

afectaran por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo 

hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que 

la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no 

ejecutadas completamente”.  

3. Pel que fa a l’al·legació del recorrent de que la indemnització que preveu l’article 79.3 de 
l’Acord regulador és ajustada a dret, cal esmentar: 
 
En primer lloc, l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, l'article 1 del Reial decret 861/1986 i l'article 153 del Reial decret legislatiu 781/1986 
preveuen que els funcionaris de l'administració local només poden ser retribuïts pels 
conceptes establerts en la Llei. 
 

En relació amb les indemnitzacions per raó de servei, l’article 28 del Real decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic preveu que els funcionaris perceben les indemnitzacions per raó de servei. En aquest 
mateix sentit, també l’article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que el personal te dret a percebre les 
indemnitzacions que es determinin reglamentàriament. 

Quant el fons de l’assumpte, l’article 3 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que regula les 
indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les 
Illes Balears, preveu els supòsits indemnitzables que donen lloc a indemnització o 
compensació. Així mateix, el Reial decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per 
raó de serveis pel personal al servei de l’Administració General de l’Estat recull els supòsits 
indemnitzables al seu article 1.  Disposen ambdós preceptes que els supòsits que donen lloc a 
indemnització per raó de servei són: la comissió per raó de servei, la residència eventual i 
l’assistència. Aquesta darrera comprèn la participació en òrgans de selecció i provisió, la 
col·laboració en activitats de formació, la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats i la 
realització de serveis d’assistència al Gabinet de la Presidència.  
 
En conclusió i a la vista de les disposicions legals esmentades resulta que el supòsit previst a 
l’article 79.3 de l’Acord regulador municipal no encaixa en cap dels supòsits indemnitzables 
previstos. 

En darrer terme, l’informe emès l’1 de novembre de 2017 pel lletrat director dels Serveis 
Jurídics, estableix: 

“  ... L'article 20 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de 

servei, únicament contempla el rescabalament de les despeses per desplaçament que l'empleat 

es vegi obligat a efectuar per raó del servei dins del terme municipal, en el qual no s'inclouen 

els trasllats del domicili particular al lloc de treball ni té empara el precepte objecte del present 

dictamen..... 
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L'article 79.3 del vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 

eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma, conculca els articles 1, 20 i 21 del 

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, resultant 

procedent la seva revisió”. 

En conclusió, l’administració local només pot retribuir als funcionaris locals d’acord amb els 
conceptes retributius establerts en les lleis, mancat de competència per establir o fixar 
conceptes retributius que no tinguin encaixament legal. 

Segon. Desestimar les al·legacions interposades contra l’Acord del Ple de 30 de novembre de 
2017 que va aprovar l’inici del procediment de declaració de lesivitat per a l’interès públic de 
l’article 79.3 de l’Acord regulador de les condicions de les condicions de treball del personal 
funcionari, eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament de Palma pels següents empleats 
públics: 

AURELIO MARTÍNEZ GUERRERO DEL PEÑÓN, 
EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA SECCIÓ 
SINDICAl FESP-UGT  

ALMODÓVAR RENART, OSCAR 
ANDREU CAIMARI BARTOLOMÉ 

BONET GRAU CRISTINA 
BONET GUERRERO, JAVIER 

BUENO RENOVELL, RAFAEL EDUARDO  

BURGUERA RIERA, JOSEP 

CALDENTEY CREGO, RAFAEL 

CAMARASA CLERIES, VIRGILIO 

CAMPOS VIDAL, M. JESUSA 

CÁNAVES CIFRE, GABRIEL 

CARDEÑOSA ZARZO, TOMAS 

CASTELLÓ I AMBOU, SERGIO 

CATALÁ NAVARRO, FRANCISCO 

COBO MOYÀ, FRANCISCA 

COLOMINA REMIGIA, TOMÁS 

CRIADO RIPOLL, ANTONIO 

DE JUAN SUAU, RAFAEL 

DUATO CASTILLO, SILVEIRO 

ERREA DEL PAGO, MARIO 

ESTEVE VAQUER, JOSÉ JOAQUÍN 

FLORES ABAD, CARLOS 

FONTELLES CERVERA, VICENTE 

FRANCO LANDETE, JOSE VICENTE 

GARRIDO DOMINGO, VICENTE 

GUILLEN ALCOCER, GERMÁN 

LLINAS AMORÓS, JUAN ENRIQUE 

LLOMPART PORTERO, CATALINA 

MARIANO PONS, CATALINA 

MARTINEZ CISCAR, VICTOR JOSÉ 

MARTINEZ SELFA, JUAN EMILIO 
MATIAS JERÓNIMO, ANTONIO 

MORAGUES DEVESA, JOAQUIN 
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MORÁN ZAFRA, RAÚL 

MORCILLO DAUDÉN, ROBERTO 

MORELL RAMOS, PEDRO 

NAVARRO MOLINA, MARIO 

OLIVER GARAU, GABRIEL 

PASTOR VIDAL, CARLOS 

PEDRO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ 

PONS FULLANA, M. ANTONIA 

RAMÓN GONZÁLVEZ, RAIMON 

RIOS BALBUENA, ANTONIO 

RODRIGUEZ ZARZO, JUAN 

ROIG MORANT, VÍCTOR 

ROMERO LLOPIS, JUAN MIGUEL 
RUIZ RUIZ MANUEL 

SANCHEZ GALLARDO, CARLOS JAVIER 

SANCHO OLTRA, JAVIER 

SANSÓ CRESPIÍ, PERE 

SAPIÑA JARDON, CRISTINA 

SAPIÑA TOMAS, FRANCISCO JOSÉ 

SEBASTIAN MOSCAD, MIGUEL 

SEMPERE DONET, JOAN 

SIQUIER PONS, PERE 

TAMARIT FERNÁNDEZ, JESSICA 

TOBAL RODRIGUEZ, M. ANTONIA 

TORRES PALLARÉS, ÀNGEL 

XAMENA VIDAL, BERNAT XAVIER 

 

Aquesta desestimació es fonamenta en:  

Quant a les al·legacions de l’interessat relatives a l’extemporalitat de l’inici del procediment de 
declaració de lesivitat per a l’interès públic de l’article 79.3 de l’Acord tota vegada que el 
mateix fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 26 de juliol de 2010 i que han transcorregut més 
dels 4 anys que preveu l’article 107.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, cal tenir en compte les següents 
consideracions: 

En primer lloc, preveu l’article 4 de l’Acord que el mateix vigeix fins el 31 de desembre de 2013 

i té efectes a partir de l’1 de gener de 2010 i que una vegada finalitzat el període de vigència 

general de l’Acord es considera prorrogat any rere any, llevat que el denunciï qualsevol de les 

parts signants.  

A n’aquest mateix sentit, preveu l’article 38.11 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic que 
llevat que hi hagi un acord en contra, els pactes i acords es prorroguen any rere any si no hi ha 
denúncia expressa d’una de les parts. 

Per la qual cosa, i tenint en compte que no hi ha hagut denúncia expressa de cap de les parts 
signants, es considera que la data a tenir en compte als efectes de l’inici del procediment de 
declaració de lesivitat per a l’interés  públic no és la data de l’aprovació inicial de l’Acord, sinó 
la data en la qual opera la pròrroga automàtica del mateix que, segons el literal de l’article 
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esmentat, és la de l’1 de gener de cada any. Així dons, a n’aquest cas, la data a tenir en compte 
és la de l’1 de gener de 2017.  

En segon lloc, atès l’informe del lletrat director dels serveis Jurídics de 12 d’abril de 2018 que 
preveu, es cita textualment: “precisamente por su condición de disposición administrativa 
general no parece aplicable el límite temporal de cuatro años previsto para declarar la 
lesividad de los actos administrativos. De lo contrario, una disposición administrativa como la 
que nos ocupa, con vocación de permanencia –frente al acto, que se consuma con su 
cumplimiento o ejecución – devendría irrevisable a los cuatro años, conculcándose 
reiteradamente la ley con cada acto administrativo dictado al amparo de aquella. Es por ello 
que la revisión de oficio de disposiciones administrativas no está sujeta a plazo -artículo 106 de 
la LPACAP-. Asimismo, como señala la propuesta de resolución remitida, el acuerdo que nos 
ocupa expiraba inicialmente el 31 de diciembre de 2013, si bien se contemplan prórrogas 
anuales que bien pueden considerarse revisables”. 

Per tot això, no es pot estimar l’al·legació d’ extemporalitat.  

2. Quant a l’asseveració de que l’administració local és plenament sobirana per aprovar i 
decidir les indemnitzacions fixes per trasllat en el propi municipi, cal esmentar: 
En primer lloc, l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, l'article 1 del Reial decret 861/1986 i l'article 153 del Reial decret legislatiu 781/1986 
preveuen que els funcionaris de l'administració local només poden ser retribuïts pels 
conceptes establerts en la Llei. 
 

En relació amb les indemnitzacions per raó de servei, l’article 28 del Real decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic preveu que els funcionaris perceben les indemnitzacions per raó de servei. En aquest 
mateix sentit, també l’article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que el personal te dret a percebre les 
indemnitzacions que es determinin reglamentàriament. 

Quant el fons de l’assumpte, l’article 3 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que regula les 
indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les 
Illes Balears, preveu els supòsits indemnitzables que donen lloc a indemnització o 
compensació. Així mateix, el Reial decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per 
raó de serveis pel personal al servei de l’Administració General de l’Estat recull els supòsits 
indemnitzables al seu article 1.  Disposen ambdós preceptes que els supòsits que donen lloc a 
indemnització per raó de servei són: la comissió per raó de servei, la residència eventual i 
l’assistència. Aquesta darrera comprèn la participació en òrgans de selecció i provisió, la 
col·laboració en activitats de formació, la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats i la 
realització de serveis d’assistència al Gabinet de la Presidència.  
 
En conclusió i a la vista de les disposicions legals esmentades resulta que el supòsit previst a 
l’article 79.3 de l’Acord regulador municipal no encaixa en cap dels supòsits indemnitzables 
previstos. 

En darrer terme, l’informe emès l’1 de novembre de 2017 pel lletrat director dels Serveis 
Jurídics, estableix: 

“  ... L'article 20 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de 

servei, únicament contempla el rescabalament de les despeses per desplaçament que l'empleat 

es vegi obligat a efectuar per raó del servei dins del terme municipal, en el qual no s'inclouen 
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els trasllats del domicili particular al lloc de treball ni té empara el precepte objecte del present 

dictamen..... 

L'article 79.3 del vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, 

eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma, conculca els articles 1, 20 i 21 del 

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, resultant 

procedent la seva revisió”. 

 

En conclusió, l’administració local només pot retribuir als funcionaris locals d’acord amb els 
conceptes retributius establerts en les lleis, mancat de competència per establir o fixar 
conceptes retributius que no tinguin encaixament legal. 

3. Quant a la suspensió cautelar de l’execució de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les 
condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament 
de Palma, es considera que la suspensió de l’execució de l’article 79.3 és ajustada a dret tota 
vegada que la seva execució podria causar perjudicis de impossible o de difícil reparació i que 
van molt més enllà dels aspectes merament econòmics. En concret, es consideren els 
següents: 

En primer lloc, tenint en compte la submissió de l’administració a la llei que consagra la Norma 
Magna i que la finalitat de la declaració de lesivitat dels actes anul·lables és impugnar-los 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, es considera de difícil o impossible 
reparació el fet de que aquesta administració executi actes administratius dels quals dubte la 
seva legalitat.  A n’aquest sentit, aquesta Administració Local no pot dilatar fins a la fermesa 
d’una resolució judicial la suspensió de l’article esmentat, tot això, tenint en compte que tant 
l’informe intern del Departament de Personal com l’informe del lletrat director dels Serveis 
Jurídics conclouen en la no procedència d’aquest article 79.3 dons podria conculcar 
l’ordenament jurídic vigent. 

En segon lloc,  l’execució de l’article 79.3 podria causar greus perjudicis econòmics als propis 
treballadors municipals tota vegada que una hipotètica resolució judicial les podria obligar a 
restituir unes retribucions ja percebudes amb el corresponents interessos.  

En tercer lloc, s’ha de tenir en compte que els treballadors municipals organitzen la seva 
mobilitat i promoció professional, en part, en funció de les retribucions assignades als 
diferents llocs de feina. Així, el fet de que els llocs de feina ubicats als centres municipals 
descrits a l’article 79.3 de l’Acord tinguin assignades indemnitzacions per raó de servei podria 
condicionar la voluntat dels treballadors municipals de bona fe que decideixen traslladar-se o 
promocionar a n’aquests llocs de feina d’acord amb unes retribucions més elevades.  

En conclusió, es considera d’impossible o difícil reparació que aquesta administració municipal 
generi expectatives als treballadors municipals, els quals, d’acord amb el principis generals del 
dret de confiança legítima i de bona fe, previstos a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídics del sector públic, podrien concursar a determinats llocs que tenen atribuïdes 
indemnitzacions de conformitat amb expectatives generades per la pròpia administració. 

En darrer terme, cal esmentar que preveu l’informe de 12 d’abril de 2018 del lletrat director 
dels Serveis Jurídics que, es cita textualment: “...el periculum in mora radica en la imposibilidad 

de anular los pagos realizados con anterioridad a la firmeza de la anulación judicial. Así, ex 

artículo 73 LRJCA, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no 

afectaran por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo 

hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que 
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la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no 

ejecutadas completamente”.  

