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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 12/2014 
Caràcter: Ordinària  
Data: 31 de juliol de 2013 
Horari: de 10’08 a 15’15 hores 
Lloc: saló de sessions  
 
Assistents: 
 

President 

Mateo Isern Estela, batle (PP) 
Regidors/res 

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

Excusa la seva assistència: 

Sandra Fernández Herranz (PP) 
 

Cap de Departamet: Antoni Pol Coll 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Secretari adjunt i secretari general del ple acctal: Miquel Ballester Oliver 
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Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de dia 26 de juny de 2014 
 
2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de preguntes amb resposta escrita que 
han presentat els grups municipals als plenaris de setembre 2011 a juny de 2014 
 
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de l’execució dels acords complimentats 
corresponents al  Ple ordinari de 26 de juny de 2014 
 
4. Donar compte de la relació de convenis rebuts per a la seva inscripció  al Registre de 
Convenis de la Secretaria General del Ple en el mes de juny de 2014 
 
5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre de 
resolucions des del número 10. 912 de dia 23 de juny de 2014 fins al número 13.382 dia 25 de 
juliol de 2014 inscrits en el llibre de resolucions. Es poden consultar a 
http://plens.palmademallorca.es/JUNTA%20DE%20GOVERN/DECRETS%20DEL%20MES. 
 
6. Donar compte del Decret núm. 11168 de 25 de juny de 2014 de compatibilitat de la regidora 
Sra. Maria Isabel González Carrasco per a l’activitat de professora de cicles formatius de grau 
superior i mitjà, amb efectes del dia 1 de setembre de 2014 
 
7. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret núm. 11875 de 2 de juliol 2014, de 
nomenament dels representants de la Comissió de seguiment de l’Ordenança Municipal 
reguladora del renou i les vibracions per el seguiment  i el control de l’aplicació de l’Ordenança 
 
8. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret núm. 13095 de 21 de juliol de 2014 
d’ampliació de  representants municipals  per formar part de la Comissió de seguiment de 
l’Ordenança reguladora del renou i les vibracions per al seguiment i el control de l’aplicació de 
l’Ordenança 
 
9. Proposta d’aprovació d’acord de les festes locals per a l’any 2015 
 
10. Proposta d’aprovació de la Memòria de la gestió corporativa corresponent a 2011 
 
11. Proposta d’aprovació de reconeixement de compatibilitat  de l’ajudant de biblioteca per a 
l’exercici de l’activitat pública e professora associada de la UIB 
 
12. Proposta d’aprovació de reconeixement de compatibilitat del coordinador d’activitats de 
l’IME amb el treball d’entrenador del CN La Salle, en horari compatible 
 
13. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors del departament 
d’Infraestructures per import de 4.611’46€ 
 
14. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Canon España S.A. per import de 
211’41€ 
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15. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Contratas Bartolomé Ramón S.A. per 
import de 108’51€ 
 
16. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Contratas Bartolomé Ramón S.A. per 
import de 166’10€ 
 
17. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors de Benestar Social per 
import  de 172.150’96€ 
 
18. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a EMAYA S.A. per import de 108.019’16€ 
 
19. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Trablisa S.A. per import de 28.629’75€ 
 
20. Proposta d’aprovació de modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre béns 
immobles 
  
21. Proposta d’autorització a EMAYA S.A .per la subscripció d’una operació d’endeutament a 
llarg termini per un import màxim de 2.000.000€ 
 
22. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 9, de crèdit extraordinari finançat amb 
baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2014 
 
23. Proposta d’aprovació de ratificar la definitiva dissolució i liquidació del Consorci Mirall 
Palma Eixample i resta de municipi 
 
24. Proposta d’aprovació de ratificar la definitiva dissolució o liquidació del Consorci Parc de 
les Estacions 
 
25. Proposta estimar parcialment les esmenes presentades pel grup polític MÉS, ampliant el 
termini d’exposició pública per un termini de dos mesos i aprovació inicial de l’Ordenança 
Municipal de Subvencions 
 
26. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern de modificació 
d’horaris de les terrasses de les places de Cort  i  Sta. Eulàlia 
 