Tercer. Declarar la lesivitat per a l’interès públic de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les 
condicions de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius 
de l’Ajuntament de Palma atès que es considera anul·lable de conformitat amb l’article 48 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, això de conformitat amb l’informe dels Serveis Jurídics de l’1 de novembre de 2017 
el qual conclou en que l’art. 79.3 del vigent Acord regulador de les condicions de treball 
conculca els arts. 1, 20 i 21 del Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei, resultant procedent la seva revisió, així com l’informe de 2 d’abril de 2018 
del lletrat director dels Serveis Jurídics que va informar favorablement la declaració de lesivitat 
de l’article 79.3 del vigent acord regulador. Informés que es donen per reproduïts i que formen 
part d’aquest acord. 

Quart. Traslladar copia de l’expedient administratiu als Serveis Jurídics Municipals per tal de 
que procedeixin a la impugnació de l’article 79.3 de l’Acord regulador de les condicions de les 
condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament 
de Palma l’interposin recurs  davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

Cinquè. Notificar aquest Acord a les persones interessades als efectes escaients. 

Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
13. Reconeixement de deute a varis proveïdors en concepte de serveis i subministraments a 
la Policia Local per un import de 3976,59€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa 
 
"1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 3976,59 euros (tres mil nou-
cents setanta-sis euros amb cinquanta-nou 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 2017. 
 
2n.- Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer les despeses 
corresponents. 
 
PARTIDA: 12.13200.221.12– Import: 3.202,18 
 
CONTRACTISTA: Mecxico Comunicaciones, SL. R.3607-3608 
NIF: B07642317. 
IMPORT: 3.202,18 (BI 2.646,43+ IVA 555,75) (tres mil dos-cents dos euros amb devuit cèntims). 
CONCEPTE: Material transmissions. 
Nº FACTURA: 17/000579 i 17/000597. 
 
PARTIDA: 12.13200.221.09 
 
CONTRACTISTA: Dräger Safety Hispania SA. R.3609 
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NIF: A83140012. 
IMPORT: 586,85 euros(BI 485,00+IVA 101,85)(cinc-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-cinc 
cèntims). 
CONCEPTE: 2500 Broquets per proves d'alcoholèmia (boquillas). 
Nº FACTURA: VFP30245060. 
 
PARTIDA: 12.13200.221.12 
 
CONTRACTISTA: Dielectro Balear SA.  R.3610 
NIF: A07004864. 
IMPORT: 187,56 euros (BI 155,01 + IVA 32,55) (cent vuitanta-set euros amb cinquanta-sis 
cèntims). 
CONCEPTE: Material elèctric. 
Nº FACTURA: 9833. 
 
3r.- Abonar aquests imports amb càrrec a les partides que s'indiquen del vigent pressupost de 
despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
14. Reconeixement de deute a l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. per un import de 
701.097,01€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Reconèixer el deute existent amb l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. amb NIF 
A81608077 per un import de 701.097,01 euros (IVA inclòs) corresponent al període de nul·litat 
comprés entre desembre 2017 i gener 2018 com a quantia de caràcter indemnitzatòria i de 
rescabalament pel cost dels serveis prestats d'acord ambl'informe auditor i l’informe del 
gerent del’IMI. 
 
Segon.- Notificar a T-Systems aquesta resolució per període de 10 dies perquè realitzi les 
al·legacions que al seu dret i requerir-la perquè  emeti nova factura per la quantia indicada en 
el punt primer sense perjudici de les accions que entengui corresponen al seu dret per les 
restants quanties reclamades per l'entitat principal." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
15. Reconeixement de deute a l'entitat Agencia Interactiva Balear, S.L. per un import de 
377,31€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
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"1. Reconèixer el deute per import total de 377,31 euros (tres-cents setanta-set euros amb 
trenta-un cèntims) a l’entitat  Agencia Interactiva Balear, S.L. (BOGO –CIF  B57689853-) en 
concepte de manteniment de la plataforma web de gestió de cursos de formació el mes de 
gener de 2018 d’acord a la facturació presentada i que esdetalla: 
 
Nº factura Mes Import 
EMF-18-01 GENER 377,31 € 
 
2.Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa i l’abonament de les factures amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09. 
92020.227.06 del vigent pressupost de despeses. 
 
3.Notificar l’Acord a l’entitat  Agencia Interactiva Balear, S.L. (BOGO –CIF  B57689853)." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
16. Reconeixement de deute a l'empresa Salzillo Seguridad, S.A. per un import de 38,12€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer i abonar el deute per un import de 38,12 euros corresponents a la factura S17 
583 de Salzillo Seguridad, SA, CIF A73100638, pel servei extraordinari de seguretat al castell de 
Bellver en els concerts del 13 al 15 de juliol de 2017, amb càrrec a la partida 03.33400.22701 
Cultura. Treballs de seguretat, del Pressupost de Despeses de 2018. 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
17. Reconeixement de deute a l'empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS MAQUINARIA SL per un 
import de 260,97€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r Reconèixer i abonar el deute per un total de 260,97 € (dos-cents seixanta euros amb 
noranta-set cèntims), factura núm. 94986 d'11/12/2017, a l'empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS 
MAQUINARIA SL, CIF B33382433, en relació al lloguer d'un elevador de tisora 9 i 10 de 
desembre de 2017, donat que no es disposava de partida pressupostària i aquesta no va poder 
ser creada al llarg del mes de desembre de 2017. 
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2n L’esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 20.33710.203.01 - JOVENTUT. 
LLOGUER DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE del vigent pressupost de despeses. 
 
3r Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
18. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per un import de 
2.651,33€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels imports que 
es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la 
despesa. L’esmentat deute correspon a factura pel consum d’aigua mitjançant fonts 
refredadores a dependències municipals corresponent al mes de febrer 2018. Vist que, en 
aquests moments, la nova licitació es va declarar deserta i que, per tant, s’ha de licitar de bell 
nou, es fa necessari tramitar-la com un reconeixement de deute. Actualment, els plecs estan 
redactats i en licitació.  L’import a reconèixer és el següent: 
 
PARTIDA 06.92000.22199 
PROVEÏDOR: EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. CIF A-62247879. C/Motores, 344. 08908 
L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA). Arx. 31. 
CONCEPTE: Suministrament aigua mitjançant fonts refredadores a dependències municipals. 
Factura 75/03616968 de 28 de febrer de 2018, rebuda a Compres març 2018. 
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS:2.651,33’-euros" 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
19. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 12.744,22€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
" Reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomeneni pels imports que 
es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la 
despesa. L’esmentat deute correspon a factures pel servei de telecomunicacions fixes i mòbils 
per l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en data 9 
de març, corresponents al període de 18 de desembre 2017 a 17 de gener 2018 (quota fixa i 
trànsit de dades) més la factura del servei de missatgería del mes de gener i que han arribat a 
Compres el mes de març 2018. Vist que, en aquests moments, la licitació anterior va finaltizar i 
s’està pendent de la confecció dels plecs tècnics nous per l’IMI i, per tant, s’ha de licitar de bell 
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nou, es fa necessari tramitar les factures com un reconeixement de deute. Els imports a 
reconèixer són els següents: 
 
PARTIDA 06.92000.22200 
PROVEÏDOR: UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU. CIF U-86100054. Gran 
Via, 28. 28013 Madrid. 
CONCEPTE: Servei de telecomunicacions fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma. Factures 
UFCU1802000002 i 3 més la factura de missategería  UFCU1802000001, conformades per l’IMI 
en data 9 de març i rebudes a Compres15 de març 2018. 
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 12.744,22’-euros". 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
20. Reconeixement de deute a I. M. Font Poquet corresponent a  full sala "Llum d'Oli" i 
tallers biblioteques Pepe Miralles per un import de 1.094€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1.- Reconèixer el deute de la la factura número 1-2017 a nom de Isabel Marta Font Poquet 
amb NIF 43103699C, corresponen al text per al full de sala per a l’exposició "Llum d’Oli" de 
Dolores Sampol, amb un import de 300 euros dels quals 45euros corresponen a l’IVA, amb 
càrrec a la partida 03.333.12.227.06 Museus-Solleric-Treballs Externs del vigent pressupost de 
despeses. 
 
2.- Que l’import de 300 euros dels quals 45 euros corresponen a l’IVA, s’aboni amb càrrec a la 
partida 03.333.12.227.06 Museus-Solleric-Treballs Externs del vigent pressupost de despeses. 
 
2.- Reconèixer el deute amb José Miralles Crisóstomo ambNIF 73987664E, el honoraris 
d’artista per a la realització de tallers a les biblioteques municipals, amb un import de 794 
euros (exempts d’IVA segons l’article 20.1 de la Lley 37/1992) i amb una retenció de 
119,1euros en concepte d’IRPF. 
 
3.- Que l’import de 794 euros (exempts d’IVA segons l’article 20.1 de la Lley 37/1992) i amb 
una retenció de 119,1 euros en concepte d’IRPF, s’aboni amb càrrec a la partida 03-
333.12.226.11 Museus-Solleric, Prog. Cont. Artística, del vigent pressupost de despeses. 
 
4.- Comunicar el present acord a les persones interessades i a les seccions de Comptabilitat i 
Intervenció." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
21. Reconeixement de deute a les empreses AUJUB S.L. i BENDIX S.A. per un import total de 
109,28€ per treballs realitzats a Can Balaguer 
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute extrajudicial de crèdit amb les següents empreses i amb motiu de les 
factures següents: 
 
Amb AUJUB S.L .(B07558075), la factura núm. 17000454 de data 29 de març de 2017 
(registrenúm.2017/19410) pel servei de retirada d’enderrocs abans de la inauguració de 
l’edifici de Can Balaguer, que hi havia al magatzem del pati sota l’escala d’accés a la sala 
medieval, per un import de 82,50 euros (dels quals  7,50 euros corresponen al 21% d’IVA). 
  
Amb BENDIX S.A. (A07052566), la factura núm. A6653 de data 25 d’octubre de 2017 (registre 
2017/15882) per a la compra de pintura pel magatzem de reserva d’obres d’art de Can 
Balaguer per un import de 26,78 euros (dels quals 4,65 euros corresponen al 21% d’IVA). 
 
2. Que l’import total de 109,28 euros (IVA inclòs) s’aboni amb càrrec a la partida 
03.33313.22706 (Museus. Balaguer. Treballs externs) del pressupost de despeses de 2018. 
 
3. Comunicar el present acord a les empreses interessades i ales seccions de Comptabilitat i 
Intervenció." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
22. Reconeixement de deute a l'empresa SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL per un 
import de 638,38€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar la despesa corresponent al reconeixement de deute de l’any 2017 per un import 
total de 638,38 euros (sis-cents trenta-vuit euros i trenta-vuit cèntims).  
 
2. Abonar l’import de 638,38 euros (sis-cents trenta-vuit euros i trenta-vuit cèntims) dels quals 
110,79 euros (cent deu euros i setanta-nou cèntims) corresponen a l’IVA a l’empresa SOCIAS 
SUMINISTROS INDUSTRIALES SL, amb NIF/CIF B-07719701, (factura 1709418) per 
subministrament de material divers. 
 
3. Autoritzar i disposar la despesa total de 638,38 euros (sis-cents trenta-vuit euros i trenta-
vuit cèntims) amb càrrec a la partida 12.13600.22109 del vigent pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
23. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca per un 
import de 51.600€ 
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca amb CIF. G 
57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 Palma d’un total de  € (cinquanta-
un mil sis-cents euros, IVA exempt) corresponents a les factures 2017/44 de novembre 2017 
per la quantitat de 13.380,00 €;  fra.  2017/47 de desembre 2017 per la quantitat de 13.290,00 
€;  fra.  2018/02 de gener 2018 per quantia de 13.185,00 € i fra. 2018/07 de febrer 2018per la 
quantitat de 11.745,00 €. 
 
La quantitat total de 51.600,00 €  (cinquanta-un mil sis-cents euros, IVA exclòs) corresponent a 
les factures de novembre de 2017 a febrer de 2018 ambdós incloses, es poden carregar a la 
partida 20 23121 22793  PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del vigent pressupost de 
despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
24. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import 
de 61.872€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) amb CIF. G 
64147184 i domicili al carrer Àlaba, 61 1er, CP 08005 Barcelona d’un total de 61.872,00 € 
(seixanta-un mil vuit-cents setanta dos euros, IVA exclòs) corresponents a les factures fra. 
18/02/18 de febrer de 2018 per la quantitat de 30.936,00 €i  fra. 18/03/18 de març de 2018 
per la quantitat de 30.936,00 €. 
 
La quantitat total de 61.872,00 € (seixanta-un mil vuit-cents setanta dos euros, IVA exclòs)  
corresponent a les factures de febrer i març de 2018, es poden carregar a la partida 20 23121 
22793  PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del vigent pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
25. Rectificar la numeració de les factures detallades a l'acord de Ple de 22.03.18 en relació a 
l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA MOVILES SAU 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
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"RECTIFICAR la numeració de les factures detallades a l’acord aprovat pel Ple del mes de març 
en relació a l’empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU, CIF U-
86100054, per una errada de transcripció, en el sentit que les factures que sumen l’import de 
10.876,40 euros correcte no són les factures UFCU1712000002i 3 sinó les factures 
UFCU1801000002 i 3." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
26. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost 
sobre béns immobles, concepte 112,00-112,0 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
unanimitat 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost 
sobre béns immobles, concepte 112,00-112,01, la darrera modificació de la qual va ser 
aprovada inicialment per acord plenari de 26 d’octubre de 2017, i definitivament, el 21 de 
desembre de 2017, sent d’aplicació des del dia 1 de gener de 2018. 
La modificació consisteix en la variació d’alguns dels requisits del sistema especial de 
pagament previst a l’article 26.1 de l’Ordenança fiscal  que quedarà redactat així: 
 
Article  26  
Sistema especial de pagament  
1. El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents i d’altres obligats que ho 
sol·licitin per al conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents a béns de naturalesa 
urbana i rústica. S’aplicarà d’acord amb les condicions següents:  
a) Fer la sol·licitud de manera presencial a la Secció d’IBI del Departament Tributari o mitjançat 
la presentació d’imprés formalitzat  per aquest tipus de sol·licitud  en el Registre General de 
l’Ajuntament de Palma o qualsevol oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Palma.  
b) Els efectes d’aquesta sol·licitud seran sempre per a l’exercici següent. 
c) El compliment de tots els requisits donarà lloc a l’aplicació d’aquest sistema especial de 
pagament sense necessitat de contestació expressa.  
d) L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici 
següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa. En el supòsit que el 
deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució. En 
el cas que el subjecte passiu de l’impost no sigui el titular del compte corrent on s’hagin 
domiciliat els pagaments, la devolució del sobrant  l’haurà de sol·licitar per escrit, el subjecte 
passiu de l’impost. 
e) Si el sol·licitant incorregués en la devolució d’una quota del sistema especial de pagament, 
aquest quedarà sense cap efecte i haurà de pagar el deute pendent en el període general de 
pagament voluntari de l’impost sobre bens immobles. El contribuent haurà de sol·licitar 
expressament el rebut per l'import pendent. Els pagaments efectuats tindran la consideració 
d'ingressos a compte de l'import principal.  
f) El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els 
recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva 
normativa específica.  
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g) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària, en qualsevol de les modalitats que 
se regulen  al segon paràgraf d’aquest article. 
2. ... 
 
Segon.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels 
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic 
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes 
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i  presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès 
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. 
 
Tercer.- L’expressada modificació entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al BOIB." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
27. Aprovar provisionalment modificar l’Ordenança reguladora del preu públic per a la  
realització d’activitats formatives, culturals, musicals i de tallers, als Casals de barri, concepte 
341,09 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la  realització 
d’activitats formatives, culturals, musicals i de tallers, als Casals de barri, concepte 341,09, pel 
que fa a  l’article 4, en el sentit d’incloure reduccions i bonificacions per a les dones víctimes de 
violència de gènere, apartats 1 i 3.e). La redacció d’aquest article quedarà així: 
 
Article 4 
Reduccions i bonificacions 
1. S’aplicaran les següents reduccions i bonificacions sobre la quota: 
Persones amb dret a reduccions i bonificacions   
Titulars del carnet jove 10% 
Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d’edat  
25% 
Persones en situació d’atur 50% 
Persones amb discapacitat igual o superior al 33%  50% 
Persones amb Renda Mínima per Inserció (RMI) 100% 
Persones titulars o beneficiàries de Renda Social Garantida (RSG) 100% 
Persones beneficiàries de pensions no contributives  100% 
Dones  víctimes de violència de gènere derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de Palma 
o d’una altra Administració Pública  
100% 
2. ... 
3. ... 
a)  ........... 
e) Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d’edat: qualcú dels 
mitjans de d’acreditació previstos a l’article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,  d’igualtat 
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d’homes i dones. En els casos de persones derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de 
Palma o d’una altra Administració pública, serà suficient la presentació d’informe de derivació 
pertinent. 
4. ......... 
Segons.- Tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels 
articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004,de 5 de març; i pel que fa al procediment, s’ha d’estar a l’article 102.2 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears estableix que les 
ordenances fiscals s’han d’ajustar al procediment establert en la legislació estatal reguladora 
de les hisendes locals.  
 
Tercer.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels 
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic 
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes 
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès 
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions,s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. 
 
Quart.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2018." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
28. Aprovar inicialment el projecte de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots en contra (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1r.- Desestimar l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Municipal Popular, i desestimar 
igualment, les esmenes presentades pel Crup Municipal Ciutadans. Estimar parcialment 
l’esmena Sisena de les presentades pel Grup Municipal Popular, en el sentit de que s’ afegirà al 
text de l’Ordenança d’ocupació de via pública el següent: "DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.- 
Es delega en la Regidoria de Participació Ciutadana la regulació específica i particularitzada de 
les activitats que es realitzin a la via pública pels artesans, pintors artistes i caricaturistes, 
músics i cantants, individuals o en grup, i estàtues, mims i malabaristes. Aquesta regulació 
s’aprovarà  mitjançant decret que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears". 
Desestimar la resta d’esmenes presentades pel Grup Municipal Popular. 
 
2n.- Aprovar inicialment la Ordenança municipal d’ocupació de via pública, d’acord amb 
l’article 99  del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, prèviament dictaminada 
favorablement per la Comissió de la Vigilància de la Contractació i Infraestructures. 
 
3r.- Publicar al BOIB i a la pàgina web de l’Ajuntament el text íntegre de l’ordenança, un cop 
aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple,  per un termini de trenta dies hàbils a efectes 
d’informació pública." 
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 vots en contra (PP i 
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's). La votació de l'esmena a la totalitat i de les esmenes 
reproduïdes a Ple a petició dels grups C's i PP, es recull a l'annex que s'adjunta a l'acta. 
 
Annex votació d’esmenes  reproduïdes a Ple a petició dels Grups Municipals C’s i PP sobre l’Ordenança 
ocupació via pública  
 
1. Esmena a la totalitat del Grup Municipal Popular 
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 vots a favor (PP i 
Sr. Gijón) 
 
2. Esmenes del Grup Municipal C’s: 
 
Enmienda Nº1- Modificación De la Exposición de motivos 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº7 Eliminación Art. 19.16  Prohibición de colocar tendales 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 8 Adición Art. 19.19 Prohibición de cortavientos 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 9 Modificación Art. 21.1 Normas comunes de mobiliario autorizable 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 12. Modificación Art. 25.2 y 25.3 sobre cerramientos de dos laterales 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 13 Modificación Art. 29.1 Ocupaciones delante de fachadas del vecino contiguo.  
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 14 Modificación Art. 57 Expositores situados en fachada. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 15 Adición al Art. 66 Promociones comerciales. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº 16 Adición. Capítulo XV. Disposiciones finales. 
Cuarta. Disposición transitoria. Venta Ambulante. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
Enmienda Nº17 Modificación Régimen Transitorio  
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA,) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
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3. Esmenes del Grup Municipal Popular: 
 
PRlMERA.- Sobre la prohibición de la venta ambulante ilegal. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
SEGUNDA.- Sobre la Moratoria de 18 meses para adaptar el mobiliario urbana de las terrazas, tanto para 
los toldos como para el resto de elementos autorizables. 
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 vots a favor (PP i 
Sr. Gijón) 
 
TERCERA.- Sobre el Art. 29. Ocupaciones delante de fachadas del vecino contiguas 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
CUARTO.- Sobre el Art. 21. Normas comunes sobre los elementos que se autoricen, que deben ser 
móviles y se deberán retirar diariamente al finalizar el horario previsto. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C’s i 
Sr. Gijón) 
 
QUINTA.- Sobre el Art. 17. Criterios técnicas, 1. El espacio ocupable tendrá que estar situado en la 
proyección de la fachada del local de la actividad, que tendrá que ser una acera o espacio libre público 
Y la Disposición Final, Segunda Régimen Transitorio que afecta a la renovación de Iicencias  
manteniendo la misma superficie de ocupación de suelo, excepte en el Centro Histórico, santa Catalina y 
Es Jonquet. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 13 vots a favor (PP, Cs ii 
Sr. Gijón)  
 
SEXTA.- Sobre actividades de mimos, caricaturistas, pintores, artistas manuales y músicos. 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP,C’s i 
Sr. Gijón) 
Esmena a l’esmena presentada per l’equip de Govern a l’esmena del Grup Municipal Popular: 
Aprovat per 24 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA, PP i Sr. Gijón) i 4 vots en contra 
(C’s) 
 
SÉPTIMA.- Sobre la Disposición Adicional, Primera, Planes zonales y/o regulaciones especificas, sobre los 
Planes Zonales  y/o regulaciones especificas. 
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 vots a favor (PP i 
Sr. Gijón) 

 
29. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a  2018, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    
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Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. def. 

16 33800 62400 FESTES POPULARS I ALTRES.- INVERSIONS VEHICLES 0,00 21.000,00 21.000,00 

16 33800 62300 FESTES POPULARS I ALTRES.- MAQUIN., INSTAL. TÈCNIQUES 0,00 17.000,00 17.000,00 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  38.000,00  

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dism. C. def. 

16 33801 22609 NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT. 310.236,00 21.000,00 289.236,00 

16 33801 48100 PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS 600,00 600,00 0,00 

16 33802 22602 PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ 14.705,00 6.300,00 8.405,00 

16 33802 48100 PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA 1.800,00 700,00 1.100,00 

16 33806 22606 P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS 4.189,00 4.000,00 189,00 

16 33806 22706 P.CIUTADANA,FESTES ESTIU.- JURATS 600,00 600,00 0,00 

16 33806 48100 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- FESTES ESTIU. PREMIS 2.300,00 2.300,00 0,00 

16 92400 62500 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS 2.500,00 2.500,00 0,00 

     38.000,00  

 
 
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. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) 
 
30. Aprovar inicialment la modificació del PGOU referida a la regulació dels usos de 
l'equipament en la confluència carrer Joan Maragall, Avda. Gabriel Alomar i Villalongai via 
litoral 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's). 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida a la regulació dels usos de 
l’equipament situat en la confluència del carrer de Joan Maragall, l ‘avinguda de Gabriel 
Alomar i via Litoral (ZONA ESTADÍSTICA NÚM. 71, FONERS). La proposta de modificació ha 
estat redactada pels Serveis Tècnics de Planejament i es correspon amb la següent  
documentació: documentació en paper de la modificació puntual del PGOU amb data 
d’entrada al Registre de Planejament de 23 de febrer de 2018 i núm. 107,  i que es correspon 
amb els següents arxius electrònics: I:\DOC TECNICA ORIGINAL\PADOC TECNICA 
ORIGINAL\PA2018-0001-MOD PGOU FAÇANA MARÍTIMA IMI\PA2018-0003-v20180305. 
 
Prèviament a l’aprovació definitiva se n’ha d’obtenir informe favorable de la Direcció General 
d’Aviació Civil. 
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2. Sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el seu pronunciament en el 
sentit que aquesta modificació puntual del PGOU no té efectes significatius en el medi 
ambienti, per tant, no cal que se subjecti al procediment d’ avaluació ambiental estratègica, 
segons l’ article 9.5 de la Llei12/2016, de 17 de juliol, d’ avaluació ambiental de les Illes 
Balears. 
No s’aprovarà definitivament aquest Pla Especial mentre no hi hagi un pronunciament de la 
CMAIB i, si s’ escau, es facin tots els tràmits previstos a la legislació ambiental. 
 
3. 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 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. 
 
 4. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria; queden 
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i 
determinants. Particularment, se’n sol·licitarà, abans de l’aprovació definitiva, informe al 
Consell de Mallorca. 
 
 5. Assenyalar, coma àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l’article 51 
de la LUIB, les de l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent 
planejament. 
 
6. Comunicar el present acord a l’Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de serveis que es            
puguin trobar afectats." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, 
C's i Sr. Gijón) amb el quòrum de la majoria absoluta 
 
31. Donar compte del Decret de Batlia núm 201807641 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació 
i reconeixement de la Fira d'es Llonguet a Es Pil·lari 
 
La Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient se'n dona per assabentada. 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"PRIMER.- Aprovar les determinacions generals i condicions de funcionament per a la 
consolidació de l’activitat anomenada “FIRA D’ES LLONGUET D’ES PIL·LARÍ”, amb caràcter de 
fira tradicional dins el municipi de Palma.  
 
Concorre per a dita consolidació com a fira tradicional una continuïtat de manera 
ininterrompuda durant els darrers 4 anys ja, promoguda per l’Associació de Veïns d’es Pil·larí, 
amb CIF G07.222.029,  invocant essencialment la tradició dels productes locals de pastisseria i 
forn, amb el suport de l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i altres entitats. 
Tot això com una fira representativa de les tradicions palmesanes. 
 
Es subjectarà la Fira anualment al compliment dels requisits exigits a la normativa municipal en 
matèria de mercats, i als requisits exigits a la normativa sectorial d’aplicació en una fira 
d’aquestes característiques, especialment en matèria de seguretat alimentaria, amb 
observació de les següents condicions: 
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-a) que el promotor assumeixi l’organització de la Fira amb subjecció al dispositiu segon 
d’aquesta resolució, pel que fa a requisits exigits a la normativa en matèria de mercats.  
 
-b) que qualsevol tipus d’anunci o publicitat sobre l’esdeveniment sigui prèviament comunicat 
i aprovat per part de l’Ajuntament. 
 
-b) que el promotor assumeixi la disponibilitat d’espai suficient per aparcament de vehicles. 
 
-c) que el promotor assumeixi la disponibilitat d’una ambulància amb ocasió de 
l’esdeveniment; i observi separació d’espais per a l’exigència de passos practicables per als 
bombers en els vials de la Fira, i  l’accessibilitat dels hidrants existents a la zona.  
 
-d) que el promotor assumeixi qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat 
desenvolupada, motiu pel qual ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per 
import suficient. 
 
e) que el promotor satisfaci en la Fira els Criteris d’Accessibilitat per Events Temporals de 
l’Ajuntament de Palma que s’adjunten  com Annex II,  que resultin d’aplicació. Tot això sense 
perjudici de l’assessorament tècnic municipal.   
 
f) el promotor serà responsable de que, una vegada finalitzada l’activitat, es retorni l’espai 
públic utilitzat a la seva situació original.  
 