27. Proposta d’aprovació inicial, amb les prescripcions que figuren als informes de la tècnica 
municipal de medi ambient i del Servei de Valoracions, que s’adjunten com Annexos, la 
Modificació del PGOU a les cases de Son Xigala (ce. Estornell, 1 i ce. Mussol, 72), Equipament 
35-04-P EQ0C/SC, API/35-01 i catàleg 35-01A2 .  PA12/0003 
 
28. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana que té 
per objecte l´ exclusió de l’àmbit de la UE 44-06 (ce. Jaume Busquets. Son Sardina) d’una part de 
la parcel·la cadastral 04601-25, de superfície aproximada 45 m2, passant de zona I2b a zona J2a, 
atès que la delimitació de l’àmbit de la UE no s’ajusta als límits de les parcel·les existents. 
PA13/0009 
 
29. Proposta de deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 19-1-2011, 
d’aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a la implantació d’un ascensor a un edifici 
plurifamiliar de vivendes existent, aprofitant l’espai disponible a un pati interior, ubicat al C/ 
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Missió núm. 1; Denegar l’aprovació de l’esmentat Estudi de Detall tenint en compte l’al·legació 
formulada i Ordenar l’arxiu de l’expedient. PE10/0003  
 
30. Proposta d’aprovació de declarar la caducitat de l’expedient relatiu a Estudi de Detall per a 
l´instal.lació d’un ascensor a un edifici ubicat al C/ Valseca 18, i ordenar l’arxiu de les 
actuacions. PE13/0002  
 
31. Proposició conjunta dels Grups Municipals  PSIB-PSOE i MÉS relativa a “Continuen els atacs 
als drets de les dones. Retirada immediata de la modificació de la LO 2/2010. Avortament lliure 
i gratuït” (459/2014) 
 
32. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a solidaritat amb el poble palestí (461/2014) i 
esmena de substitució (505/2014) 
 
39. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a “volem una platja de Palma més neta i 
segura” (479/2014) 
 
49. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa al PERI pel Molinar (458/2014) 
 
50. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la protecció de la barriada del Molinar 
(492/2014) 
 
33. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a les Torres del Temple (463/2014) 
 
37. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la situació de la barriada de Son Gotleu 
(477/2014) 
 
40. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a l’actuació de l’equip de govern a la 
Junta General de la EFM del passat 26 de juny de 2014 (467/2014) 
 
42. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a programes ocupacionals amb persones 
majors de 45 anys (474/2014) 
 
43. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la situació de l’empresa pública 
“correos” (504/2014) 
 
47. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE i MÉS relativa a modificar el traçat de l’obra del 
gasoducte a la barriada de Son Roca (473/2014) 
 
36. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a policia comunitària: funcions prioritàries 
(469/2014) 
 
38. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a Pla d’abordatge del treball sexual (478/2014) 
 
44. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa al Parc de la Quarentena i Parc de Bellver 
(457/2014) i esmena d’addició (499/2014)  
 
34. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa als menjadors escolars a Palma (465/2014) 
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35. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a nova escola oficial d’idiomes a Palma 
(468/2014) 
 
41. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la nefasta gestió del personal a EMAYA  
(471/2014) 
 
45. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a unitat mòbil de deixalles (460/2014) 
 
46. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a protocol d’actuació en poda d’arbrat 
(462/2014) 
 
48. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la situació del vell molí del solar al 
costat del carrer Joan Bonet (491/2014) 
 
51. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la no convocatòria de la Comissió no 
permanent del PGOU (495/2014) 
 
52. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal PSIB-PSOE del regidor d’Hisenda i 
el regidor d’Infraestructures per explicar la solució aportada pel govern per finançar l’acabament 
de les obres del Palau de Congressos (507/2014) 
 
53. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla 
d’ajust de l’article 7 RDL 4/2012, segon trimestre 2014. 
 