Sense perjudici de la pertinent adaptació a les circumstàncies i, si procedeix, necessitats 
municipals sobrevingudes, i/o altres concretes instruccions que per al millor funcionament de 
la Fira es disposin des de la Regidoria d’Àrea, s’observaran les següents  
 
DETERMINACIONS GENERALS 
    
DATES DE LA FIRA I HORARI:  darrer diumenge d’abril de cada any, des de les 09.00hfins les 
20.00h. 
 
UBICACIÓ: nucli urbà de l’entitat de població Es Pil·larí, amb una previsió de 70 punts de 
venda, mostra o exposició que, d’acord amb la informació gràfica adjunta, aportada pel 
promotor (Annex I), s’instal·laran als espais públics següents: el tram del carrer Muntanya 
(núms 370-406) comprès entre la intersecció amb el carrer Martina Pasqual i la intersecció 
amb el Camí Son Fangos; el tram del carrer Josep Tomàs de Renteria (núms 8-16) comprès 
entre Roncal i Baltasar Moya; el tram del carrer Sor Damiana (núms 1-6) comprès entre 
Muntanya i Roncal;així com l’afegiment d’una previsió d’ocupació al tram del Carrer Roncal 
(núms. 2–38) comprès entre la intersecció amb el C. Martina Pascual i la intersecció amb C. 
Son Fangos; així com al tram del Carrer Martina Pascual (núms. 22-28) comprès  des de 
c.Roncal a c. Muntanya. 
 
Hi haurà demostracions artesanals d’elaboració de pa i altres productes tradicionals.    
 
Es detalla també a la informació gràfica aportada una zona especial per a aparcament de 
vehicles de persones amb mobilitat reduïda, ambulància i altres serveis de protecció civil, a 
ubicar a una vorera del carrer Muntanya, al tram comprès entre Camí Son Fangos i Francesca 
Bosch.   
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Es preveu també a la informació gràfica aportada la disponibilitat d’un espai públic municipal 
com a aparcament del públic en general ubicat entre els carrers Francesc Salas Aguiló i 
Francesca Bosch, amb entrada des d’aquest darrer carrer (grafiat com a “Aparcament 1”), així 
com altres espais privats, cedits als promotors també per a dit ús com a aparcament amb 
ocasió de l’esdeveniment: un ubicat devora l’església parroquial (grafiat com a “Aparcament 
2”) i l’altre ubicat al final del carrer Francesca Bosch (identificat com a “Aparcament 3”, si bé 
fora de plànol). 
 
MUNTATGE PARADES: el dia immediatament anterior a la data de l’esdeveniment, amb 
subjecció a les indicacions de Mobilitat i de la Policia Local. En aquest sentit, el promotor 
sol·licita una reserva d'ocupació d'espai, amb tall del trànsit, des de les 08h del dissabte 
anterior a la Fira als trams de carrers indicats a l’apartat “Ubicació”.  
 
DESMUNTATGE PARADES: a partir de la finalització de l’esdeveniment prevista a les 20h del 
mateix diumenge de Fira, havent d’haver finalitzat el desmuntatge, amb caràcter general, 
abans de les 23 h del mateix dia. 
 
RESTRICCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT: Les eventuals necessitats especials, com  restriccions, 
senyalitzacions o prohibicions de circulació i/o estacionament en determinats punts o trams 
que detalla l’entitat promotora en la informació gràfica adjunta, es subjectaran a les concretes 
indicacions de Mobilitat i la Policia Local, especialment pel que fa a:  
 
-tall de transit entre les08h del dissabte anterior  i les 23 h del diumenge de Fira, als trams de 
carrers indicats a l’apartat “Ubicació”. 
 
-establir coma unidireccional durant el diumenge de Fira,i senyalitzar pertinentment com a 
reserva d’espai, la zona especial per a aparcament de vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda,ambulància i altres serveis de protecció civil a ubicar, d’acord amb la sol·licitud del 
promotor, a una vorera del carrer Muntanya, al tram comprès entre Camí Son Fangos i 
Francesca Bosch.  
 
AUGMENT EN LA FREQÜÈNCIA DE LA LÍNIA DE BUS: La entitat promotora sol·licita un augment, 
per al dia de la fira, en la freqüència de la línia 31de bus, amb partida des de Pl. d’Espanya, la 
qual cosa es sotmet a la consideració de l’EMT i  Mobilitat.    
 
ESCENARI: el promotor de la fira sol·licita a l’Ajuntament un escenari de 4*4m. 
 
TANQUES: sol·liciten els promotors a l’Ajuntament unes 120 tanques a disposició dels 
organitzadors, així com cintes per unir-les. 
 
LÍNEES DE VENDA:  
-Parades d’alimentació: llonguets, productes de forn i pastisseria, i altres productes alimentaris 
locals amb denominació d’origen.  
 
-Parades no d’alimentació: productes artesanals.   
 
Tot això sense perjudici de punts dedicats no a comercialització, sinó a mostra, exhibició o 
tallers. 
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SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ CIVIL: El promotor sol·lita presència policial a la intersecció 
del camí Son Fangos amb Camí Muntany, principi i final del recinte firal,així com altres 
actuacions dins les seves competències. 
 
Alhora, sol·licita les actuacions necessàries per part del servei de Protecció Civil i de Bombers 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: el promotor serà responsable de la seva 
contractació, a càrrec seu, per import suficient. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: el promotor serà responsable de que es munti la instal·lació elèctrica 
de la fira per part de tècnics autoritzats i/o homologats, essent dita instal·lació al seu càrrec.   
 
AMBULÀNCIA: el promotor serà responsable de la disponibilitat d’un servei d’ambulància a la 
Fira, a càrrec seu.  
CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES: La comercialització i/o elaboració de productes 
alimentaris es subjectarà a la normativa reguladora de les seves condicions higièniques i 
sanitàries. S’hauran de complir les següents condicions de participació a la Fira: 
 
- els aliments elaborats i/o transformats que es comercialitzin procediran d’establiments amb 
autorització sanitària de funcionament i/o amb número de registre sanitari,inscrits al Registre 
d’empreses, establiments i productes del sector alimentari de les Illes Balears (Decret 99/2012, 
de 7 de desembre) i/o Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RD 
191/2011, de 18 de febrer). 
 
-  l’elaboració, conservació i venda de menjars preparats s’ajustaran a les normes d’higiene 
contingudes al RD 3484/2000, de 29 de desembre, comptant els manipuladors amb formació 
acreditada i comptant la parada amb pantalles de protecció dels aliments exposats, 
refrigeració quan sigui necessària, mantenint-se la cadena de fred en l’emmagatzematge, 
conservació transport i venda; neteja de superfícies i d’estris, subministrament suficient 
d’aigua potable, etc.  
 
Pel que fa a coberts, tassons, etc per al públic,preferentment seran d’un sol ús. 
 
- en els aliments lliurats sense ulterior transformació s’observarà l’etiquetatge que resulti 
d’aplicació d’acord amb el RD 1334/1999, de 31 de juliol, sobre Norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris, conformement amb el Reglament Europeu 
1196/2011, de 25 d’octubre, especialment pel que fa a les dades per la correcta identificació 
del producte, origen, duració o caducitat, etc;  
En cas de venda a granel o fraccionada, es conservarà l’etiqueta original fins a la finalització de 
la venda del producte. 
 
- en cas de venda de menjars preparats o activitat de cuina, s’observaran les previsions 
contingudes al RD 126/2015, de 27 de febrer, d’acord amb el Reglament Europeu 1169/2011, 
relatives a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar pera la 
venda al consumidor final i a les col·lectivitats,dels envasats als llocs de venda a petició del 
comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall, quant a la informació obligatòria 
dels aliments, presentació i col·locació de la mateixa,i especial atenció ala publicitat 
d’al·lèrgens o productes susceptibles d’intolerància alimentària. 
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SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: es sol·licita una presa d’aigua potable a la zona de la 
Fira, cantonada del Camí Muntanya amb el Carrer Josep Tomàs Renteria. 
 
CONTENIDORS DE RESIDUS I PAPERERES: els promotors han sol·licitat una redistribució dels 
contenidors de la zona,cubells addicionals i/o altres mesures en matèria de neteja que siguin 
pertinents per al normal funcionament de la Fira.   
 
ACONDICIONAMENT APARCAMENT 1 I SOLAR MUNICIPAL: els promotors han sol·licitat, per 
part dels serveis municipals, la neteja del solar municipal ubicat entre els carrers Francesc  
Salas Aguiló i Francesca Bosch, amb entrada des d’aquest darrer carrer (grafiat coma 
“Aparcament 1”), per a aparcament de vehicles del públic en general, i la seva senyalització. 
 
PARADES: L’ocupació dels llocs de venda es realitzarà mitjançant parades desmuntables 
instal·lades pels propis venedors, essent responsables de la netedat i adequat estat de 
conservació de les mateixes. 
Tot això sense perjudici d’eventuals instal·lacions a facilitar per l’Ajuntament als promotors, 
per a participants no habituals a fires, convidats a exposar els seus productes.  
 
OBSERVACIÓ D’ORDENANCES MUNICIPALS: els autoritzats a ocupar un lloc de venda a la Fira 
tenen un deure de concurrència a la parada, al servei de la bona imatge de la mateixa.  
Els autoritzats a ocupar les parades i vendre-hi estaran subjectes al compliment de les 
obligacions fixades, amb caràcter general, a l’article 61 del Reglament municipals de serveis de 
consum i mercats minoristes municipals, així com a les vigents ordenances en matèria de 
renous i de neteja, i qualsevol altra normativa municipal d’aplicació, estant el seu 
incompliment tipificat com a infracció sancionable en els termes taxats a les mateixes. 
 
SEGON.- Que per part de l’entitat promotora s’assumeixi anualment l’organització de 
l’esdeveniment. Tot i essent responsable de l’assignació dels llocs de venda, i la seva concreta 
ubicació física, presentarà l’entitat promotora, pel que fa a les activitats de venda per part de 
professionals, una proposta d’adjudicació de llocs de venda per a la seva supervisió municipal, i 
que els venedors inclosos a la mateixa presentin la declaració responsable del compliment dels 
requisits establerts prevista a l’article 5 del RD 199/2010, de 26 de febrer, regulador de la 
venda ambulant o no sedentària (BOE de 13-03-10) com a condició per a l’obtenció de les 
pertinents credencials. Aquestes s’hauran de tenir exposades davant el públic. Tot això 
conformement amb el disposat a l’article 58 del Reglament de Serveis de Consum i Mercats 
Minoristes Municipals.  
 
L’esmentada proposta d’adjudicació dels llocs de venda es formularà per l’entitat promotora  
mitjançant relació en què consti: nom del titular,DNI/NIE/CIF, línea de venda, núm. del lloc de 
venda i nombre de mts lineals.  
 
TERCER.- Que per part de EMAYA, Policia Local i altres serveis municipals competents s’adoptin 
totes aquelles mesures que siguin pertinents per al normal desenvolupament de la Fira.  
 
QUART.- Traslladar la present resolució a l’EMT, per al seu coneixement en relació a les 
restriccions en matèria de trànsit, i eventuals augments de freqüències del servei de bus amb 
ocasió de l’esdeveniment, als efectes corresponents.  
 
CINQUÈ.- Procedir a l’adopció de les mesures administratives necessàries per a l’eficàcia de la 
present resolució, a partir dela data de 27 d’abril de 2018. 
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SISÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació." 
 
32. Donar compte del Decret de Batlia núm. 201807640 de 12 d'abril, relatiu a la consolidació 
i reconeixement de la Fira del Caragol a Sant Jordi 
 
La Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient se'n dona per assabentada. 
 
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de: 
 
"PRIMER.- Aprovar les determinacions generals i condicions de funcionament per a la 
consolidació de l’activitat anomenada “FIRA DEL CARAGOL A SANT JORDI”, amb caràcter de 
fira tradicional dins el municipi de Palma.  
 
Concorre per a dita consolidació com a fira tradicional una continuïtat durant ja disset 
edicions, promoguda per l’entitat sense ànim de lucre CLUB PRAT DE CATÍ amb CIFG07893449,  
invocant essencialment la tradició d’aquest producte culinari, juntament amb altres 
exhibicions de productes autòctons i ecològics de l’economia local, com a una fira 
representativa de les tradicions palmesanes. 
 
Es subjectarà la Fira anualment al compliment dels requisits exigits a la normativa municipal en 
matèria de mercats, i als requisits exigits a la normativa sectorial d’aplicació en una fira 
d’aquestes característiques, especialment en matèria de seguretat alimentaria, amb 
observació de les següents condicions: 
 
a) que el promotor assumeixi l’organització de la Fira amb subjecció al dispositiu segon 
d’aquesta resolució, pel que fa a requisits exigits a la normativa municipal en matèria de fires i 
mercats. 
 
b) que el promotor doni compliment, davant les Administracions supramunicipals 
competents,als requisits en matèria de sanitat i benestar animal exigits ala normativa sectorial 
d’aplicació, pel que fa eventuals exposicions d’animals, mostres i concursos de races 
autòctones prevists tradicionalment, segons la documentació aportada, a la plaça de Mateu 
Verd “Campet” i trams dels carrers de Ponent, Pintor Gabriel Comes i Roca, Cas Quitxero i Can 
Cota.  
 
c) la disponibilitat d’espai suficient per aparcament de vehicles, havent manifestat el promotor 
que li són cedides certes finques privades al respecte, amb ocasió de l’esdeveniment (com Can 
Reviu, devora vial Sant Jordi).  
 
d) la disponibilitat d’almenys una ambulància,així com les exigències d’espais lliures o altres 
indicacions en matèria de protecció civil que pugui assenyalar el  SCIS. 
  
e) qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat desenvolupada, motiu pel qual el 
promotor haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per import suficient. 
 
f)l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene alimentària en la Fira, 
incloent la disponibilitat de camions o cambres frigorífiques per a l’adequada conservació de 
les mostres culinàries.  
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g) el promotor haurà de satisfer en la Fira els “Criteris d’Accessibilitat per Events Temporals de 
l’Ajuntament de Palma” que s’adjunten  com Annex II, que resultin d’aplicació. Tot això sense 
perjudici de l’assessorament tècnic municipal.  
 
h) el promotor serà responsable de que, una vegada finalitzada l’activitat, es retorni l’espai 
públic utilitzat a la seva situació original.  
 
Sense perjudici de la pertinent adaptació a les circumstàncies i, si procedeix, necessitats 
municipals sobrevingudes, i/o altres concretes instruccions que per al millor funcionament de 
la Fira es disposin anualment des de la Regidoria d’Àrea, s’observaran les següents  
 
DETERMINACIONS GENERALS 
 
DATES DE LA FIRA I HORARI:  el penúltim cap de setmana de maig de cada any: des de les 
18.00h a les 23.30h del dissabte; i des de les 09.00h fins a les 21h del diumenge.  
 
UBICACIÓ: nucli urbà de Sant Jordi, amb diferents punts de venda, mostra o exposició que, 
d’acord amb la informació gràfica adjuntada com Annex I, i aportada pel promotor, es preveu 
que s’instal·lin als espais públics següents: Plaça Bisbe Planes; vial de Sant Jordi des del carrer 
Gabriel Comas  fins a la plaça Bisbe Planes; Pl Monteros al voltant de l’església; carrer Neira 
entre Sant Jordi i Roqueta; la illeta formada pels carrers Neira, Roqueta,Mataró i Nicolau Pizà; 
carrers Ecònom Rosselló,Ecònom Caldentey i Cristiandat.  
 
Tot això sense perjudici d’eventuals exposicions d’animals, mostres i concursos de races 
autòctones prevists tradicionalment, segons la documentació aportada, a la plaça de Mateu 
Verd “Campet” i carrers de Ponent, Pintor Gabriel Comes i Roca, Cas Quitxero i Can Cota; i en 
relació als quals el promotor es subjecta expressament a l’obligació de donar compliment, 
davant les Administracions supramunicipals competents, als requisits en matèria de sanitat i 
benestar animal exigits ala normativa sectorial d’aplicació.  
 
Hi haurà també mostres culinàries, concursos de caragols, actuacions musicals i altres 
activitats lúdiques a certs indrets dels espais públics esmentats.  
 
SERVEIS DE LOGÍSTICA:  es subministraren tarimes modulars, preses de corrent i barreres, 
d’acord amb la concreta petició que faci el promotor.  
 
SERVEI DE NETEJA: Es subministraran contenidors,papereres o altres mesures i serveis que 
EMAYA consideri pertinents per a un bon funcionament de la Fira durant tota la seva durada, 
als indrets afectats, així com els serveis especials de  neteja pertinents.  
 
MUNTATGE PARADES, RESTRICCIONS DEL TRÀNSITI ALTRES RESERVES D’ESPAI : les parades 
podran muntar-se a partir de les 10h del dissabte dia de començament de la fira. Aquestes 
tasques, així com l’eventual suspensió de la circulació de vehicles, s’ajustaran en tot moment a 
les instruccions de Mobilitat i de la Policia Local.   
 
Hi haurà una concreta reserva d’espai al carrer Mataró per vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda i per a l’ambulància, d’acord amb la proposta de l’entitat promotora. 
 
DESMUNTATGE PARADES: a la finalització de l’esdeveniment, i havent en tot cas de d’estar 
acabat el desmuntatge a les 22h. del diumenge darrer dia de fira, com més tard.  
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LÍNEES DE VENDA: mostres i activitats de cuina i degustació; parades de productes alimentaris i 
d’artesania; expositors; extensió d’activitat comercial de botigues; i altres venedors. 
 
APARCAMENT VEHICLES: l’entitat promotora haurà d’assumir la disponibilitat d’espai suficient 
per aparcament de vehicles. En aquest sentit, ha manifestat la cessió al respecte de certes 
finques privades (com Can Reviu, devora vial Sant Jordi), com espais cedits a l’entitat 
promotora pels seus titulars, amb ocasió de l’esdeveniment.  
 
DESVIAMENT DE LA LÍNIA DE BUS: l’eventual allargament d’horari, escurçaments i/o 
desviaments de la línia de bus proposats per l’entitat promotora  es sotmetran a la 
consideració de l’EMT, Mobilitat i Policia Local. 
 
CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES: Les activitats de cuina, manipulació i/o  
comercialització de productes alimentaris es subjectaran a la normativa reguladora de les 
seves condicions higièniques i sanitàries, essent els manipuladors d’aliments i la pròpia entitat 
promotora responsables del seu compliment.  
Assumeix l’entitat promotora l’obligació de posar un camió frigorífic o cambres frigorífiques a 
disposició de l’adequada conservació de les mostres culinàries. 
 
En particular, s’observarà el següent: 
 
- els aliments elaborats i/o transformats que es comercialitzin procediran d’establiments amb 
autorització sanitària de funcionament i/o amb número de registre sanitari, inscrits al Registre 
d’empreses, establiments i productes del sector alimentari de les Illes Balears (Decret 99/2012, 
de 7 de desembre) i/o Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RD 
191/2011, de 18 de febrer). 
 
-  l’elaboració, conservació i venda de menjars preparats s’ajustaran a les normes d’higiene 
contingudes al RD 3484/2000, de 29 de desembre, comptant els manipuladors amb formació 
acreditada i comptant la parada amb pantalles de protecció dels aliments exposats, 
refrigeració quan sigui necessària, mantenint-se la cadena de fred en l’emmagatzematge, 
conservació transport i venda; neteja de superfícies i d’estris, subministrament suficient 
d’aigua potable, etc.  
 
Pel que fa a coberts, tassons, etc per al públic, preferentment seran d’un sol ús. 
 
- en els aliments lliurats sense ulterior transformació s’observarà l’etiquetatge que resulti 
d’aplicació d’acord amb el RD 1334/1999, de 31 de juliol, sobre Norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris, conformement amb el Reglament Europeu 
1196/2011, de 25 d’octubre, especialment pel que fa a les dades per la correcta identificació 
del producte, origen, duració o caducitat, etc;  
En cas de venda a granelo fraccionada, es conservarà l’etiqueta original fins a la finalització de 
la venda del producte. 
 
- en cas de venda de menjars preparats o activitat de cuina, s’observaran les previsions 
contingudes al RD 126/2015, de 27 de febrer, d’acord amb el Reglament Europeu 1169/2011, 
relatives a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la 
venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats als llocs de venda a petició del 
comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall,quant a la informació obligatòria 
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dels aliments, presentació i col·locació de la mateixa, i especial atenció a la publicitat 
d’al·lèrgens o productes susceptibles d’intolerància alimentària. 
 
PARADES: L’ocupació dels llocs de venda es realitzarà mitjançant parades desmuntables 
instal·lades pels propis venedors, essent responsables, tant ells com l’entitat promotora, de la 
netedat i adequat estat de conservació de les mateixes. Tot això sense perjudici d’eventuals 
instal·lacions a facilitar per l’Ajuntament als promotors, per a participants no habituals a fires, 
convidats a exposar els seus productes.  
 
OBSERVACIÓ D’ORDENANCES MUNICIPALS: els autoritzats a ocupar un lloc de venda a la Fira 
tenen un deure de concurrència a la parada, al servei de la bona imatge de la mateixa.  
Els autoritzats a ocupar les parades i vendre-hi estaran subjectes al compliment de les 
obligacions fixades, amb caràcter general, a l’article 61 del Reglament municipals de serveis de 
consum i mercats minoristes municipals, així coma les vigents ordenances en matèria de 
renous i de neteja, i qualsevol altra normativa municipal d’aplicació, estant el seu 
incompliment tipificat com a infracció sancionable en els termes taxats a les mateixes. 
 
SEGON.- Que per part de l’entitat promotora s’assumeixi anualment l’organització de 
l’esdeveniment. Tot i essent responsable de l’assignació dels llocs de venda, i la seva concreta 
ubicació física, presentarà l’entitat promotora, pel que fa a les activitats de venda per part de 
professionals, una proposta d’adjudicació de llocs de venda per a la seva supervisió municipal,i 
que els venedors inclosos a la mateixa presentin la declaració responsable del compliment dels 
requisits establerts prevista a l’article 5 del RD199/2010, de 26 de febrer, regulador de la 
venda ambulant o no sedentària (BOE de 13-03-10) com a condició per a l’obtenció de les 
pertinents credencials. Aquestes s’hauran de tenir exposades davant el públic.  Tot això 
conformement amb el disposat a l’article 58 del Reglament de Serveis de Consum i Mercats 
Minoristes Municipals.  
 
L’esmentada proposta d’adjudicació dels llocs de venda es formularà per l’entitat promotora  
mitjançant relació en què consti: nom del titular, DNI/NIE/CIF, línea de venda, núm. del lloc de 
venda i nombre de mts lineals.  
 
TERCER.- Que per part de EMAYA, Policia Local i altres serveis municipals competents s’adoptin 
totes aquelles mesures que siguin pertinents per al normal desenvolupament de la Fira.  
 
QUART.- Traslladar la present resolució a l’EMT, per al seu coneixement en relació a les 
restriccions en matèria de trànsit, necessitats especials del servei de bus amb ocasió de 
l’esdeveniment, etc.   
 
CINQUÈ.- Procedir a l’adopció de les mesures administratives necessàries per a l’eficàcia de la 
present resolució, a partir de la data de 17 de maig de 2018. 
 
SISÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació." 
 
37. Grup PP relativa a pressuposts participatius 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
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"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno a  
 
1. Las bases deben recoger una reserva de consignación presupuestaria por materias, evitando 
así, que la práctica totalidad de proyectos sean de inversión frente a los de actuaciones 
municipales. 
 
2. Las bases deben recoger la exigencia de un mínimo de participación para la ejecución de un 
proyecto. La motivación de la presente enmienda radica en que los presupuestos participativos 
pretenden la ejecución de proyectos de interés general, por lo que una participación muy baja 
podría estar atendiendo a necesidad es de interés particular. 
 
3. Priorizar la ejecución de los proyectos en atención a su antigüedad, siempre que sea posible, 
y en caso contrario que se apruebe la calendarización de los mismos con el objetivo de 
conocer las fechas de su implantación efectiva." 
 
Aprovat els punts 1 i 3, per unanimitat. No aprovat el punt 2 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, 
MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C's i Sr. Gijón) 
 
39. Grup PP relativa a la dimissió de la presidenta i cessament del gerent de l'IME 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal: 
 
1. Dimisión de la Sra. Susana Moll Kammerich 
2. Cese del Sr. José María Gonzalez Navarro" 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
FOD 4. Aprovar inicialment la proposta de delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de 
Palma 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització deles estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de Palma, 
prevista a l’article 75 de la Llei 6/2017, de31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització de estades turístiques en 
habitatges, amb l’objecte i abast que defineix la documentació tècnica que s’adjunta i forma 
apart d’aquest acord,i que s’integra per la documentació següent: 
- Memòria-anàlisi general  
- Memòria justificativa 
- Proposta inicial de delimitació provisional i règim d’aplicació  
- Plànol de delimitació provisional 
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- Memòria-anàlisi dels efectes ambientals  
 
Segon.- Tramitar la proposta de Delimitació provisional de les zones aptes per a la 
comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al municipi de Palma, 
seguint el procediment establert en l‘article 75 de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació 
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’ 
estades turístiques en habitatges. 
 
Tercer.- Sol·licitar informes a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, a la Conselleria de 
Territori, Energia i Mobilitat, al Consell Insular de Mallorca, que l’han d’emetre en el termini 
màxim d’un mes, en els termes que preveu l’article 75 de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de 
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la 
comercialització d’estades turístiques en habitatges. 
 
Quart.- Sotmetre la documentació integrant de la proposta de Delimitació provisional de les 
zones aptes per a la comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al 
municipi de Palma, al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils 
comptadors des de la publicació d’aquest acord en el Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) 
per tal que s’hi puguin fer al·legacions. 
   
Cinquè.- Sotmetre la documentació integrant de la proposta de Delimitació provisional de les 
zones aptes per a la comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial al 
municipi de Palma,  a la corresponent avaluació ambiental estratègica abans de l’aprovació 
definitiva, que es tramitarà  d’acord amb l’article 13 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears i en compliment de l’article 75.3.c de la Llei 6/2017, 
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, 
relativa a la comercialització d’estades turístiques en habitatges." 
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots en contra (PP, C's i Sr. Gijón) 
 
S’absenten de la sessió la Sra. Frade i el Sr. Gijón 
34. Grup C's relativa al nom dels carrers Via Alemanya, Via Portugal i Via Roma, així com el 
procediment per el canvi dels noms dels carrers 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"1º- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Alcalde a no modificar el nombre de las calles 
Vía Alemania, Vía Portugal y Vía Roma, por no contravenir lo dispuesto en la L. 52/2007. 
 
2º- El Pleno insta al Regidor de Cultura a elaborar el reglamento que regule el funcionamiento 
de la Comisión de Toponimia, en la que estarán representados todos los partidos 
representados en el Pleno. 
 
3º- El Pleno acuerda que, en tanto no se redacte el anterior reglamento, las propuestas de 
cambio de nombre de las vías públicas se llevarán a cabo con el consenso de todos los partidos 
políticos con representación en el Ayuntamiento." 
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No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 12 vots a favor 
(PP I C's) 
 
35. Grup PP relativa a la Comissió de Toponímia 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno 
 
1. A incluir a un representante de  cada uno de los partidos de la oposición en la Comisión de 
Toponimia de la ciudad para garantizar la equidad y la pluralidad en su composición 
 
2. A no proceder al cambio de denominación de calles y vías ya existentes sin contar con el 
consenso vecinal y la información a los grupos de la oposición." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 12 vots a favor 
(PP i C's) 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Gijón 
44. Grup PP relativa a la il·luminació al Camp Redó 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT 
per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal: 
 
1.- Se ejecute de manera inmediata y provisional instalaciones en las zonas públicas  de Camp 
Redó para iluminar los pasajes interiores de dicho barrio, en tanto en cuanto se proyecta y se 
lleva a cabo el alumbrado definitivo. 
 
2.- Se diseñe un plan por parte del Ayuntamiento que permita que todos los pasajes de Camp 
Redó accedan al alumbrado definitivo independientemente de las capacidades económicas de 
los propietarios o de si están constituidos o no como comunidad de vecinos, a fin de que no 
quede ningún pasaje sin iluminación." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
45. Sobre la taula. Grup C's relativa a modificació normativa per facilitar l'accés als joves a 
vivenda 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 2 abstencions (PP) i 1 vot a favor (C's), 
amb l'esmena d'adició incorporada. 
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Es proposa: 
 
"1º- El Ayuntamiento de Palma insta al Consell Insular de Mallorca a no incluir en el futuro 
reglamento de desarrollo de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes 
Balears, y por lo que al suelo urbano consolidado del municipio de Palma se refiere, los índices 
de intensidad urbanística de uso residencial como limitación de la superficie mínima en m2 de 
suelo por vivienda en cada calificación. 
 
2º- El Ayuntamiento acuerda modificar el PGOU con el objeto de suprimir los índices de 
intensidad urbanística de uso residencial en suelo urbano consolidado." 
 
Sobre la taula 
 
46. Grup C's relativa a ocupació il·legal de vivendes i locals en el municipi de Palma 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C's). 
 
Es proposa: 
 
"1. Que el pleno del Ayuntamiento de Palma apoye de forma expresa la propuesta de 
modificaciones legislativas que se ha presentado en el Congreso de los Diputados para ofrecer 
una protección integral y efectiva a los legítimos titulares de derechos frente a la ocupación 
ilegal de viviendas, tomando como base la actuación de oficio del Defensor del Pueblo, iniciada 
en diciembre de 2016 ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del 
Estado. 
 
2. Que el pleno del Ayuntamiento de Palma manifieste su apoyo a la modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local y la Ley de Propiedad Horizontal presentada en el Congreso de los 
Diputados, con objeto de permitir a los Ayuntamientos ejercer, previa cesión por parte de las 
Comunidades de Propietarios, las acciones judiciales que procedan en el caso de ocupación 
ilegal de viviendas o edificios que ocasionen graves molestias en materia de seguridad y 
convivencia vecinal. La recuperación de la posesión podrá llevar a una compensación para el 
Ayuntamiento, tal y como se determine en Ordenanza municipal. En tal caso el propietario 
podrá elegir entre la compensación económica o la cesión temporal de la vivienda recuperada 
para su utilización como vivienda social. 
 
3.Dado el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal 
motivados por estas ocupaciones, además, el Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan de 
Protección de la Convivencia y Seguridad vecinal contra la ocupación ilegal que incluya: 
 
3.1 Creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los vecinos afectados por la 
ocupación ilegal, en el seno del Área de Funció Pública i Govern Interior o en el Área Delegada 
de Seguretat Ciutadana, como órgano encargado de la función de velar por la seguridad y la 
convivencias vecinales afectadas por la ocupación ilegal.  
La Oficina contará, en cada Distrito, con un “punto centralizado de atención vecinal contra las 
ocupaciones” donde se recojan bajo el principio de seguridad y confidencialidad del 
denunciante, todos los actos y denuncias que atenten contra la convivencia, la seguridad 
ciudadana y la habitabilidad en los edificios afectados por una ocupación mafiosa o generadora 
de problemas de convivencia vecinal.  
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La Oficina incluirá con un servicio de asesoramiento jurídico de atención a los vecinos, donde 
entre otras acciones, se asesore sobre el ejercicio de la acción de cesación de actividades 
molestas a los propietarios de la comunidad de vecinos sobre la base al artículo 7de la Ley de 
Propiedad Horizontal, informando sobre la legitimación de cada propietario para ejercitar 
acción judicial en caso de pasividad o inacción de la comunidad y aún a falta de acuerdo de la 
comunidad de propietarios siempre que sea en beneficio de la comunidad. 
 
3.2 La Oficina contará con una Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones ilegales para que 
coordine las acciones de las Unidades Integrales de Distrito donde se localicen estas 
usurpaciones e instruya el expediente administrativo oportuno que acredite los hechos 
contrarios a las Ordenanzas vigentes en materia de convivencia vecinal y de protección 
ciudadana partiendo de los hechos denunciados en el punto centralizado de atención vecinal 
contra la usurpación y así pueda servir como prueba en los procesos judiciales pertinentes.  
Esta nueva Unidad actuará de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
Estado, estableciendo metodologías de trabajo que refuercen la implicación y coordinación 
con la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas creada al efecto en el Cuerpo Nacional 
de Policía, con el Decanato y Fiscalía,  
 
3.3 Que se refuerce deforma inmediata, la presencia policial y patrullaje preventivo en los tres 
turnos de las Unidades Integrales de las zonas afectadas por el problema de la ocupación. 
 
3.4 Que en plazo máximo de 3 meses se inicien los trabajos de elaboración de un censo de 
viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, 
diferenciando las ocupaciones mafiosas o por personas con necesidad en aquellas zonas donde 
la Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones determine. Todo ello con la recopilación de 
datos de Policía Municipal y las Juntas, Distritos o  Consells de Barri, dentro de los términos de 
la normativa sobre protección de datos." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
42. Grup C's relativa al Parc de Rosa Bueno 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT 
per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
"Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos una intervención urgente por parte de los 
responsables municipales para solucionar las deficiencias del Parc de Rosa Bueno." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
50. Grup C's relativa al mercadet de la plaça Major 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C’s). 
 
Es proposa: 
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"El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a: 
 
1.- Negociar tanto con los representantes del mercadillo como con los comerciantes, una 
nueva distribución de los puestos que sea de conformidad con las dos partes." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
51. Grup PP relativa a la distribució dels llocs de la plaça Major 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C’s). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a devolver la configuración 
anterior de los puestos de la Plaza Mayor y, en todo caso, estudiar una nueva configuración y 
consensuar con las patronales de comercio y restauración la nueva propuesta." 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
49. Grup PP relativa a eliminació de la pujada de la tarifa d'aigua 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 3 a favor (PP) i 1 abstenció (C’s). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a retirar la subida de la tarifa 
de agua y alcantarillado al considerar que su implantación castiga de manera injustificada a la 
mayoría de las familias de Palma y que ha demostrado no ser una medida eficaz a la hora de 
conseguir una reducción del consumo de agua". 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 vots a favor 
(PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's) 
 
40. Grup C's relativa al rebuig de les manifestacions i actes contraris al sector turístic 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 
vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma muestra su absoluto rechazo a las manifestaciones y 
actos vandálicos llevados a cabo en protesta por la supuesta "masificación turística" de nuestra 
ciudad, e insta a las entidades organizadoras de las mismas a mantener el debido respeto hacia 
los turistas y visitantes." 
 
Aprovat per unanimitat, l'acord transaccional 
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33. Grup C's relativa al  Parc de Bombers de Sa Taulera 
 
Dictaminat favorablement per unanimitat a la Comissió de Serveis a la Ciutadania  
 
Es proposa: 
 
"Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se arreglen de forma urgente las 
deficiencias que sufre el Parc de Bombers de Sa Teulera." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
36. Grup PP relativa a zonificació escolar de Palma 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a sol•licitar al Govern de 
les Illes Balears  que elimini les vuit zones actualment establertes en el mapa escolar de Palma i 
les substitueixi per les tres zones (A, B i C) que estaven vigents a Palma fins el curs escolar  
2015-2016" 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
38. Grup PP relativa a seguretat a Son Gibert 
 
Dictaminat favorablement per unanimitat a la Comissió de Serveis a la Ciutadania  
 
Es proposa: 
 
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a millorar la presència policial 
efectiva a la barriada de Son Gibert, i en especial al carrer Melicotoner i el Parc de Son Gibert, 
per tal de garantir la convivència, la seguretat ciutadana i el compliment de les ordenances 
municipals." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
41. Grup PP relativa per a la transparència a les inversions de Capitalitat 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 
vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots a favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a presentar un Plan de 
Inversiones a cuenta de las partidas de Ley de Capitalidad para que sea conocido por todos, 
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incluidos los grupos de oposición para dotar de la necesaria transparencia a las partidas 
presupuestas de mayor carga política." 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor 
(PP, C's i Sr. Gijón) 
 
43. Grup PP relativa al camí de Moliners 
 
A la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT es fa votació separada dels 
punts: 
Punts 1 i 3 Dictaminat favorablement per unanimitat 
Punt 2 Dictaminat desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, PODEM PALMA i Més) i 
2 votsa favor (PP i C's) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno a  
 
1. Instar al Consell Insular de Mallorca a la revisión del plan de accesos y señalización del  
camino Moliners y camino Can Palou, con la finalidad de prevenir accidentes y regular la 
circulación. 
 
2. Instar al Consell Insular de Mallorca a la apertura del camino de Son Roca desde el camino 
Moliners, previsto en el plan urbanístico. Actualmente se encuentra bloqueado e impide el 
tránsito desde el camino Moliners por camino Son Roca a Ctra Pla de Na Tesa. 
 
3. Proceder a la retirada de las hierbas, la basura y escombros que hay en dichos tramos, a la 
vez que se realice la adecuación del asfalto de los referidos caminos al encontrarse en 
deficiente condición."  
 
Aprovat per unanimitat, els punts 1 i 3. El punt 2 es retira. 
 
47. Grup PP relativa agilització de llicències a Urbanisme 
 
A la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, es fa votació separada dels punts: 
El punt 1, es dictamina desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i 
PODEM PALMA), 3 vots a favor (PP) i 1 abstenció (C’s) 
El punt 2, es dictamina desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i 
PODEM PALMA) i 4 vots a favor (PP i C’s) 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal: 
1.- A efectuar un plan de horas extraordinarias en la Gerencia de Urbanismo a fin de, no sólo 
evitar que la demora en la obtención de licencias siga incrementándose, sino también de 
acortar significativamente dicho plazo. 
 
2.- A proceder a una reestructuración en profundidad de los distintos servicios de la Gerencia 
de Urbanismo que intervienen en la tramitación de las licencias para conseguir una solución 
estable en el tiempo que evite las graves demoras que actualmente padecen los administrados 
en Palma." 
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Aprovat el punt 2 per unanimitat. No aprovat el punt 1 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA), 9 vots a favor (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's).  
 
48. Grup PP relativa a introducció de criteris d’eficàcia a la gestió d'EMAYA 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
 
1.-  Tomar medidas de manera inmediata para mejorar la gestión de Emaya y especialmente 
de los servicios de limpieza y recogida evitando la continua imagen de contenedores 
desbordados y calles sucias.  
 
2.- Implantar en la organización un Sistema de Gestión eficaz, que interrelacione lo que los 
ciudadanos esperan, un plan para conseguirlo, los recursos y procedimientos necesarios, y las 
responsabilidades de las personas que intervienen que permita ir mejorando continuamente 
los resultados y los procesos. 
 
3.- Establecer un sistema de evaluación continua del cumplimiento de los objetivos. 
 
4.- Implicar activamente al personal y contar con sus opiniones en todos los niveles. No se 
puede hacer una gestión eficaz de una organización sin tener un personal que trabaje a gusto, 
que se sienta integrado, comprometido, que se sienta como suyos esos objetivos comunes que 
hay que lograr.  
 
Aprovat per unanimitat 
 
52. Compareixença a petició del Grup C's de la regidora de l'Àrea de Participació Ciutadana 
en relació als pressuposts participatius 
 
Retirat de l’ordre del dia a petició del Grup Municipal C’s 
 
53. Pregunta oral Grup PP relativa a zona Acire de Palau Reial 
 
"1.   ¿Qué criterios se han utilizado para la instalación de paradas de vehículos de transporte 
público en la calle Palau Reial? 
 
2. ¿Cumple plenamente con la normativa vigente la citada instalación en una zona ACIRE?" 
 
Contestada pel Sr. Ferrer 
 
54. Pregunta oral Grup C's relativa a parades de les galeres 
 
"En comisión de urbanismo y medio ambiente de día 10 de marzo 2016, ante pregunta de 
nuestro grupo municipal, se comprometieron a que para el año 2016 las paradas de las galeras 
estarían adaptadas a las necesidades sanitarias y de bienestar animal, tal como solicitábamos. 
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En el pleno de día 26 de enero de 2017, presentamos proposición solicitando nuevamente la 
adaptación de estas paradas.  
 
Estando a punto de comenzar la última temporada de verano de esta legislatura, ¿piensan 
hacer algo al respecto o acabarán su legislatura sin haber adaptado las paradas para proteger 
de las inclemencias del tiempo a los caballos que desempeñan este servicio?" 
 

Contestada pel Sr. Ferrer 

 
55. Pregunta oral Grup C's relativa al solar del carrer Llibertat 
 
"La asociación de vecinos de Son Dameto lleva años reivindicando una solución al solar situado 
en la Calle de la Libertad. Es un solar que lleva abandonado 30 años y que ha sido utilizado por 
los vecinos del barrio como aparcamiento.  
 
Precisamente, la asociación ha solicitado siempre que el solar se adecue como aparcamiento. 
Es sabido por todos que la situación jurídica y urbanística del solar complica cualquier 
actuación, ya que hay tres titulares diferentes: Ayuntamiento, propietario privado y 
comunidad de propietarios.  
 
Hace unas semanas los vecinos se han encontrado unos avisos en sus coches por parte de la 
parte del solar perteneciente a propiedad privada, comunicando que van a vallarlo. Lo cual 
generará más escasez de aparcamiento en la zona. Por ello, los representantes de la 
Asociación de Vecinos están muy preocupados y quieren una solución. 
 
¿Que tiene pensado hacer el equipo de gobierno respecto al solar y a la falta de aparcamiento 
que generará el cierre del mismo?" 
 
Contestada pel Sr. Hila 
 
FOD 1. Reconeixement de deute a l’empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU I TELEFONICA 
MOVILES SAU per un import de 11.931,33€ 
 
Es proposa: 
 
“Reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels imports que es 
detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la despesa. 
L’esmentat deute correspon a factures pel servei de telecomunicacions fixes i mòbils per 
l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en data 23 de 
març, corresponents al període de 18 de gener a 17 de febrer 2018 (quota fixa i trànsit de 
dades) i que han arribat a Compres el mes de març 2018. Vist que, en aquests moments, la 
licitació anterior va finalitzar i s’està pendent de la confecció dels plecs tècnics nous per l’IMI i, 
per tant, s’ha de licitar de bell nou, es fa necessari tramitar les factures com un reconeixement 
de deute. Els imports a reconèixer són els següents: 
PARTIDA 06.92000.22200 
PROVEÏDOR: UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU. CIF U-86100054. Gran 
Via, 28. 28013 Madrid. 
CONCEPTE: Servei de telecomunicacions fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma. Factures 
UFCU1803000001 i 2, conformades per l’IMI en data 23 de març i rebudes a Compres 27 de 
març 2018. 
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TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 11.931,33’-euros” 
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 2. Reconeixement de deute existent amb el personal de la Policia local i bombers 
257.991,37€ 
 
Es proposa: 
 
“1er. Reconèixer el deute existent amb el personal de la Policia Local de Palma, amb despeses 
que corresponen als següents conceptes: 
 
Hores Extraordinàries (Subtotal: 78.837,26€) 
 
a. Bloc 1263: sobre la “sol·licitud abonament hores extres desembre 2016” signada el 12 

d’abril de 2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Dionisio Garces 
Anton i acaba pel senyor Pablo Javier Martí Antich amb la despesa de 415,52 €. 
 

b. Bloc 1264 sobre la “sol·licitud abonament hores extres gener 2017” signada el 13 d’abril de 
2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Pablo Alemany Costa i 
acaba pel senyor Emilio Oyarzabal Cerdà amb la despesa de 572,96€. 

 
c. Bloc 1261 sobre la “sol·licitud abonament hores extres febrer 2017” signada el 11 d’abril de 

2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Manuel Blanco Barea i 
acaba pel senyor Víctor Antonio Ríos Anglada, amb la despesa de 632,64€ 

d. Bloc 1245 sobre la “sol·licitud abonament hores extres abril 2017” signada el 21 de març de 
2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Pablo Alemany Costa i 
acaba pel senyor David Durán Núñez, amb la despesa de 166,68€. 

 
e. Bloc 1246 sobre la “sol·licitud abonament hores extres juny 2017” signada el 21 de març de 

2018. Dita relació consta d’una pàgina, que comença i acaba pel senyor Fernando J. Carrillo 
Martínez, amb la despesa de 704,30€. 

 
f. Bloc 1247 sobre la “sol·licitud abonament hores extres juliol 2017” signada el 21 de març 

de 2018. Dita relació consta de tres pàgines, la primera comença pel senyor Gabriel 
Andreu Gallardo i acaba pel senyor Arnau Tugores Ramis, amb la despesa de 2.318,27€. 

 
g. Bloc 1248 sobre la “sol·licitud abonament hores extres agost 2017” signada el 22 de març 

de 2018. Dita relació consta de sis pàgines, la primera comença pel senyor Manuel Cano 
Aranda i acaba pel senyor Pedro José Verd Rodrigo, amb la despesa de 4.694,77€. 

 
h. Bloc 1251 sobre la “sol·licitud abonament hores extres setembre 2017” signada el 09 d’abril 

de 2018. Dita relació consta de vuit pàgines, la primera comença pel senyor Bartolomé 
Adrover Capellà i acaba pel senyor Andrés Villena Cañadas, amb la despesa de 8.608,91€. 

 
i. Bloc 1260 sobre la “sol·licitud abonament hores extres octubre 2017” signada el 11 d’abril 

de 2018. Dita relació consta de quinze pàgines, la primera comença pel senyor Bartolomé 
Adrover Capellà i acaba pel senyor Andrés Villena Cañadas, amb la despesa de 60.723,21€. 
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Jutjats (subtotal: 29.854,41€) 
 
a. Bloc 1258: sobre “Sol·licitud abonament jutjats pendents 2017 i 2016” signada el 11 d’abril 

de 2018. Dita relació consta de sis pàgines, la primera comença pel senyor José Manuel 
Aguilera García i la darrera acaba pel senyor Cristina Vidal Bueno, amb la despesa de 
29.854,41€. 

 
Dietes (subtotal: 1.412,88€) 
 
a. Bloc 1235: Sobre “Sol·licitud abonament dietes muntada 2017, octubre, novembre i 

desembre” signada el 08 de març de 2018. Dita relació consta de quatre pàgines, la 
primera comença el senyor Ángel Alzamora Moyà i la darrera acaba pel senyor Andrés S. 
Vázquez Terrasa, amb la despesa de 1.412,88€. 

 
2on. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements (1) Serveis 
Extraordinaris; (2) Jutjats, i (3) Dietes; corresponent a exercicis anteriors a 2018 del personal de 
la Policia Local ascendeix als 110.104,55€. 
 
3er. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries referides als diferents 
conceptes de la Policia Local continguts a la present memòria: 
 

− Serveis Extraordinaris: Expedir els documents comptables adients per tal de poder 
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.132.00.151.00 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total 
de 78.837,26 €. 

− Jutjats: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.151.00del 
pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 29.854,41 €. 

− Dietes: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03.66 
del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 1.412,88 €. 

 
Desglossats els conceptes, la despesa total del cos de POLICIA LOCAL ascendeix als 
110.104,55€. 
 
4rt. Reconèixer el deute existent amb el personal de Bombers de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana, amb les despeses que corresponen als següents conceptes: 
 
Hores Extraordinàries (Subtotal: 137.293,21 €) 
 

1. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes d’abril de 2017, corresponent 
al dia 14 d’abril de 2017 restaven pendents d’introduir 7 hores diürnes del bomber 
Ramón Linares Salvà, amb DNI 44.326.948Z amb la despesa de 241,67 € 

2. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de maig de 2017, corresponent 
al dia 30 de maig de 2017 restaven pendents d’introduir 1 hora diürna del bomber 
Daniel Martín Olivares amb DNI 45.485.796F, 1 hora diürna del bomber Joan José 
Busquets Castañer amb DNI 43.016.648R, 1 hora diürna del bomber Juan Francisco 
Mut Mir amb DNI 43.112.348K, 1 hora diürna del bomber Juan Gabriel Moya Estaben 
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amb DNI 43.109.140X, 1 hora diürna del bomber Pedro Antonio Martínez Ojeda amb 
DNI 43.073.158T, 1 hora diürna del bomber David Moreno Barrera amb DNI 
37.335.512A,  amb la despesa total de 213,07 € 

3. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de juny de 2017, corresponent 
al dia 26 de juny de 2017 restaven pendents d’introduir 7 hores diürnes del bomber 
Jaume Mulet Monserrat, amb DNI 42.998.748H amb la despesa de 263,64 €  

4. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de juliol de 2017 de la 
corresponent relació següent; del bomber Antonio Amorós Cadavieco, amb DNI 
42.997.195Y, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 
hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 603,36 € i de dia 29 de juliol de 
2017 restaven pendent introduir 6 hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa 
de 364,88 €. Del bomber Baltasar Bauzá Alomar, amb DNI 43.055.415J, corresponent 
al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 0,5 hores diürnes i 2 hores 
nocturnes amb la despesa de 120,39 € i de dia 29 de juliol de 2017 restaven pendent 
d’introduir 6 hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa de 379,98 €. Del 
bomber Jerónimo Josep Bestard Crespí, amb DNI 43.113.307Z, corresponent al dia 28 
de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 hores diürnes i 2 hores nocturnes 
amb la despesa de 576,5 € i de dia 29 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 6 
hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa de 366,7 €. Del bomber José Luis 
Blázquez Fuster, amb DNI 43.108.528L, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 
restaven pendent d’introduir 3 hores diürnes amb la despesa de 101,34€. Del bomber 
Javier García Martín, amb DNI 70.049.656M, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 
restaven pendent d’introduir 6 hores diürnes amb la despesa de 202,68 €. Del bomber 
Vicente García Reus, amb DNI 43.105.734P, corresponent al dia 28 de juliol restaven 
pendent d’introduir 7 hores diürnes amb la despesa de 241,67 €. Del bomber Gabriel 
Martorell Mir, amb DNI 43.132.746H, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven 
pendent d’introduir 5 hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 260,12 €, i 
de dia 29 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i 2 hores 
diürnes amb la despesa de 341,22 €. Del bomber José Luis Oliva Díaz, amb DNI 
44.329.525S, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 3 
hores diürnes amb la despesa de 101,34 €. Del bomber David Ortega Estudillo, amb 
DNI 37.342.846T, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 
14 hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 576,55 € i de dia 29 de juliol 
de 2017 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i 3 hores diürnes amb la 
despesa de 383,22 €. Del bomber José M. Pons Far, amb DNI 42.978.578L, 
corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 10,5 hores 
diürnes amb la despesa de 395,01 €. Del bomber Luis Verdú Solivellas, amb DNI 
43.011.644B, corresponent al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 
hores diürnes i 2 hores nocturnes amb la despesa de 628,26 €, i al dia 29 de juliol de 
2017 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i 3 hores diürnes amb la despesa 
de 417,6 €. Del bomber Antonio Villén Aguilera, amb DNI 42.975.219H, corresponent 
al dia 28 de juliol de 2017 restaven pendent d’introduir 14 hores diürnes i 2 hores 
nocturnes amb la despesa de 652,98 € i de dia 29 de juliol restaven pendent 
d’introduir 6 hores nocturnes i 2 hores diürnes amb la despesa de 394,94 €. La despesa 
total de les hores extraordinàries del mes de juliol és de 7.108,74 € 

5. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de setembre de 2017, 
corresponent al dia 11 de setembre de 2017 restaven pendent d’introduir 8 hores 
diürnes del bomber conductor Antonio Enseñat Calafell amb DNI 43.085.063Z amb la 
despesa de 288,17 € 
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6. Hores Extraordinàries corresponents al mes de desembre de  l’any 2017, segons llistat 
de bombers i comandaments des d’Abad Llompart, Lluís Francesc a Zanoguera Orell, 
Jose amb la despesa de 129.177,92 € 

 
Hores extres corresponents a assistència a jutjats per motiu laboral i fora de la jornada laboral 
durant l’any 2017 (Total: 1.032,20€) 
 

1. Hores extraordinàries corresponents a dia 10 de gener de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Pedro Creus Arregui amb DNI 43.091.895S amb la 
despesa de 93,75€. 

2. Hores extraordinàries corresponents a dia 12 de setembre de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Mateo Font Tugores amb DNI 43.092.642A amb la 
despesa de 95,75 €. 

3. Hores extraordinàries corresponents a dia 6 de juny de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Carlos García Ávila amb DNI 44.327.045L amb la 
despesa de 95,75 €. També hores extraordinàries corresponents a dia 12 de 
setembre de 2017 2,5 hores per assistència a jutjat amb la despesa de 95,75 €. 

4. Hores extraordinàries corresponents a dia 10 de gener de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Rafael G. Matamalas Millán amb DNI 43.051.315F 
amb la despesa de 111,83 €.  

5. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 3 hores per 
assistència a jutjat del bomber Andrés Molina Teruel amb DNI 43.091.054W amb la 
despesa de 105,98 €.  

6. Hores extraordinàries corresponents a dia 3 d’abril de 2017, 3,5 hores per assistència 
a jutjat del bomber Juan Gabriel Moyà Estaben amb DNI 43.109.140X amb la 
despesa de 120,05 €.  

7. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 3 hores per 
assistència a jutjat del bomber Miguel Palmer Martínez amb DNI 18.234.042X amb la 
despesa de 105,98 €.  

8. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 2,5 hores per 
assistència a jutjat del bomber Alejandro J. Pedregosa Muñoz amb DNI 43.102.451Z 
amb la despesa de 90,05 €. 

9. Hores extraordinàries corresponents a dia 24 de gener de 2017, 3 hores per 
assistència a jutjat del bomber Manuel Ramírez Navarrete amb DNI 42.977.436G 
amb la despesa de 117,31 €.  

 
Abonament Caps de Setmana 2017 (Subtotal: 6.911,84 €) 
 
L’abonament dels complements retributius en relació als caps de setmana pendents 
corresponents al següent llistat de bombers i comandaments des de Blázquez Fuster, José a 
Soler Matemalas, Joan Melcior corresponents a 208 caps de setmana per 33,23 € amb la 
despesa total de 6.911,84 €. 
 
Abonament Festius 2017 (Subtotal: 2.649,57 €) 
 
L’abonament de festius de 2017 que restaven pendent de pagament corresponents al següent 
llistat de bombers i comandaments des de Blázquez Fuster, José Luis  a Soler Matemalas, Joan 
Melcior amb la despesa de 2.649,57 €. 
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5è. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries referides als diferents 
conceptes del Cos de Bombers continguts a la present memòria: 
 

− Serveis Extraordinaris 2017: Expedir els documents comptables adients per tal de 
poder continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 12.136.00.151.01 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la 
despesa total de 137.293,21 € 

− Hores extres corresponents a assistència a jutjats per motiu laboral i fora de la jornada 
laboral durant l’any 2017: Expedir els documents comptables adients per tal de poder 
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.136.00.151.01 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total 
de 1.032,20 € 

− Caps de Setmana: Expedir els documents comptables adients per tal de poder 
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.136.00.121.03.66 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa 
total de 6.911,84 €. 

− Festius: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.136.00.121.03.66 
del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 2.649,57 €. 

 
6è. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements d’hores 
extraordinàries de 2017, assistència a jutjats per motius laborals fora de la jornada laboral, així 
com caps de setmana i festius de 2017 ascendeix als 147.886,82 € 
 
7tè. Per tant, la despesa total d’aquest Reconeixement Extrajudicial de Crèdit en el seu 
conjunt, per a l’abonament dels complements retributius esmentats als punts anteriors al 
personal funcionari adscrit a la Policia Local i als Bombers de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
dels exercicis anteriors a 2018 ascendeix a un total de  257.991,37 €.   
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 3. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de 
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 6 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a  2018, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. def. 

05 23128 1200199 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2 0,00 21.098,22 21.098,22 

05 23128 1210099 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 9.269,85 9.269,85 

05 23128 1210199 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- COM. ESPECÍFIC PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 22.739,85 22.739,85 

05 23128 1210399 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPL. PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 2.905,71 2.905,71 

05 23128 1500199 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. FUNC. INTERÍ 0,00 1.343,88 1.343,88 



 

- 61 - 

05 23128 1600099 EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.-  ASSEGURANCES SOCIALS PERS. INTERÍ 0,00 18.574,36 18.574,36 

05 23128 2260299 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- PUBL. I PROPAGANDA 0,00 1.000,00 1.000,00 

05 23128 2040099 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- LLOGUER TRANSPORT 0,00 23.790,60 23.790,60 

05 23128 2279999 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- TALLERS 0,00 3.000,00 3.000,00 

05 23128 2200099 EDUSI.- FAMILIA,IGUALTAT I MAJORS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE 0,00 859,64 859,64 

12 13200 63300 POLICIA.- REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 0,00 4.135,42 4.135,42 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  108.717,53  

       

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dism. C. def. 

02 92040 64100 SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-INSTRUMENTS E-ADMON 254.500,00 50.000,00 204.500,00 

02 92040 64101 SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-EINES E-ADMON 252.000,00 54.582,11 197.417,89 

12 13200 62200 POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS 8.000,00 4.135,42 3.864,58 

   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  108.717,53  

 
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. 
 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 5. Declaració institucional sobre la posició internacional de l’aigua respecte als 
productes no aptes per a rebutjar pel vàter i els etiquetats com a aptes 
 
Es proposa: 
 
“Per a evitar els problemes mediambientals i econòmics provocats per obstruccions i danys en 

els equips de les xarxes de clavegueram i estacions depuradores, el ple de l’Ajuntament de 

Palma acorda declarar que: 

 

• Pel vàter només han de tirar-se orina, excrements i paper higiènic. 

• Actualment, totes les tovalloletes i productes d'higiene personal han d'estar clarament 

etiquetats com a “No ho tireu pel vàter” i s’han de tirar a la paperera o als fems. 

• Les tovalloletes i productes etiquetats com a “Aptes per a tirar pel vàter” basats en una 

guia de recomanacions de les associacions de fabricants han de ser etiquetats com a 

“No ho tireu pel vàter” fins que s'acordi un estàndard tècnic amb el sector de l'aigua. 

• Els fabricants de tovalloletes i productes d'higiene personal haurien de proporcionar 

als consumidors i consumidores informació clara i concisa sobre els mètodes de rebuig 

apropiats. 

• Mirant al futur, les noves innovacions en materials podran fer possible que alguns 

productes siguin etiquetats com a “Aptes per a tirar pel vàter” una vegada que 
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compleixin un estàndard tècnic que hagi estat desenvolupat i acordat amb el sector de 

l'aigua. Aquest estàndard hauria d'elaborar-se preferiblement en el marc de 

l'Organització Internacional d'Estandardització (ISO, per les seves sigles en anglès). 

• Els requeriments clau per a qualsevol futur estàndard inclouen que el producte: 

a) es fragmenti en trossos ràpidament 

b) no suri 

c) no contingui plàstic o cel·lulosa regenerada i només contingui materials que es 

degradin fàcilment en una varietat d'entorns naturals” 

 
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
FOD 6. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s reltaiva 
a l’acord de carrera professional de l’Ajuntament de Palma 
 
Es proposa: 
 
“1. L'Ajuntament de Palma defensa el complement de carrera professional com a un dret 
legítim del personal al servei de les administracions públiques. 
 
2. L’Ajuntament de Palma defensa la tasca professional del seu personal funcionari i eventual 
com actiu més valuós, així com l'acord de carrera professional de 15 de juny de 2016, negociat 
i acordat per unanimitat amb les organitzacions sindicals presents a les meses de negociació 
col·lectiva. 
 
3. L'Ajuntament de Palma insta a la Delegació de Govern, en representació de l'Administració 
General de l'Estat, a respectar l'autonomia local reconeguda a la Constitució Espanyola i a no 
interferir en la tasca de govern de l'Ajuntament en la seva defensa dels drets laborals del seu 
personal. 
 
4. L'Ajuntament de Palma insta la delegació del Govern a que retiri el recurs interposat contra 

el concepte de carrera professional del personal de l'Ajuntament de Palma.” 

 

Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, el punt 1 per unanimitat, els punts 2 i 

3 per 18 vots a favor  (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 abstencions (PP i Sr. 

Gijón) i el punt 4 per 18 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 en 

contra (PP i Sr. Gijón) 

 

FOD 7. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's relativa 

a l'adhesió de Palma al manifest pel compliment del pacte d'Estat en matèria violència de 

gènere 

 
Es proposa: 
 
“1. REAFIRMAR EL COMPROMÍS de l’Ajuntament de Palma enfront de la violència masclista i es 
compromet a complir les mesures establertes en el Pacte d’Estat en matèria de prevenció, 
detecció i atenció integral davant les diferents manifestacions de la violència masclista. 
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No obstant això, l’Ajuntament de Palma manifesta que per complir amb les seves obligacions 
en aquesta matèria requerim d’un marc competencial clar i d’un finançament estable que 
garanteixi els serveis necessaris de prevenció i atenció integral en els nostres municipis. 
 
En termes competencials, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local (LRSAL) suposa en l’actualitat un greu impediment per al compliment 
del Pacte per part dels ajuntaments, a més d’una contradicció amb el nostre marc 
competencial d’obligacions establertes pels marcs internacionals i europeus ratificats per 
Espanya, així com per la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la Violència de 
Gènere. 
 
D’altra banda, pel que fa als municipis, com a institucions públiques més properes a la 
ciutadania, la normativa específica i el Pacte d’Estat ens atribueixen el deure de prestar una 
atenció a dones i menors víctimes de la violència masclista sota els estàndards de 
disponibilitat, accessibilitat i qualitat. No obstant això, aquest repte resulta actualment difícil 
de complir per la majoria de municipis per no tenir una estructura professional estable que 
sostingui els programes i serveis d’atenció adequats. 
 
2. DENUNCIAR que més de sis mesos després de la seva aprovació, els compromisos que han 
de garantir el compliment del Pacte d’Estat no s’han complert: 

• El Congrés dels Diputats no ha creat la Comissió de Seguiment del Pacte 
d’Estat prevista en la mesura 208. 

• El Govern central no ha presentat els projectes de llei per escometre les modificacions 
legislatives que estableix el Pacte d’Estat, entre les quals figura la reforma de la Llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local recollida en la 
mesura 61. 

• El Govern central no ha inclòs en el projecte de pressupostos generals de l’Estat de 
2018 el compromís econòmic reflectit en el Pacte d’Estat. La mesura 206 preveu la 
creació de partides de 100 i 20 milions d’euros destinades a millorar l’actuació de les 
administracions autonòmica i local, respectivament. 

 
3. EXIGIR:  
 
Al Congrés dels Diputats: 

• La creació immediata de la Comissió parlamentària de Seguiment del Pacte d’Estat 
reflectida en la mesura 208. 

Al Govern central: 

• Transferir el crèdit de 20 milions anuals previstos per 2018, compromès en la mesura 
206.A, la finalitat és garantir el compliment del Pacte per part dels municipis a través de la 
prestació de serveis de detecció i atenció integral. 

• Presentar els projectes de llei necessaris per emprendre les reformes legislatives previstes 
en el Pacte d’Estat reflectides en les mesures 85 i 86.3. com a condició per al 
desenvolupament efectiu i en termini de totes les mesures compreses en el Pacte d’Estat i 
per dissenyar un marc normatiu coherent amb el Conveni d’Istanbul. 

• Modificar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL) tal com es contempla en la mesura 61, incloent com a 
competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la igualtat entre dones i homes i la 
prevenció i atenció integral davant la violència masclista. 
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• Adoptar les mesures legislatives i d’altra índole que garanteixin l’estabilitat i qualificació de 
les plantilles que presten serveis d’atenció a la violència masclista en l’àmbit municipal i 
permetin comptar amb professionals especialitzades i contractades en igualtat de 
condicions pel que fa al personal funcionari. 

• L’establiment d’un acord sobre estàndards mínims per a l’atenció integral municipal a les 
víctimes de les diferents manifestacions de la violència masclista, que comporti un estudi 
de costos per població de cara a la seva efectiva implantació, per tal de garantir una 
resposta adequada a totes les víctimes de violència masclista amb independència del seu 
lloc de residència.” 

 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat,el punt 1 per unanimitat,  els punts 2 i 
3  per 18 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 contra (PP i Sr. 
Gijón) 
 
FOD 8. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE; MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa a la 
no extradició a Suïssa d'Hervè Falciani 
 
Es proposa: 
 
“L’Ajuntament de Palma demana al Govern de les Illes Balears a instar al Govern d'Espanya 
per: 
1. Manifestar la seva preocupació per la situació del ciutadà Hervé Falciani, col·laborador amb 
les autoritats espanyoles en la lluita contra el frau i l'evasió fiscal, greu problema al qual 
actualment ens enfrontem, i expressant una postura contrària a la seva extradició per part 
d'aquesta corporació local, sol·licitant que, arribat el cas, denegui l'extradició a Suïssa d'Hervé 
Daniel Marcel Falciani, en especial atenció a la seva lloable col·laboració amb l'administració 
tributària espanyola. 

 
2. Impulsar una sèrie de mesures per lluitar contra el frau fiscal i per incrementar la protecció 
als denunciants de frau i corrupció, entre les quals han de figurar les següents: 

 
a) Augment dels recursos destinats a l'Agència Tributària i a la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, a curt i mitjà termini, per combatre el frau, evasió i elusions fiscals i 
el blanqueig de capitals de les grans empreses i fortunes. 
b) Impuls de la coordinació en el si de la Unió Europea per aconseguir l'harmonització fiscal i 
eliminar el secret bancari, l'amnistia fiscal o les "societats pantalla", facilitant l'execució de 
mesures sancionadores si escau. 
c) Regular la protecció efectiva de totes les persones denunciants de delictes de frau fiscal i 
corrupció, incloent canals de denúncia confidencial i/o anònima, que evitin l'existència de 
qualsevol tipus de represàlia.” 

 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, el punt 1 per 14 vots a favor (PSIB-
PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra ( PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C’s) i el 
punt 2 per 18 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C’s) i 9 abstencions (PP 
i Sr. Gijón)  
 
FOD 9. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa al 
producte PANEUROPEU de pensions individuals 
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Es retira de l’ordre del dia 
 
FOD 10. Moció del Grup C's relativa al solar municipal del Camp Redó i manteniment de tota 
la barriada 
 
Es proposa: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento de Palma se compromete a adoptar las medidas necesarias para 
vallar el solar que antiguamente ocupaba el Bloque XIII del Camp Redó, dotarlo de los 
elementos propios de una zona verde, así como a mantenerlo adecuadamente, con el fin de 
que dicho solar pueda convertirse en una zona de recreo para los vecinos, y cumplir con el 
proyecto de la Iniciativa Urban.” 
 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat  
 
FOD 11.  Aprovar la modificació de crèdit núm. 7, de crèdit extraordinari finançat amb baixa 
de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 7 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
A) AUGMENT DE DESPESES    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. def. 
08 15270 12000 OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 0,00 9.981,72
 9.981,72 
   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  9.981,72  
       
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dism. C. def. 
09 92000 12101 ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 1.906.711,52 9.981,72
 1.896.729,80 
   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  9.981,72  
 

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. 
 
4. Aprovar la dotació del lloc de treball següent, i actualitzar la plantilla vigent de l’Ajuntament, 
amb efectes des del dia següent a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit:  
- Cap de secció d’Habitatge F22150114 
 
5. Donar compte de l’acord adoptat a l’Àrea interessada, a l’Àrea de Funció Pública i Govern 
Interior i al Registre de Personal i Informàtica, als efectes que corresponguin." 
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Aprovat prèvia la ratificació de la urgència per unanimitat, per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS 
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C’s i Sr. Gijón) 
 
El secretari adjunt i general del Ple actal 
 