54. Donar compte de l’informe d’objecció 108.1/2014 de 3 de juny, de pròrroga extraordinària 
del contracte de serveis de neteja i porteria dels centres escolars i preescolars de l’Ajuntament 
de Palma 
 
55. Pregunta Oral del Grup Municipal MÉS relativa a subvencions per al foment de la banca 
ètica (500/2014) 
 
56. Pregunta Oral del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a publicitat (506/2014) 
 
FOD 1 Sol·licitud de compareixença a petició pròpia, del Regidor de l’Àrea Delegada de 
Seguretat Ciutadana, per tal de donar tota la informació necessària amb motiu de les 
informacions publicades als mitjans de comunicació 
PRECS I PREGUNTES  
 
1. SECRETARIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de dia 26 de juny de 2014 
 “Es presenta al Ple de l’Ajuntament de dia  31 de juliol de 2014,  per si escau, l’aprovació de  
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de dia 26 de juny de 2014”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de preguntes amb resposta escrita 
que han presentat els grups municipals als plenaris de setembre 2011 a juny de 2014 
  
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
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“Complint el que disposa l’article 38 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, 
la Secretaria General del Ple ha realitzat el seguiment de les preguntes amb resposta escrita 
que han presentat els grups municipals als plens de setembre de 2011 a juny de 2014, les 
quals, se sotmeten a la consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte de l’esmentat 
seguiment: 
 
Únic.- Donar compte del resultat del seguiment de les preguntes amb resposta escrita que han 
presentat els grups municipals als plens de setembre de 2011 a juny de 2014”. 
 
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del seguiment de l’execució dels acords 
complimentats corresponents al  Ple ordinari de 26 de juny de 2014 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
“Complint el que disposa l’article 38.c del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Palma, la Secretaria General del Ple ha realitzat el seguiment de l’execució dels acords del ple 
ordinari de 26 de juny de 2014. Per això, se sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple el 
següent: 
 
Únic.- Donar compte del resultat del seguiment a l’execució dels acords complimentats 
corresponents al ple ordinari de 26 de juny de 2014 de l’Ajuntament”.  
 
4. Donar compte de la relació de convenis rebuts per a la seva inscripció  al Registre de 
Convenis de la Secretaria General del Ple en el mes de juny de 2014 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
“Donar compte al Ple de l’Ajuntament de dia 31 de juliol de 2014, de la relació dels convenis 
rebuts per a la seva inscripció al registre de convenis de la Secretaria General del Ple durant al 
mes de juny, amb el corresponent número de registre: 

  
1418  Conveni de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior (Direcció General de la 

Policia) i l’Ajuntament de Palma de Mallorca per la creació i funcionament del 
servei d’atenció al turista estranger (SATE) (Firmat el 28.05.2014) 

 
1419 Convenio de 15 de marzo de 1994 entre el Centro Nacional de Información 

Geográfica, del Instituto Geográfico Nacional y la Empresa Municipal de 
Informatica de Palma para su colaboración en materia de producción 
cartogràfica i comercialización de servicios y productos de información 
geogràfica. (Firmat el 15.03.94) 

 
1420 Acuerdo filial del Convenio (núm. Registre 1419) entre el Centro Nacional de 

Información Geográfica, del Instituto Geográfico Nacional y la Empresa 
Municipal de Informática de Palma para su colaboración en materia de 
producción cartográfica i comercialización de servicios y productos de 
información geográfica (Casa del Mapa) (Firmat el 20.12.94). 

 
1421 Convenio de 19 de enero de 2009 entre el Consorci Platja de Palma i el  

Instituto Municipal de Innovación de Palma (I.M.I) sobre assisténcia técnica y 
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documentación y mantenimiento cartográfico (Firmat el 19.01.2009) 
 
1422 Conveni Intermunicipal de Targeta Ciutadana amb l’Ajuntament d’Artà. (Firmat 

el 14.05.2014) 
 
1423 Protocol d’adhesió al Conveni subscrit entre la Jefatura Central de Tràfic i la 

Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP) per l’intercanvi 
d’informació i la mútua col·laboració administrativa firmat el 15 de març de 
2006 (Firmat el 13.12.2012) 

 
1424 Protocol d’intencions entre l’Ajuntament de Palma de Mallorca i la Fundació 

Rafa Nadal per iniciar el projecte de creació d’un centre d’activitats esportives 
i formació  per a nins i nines al solar ubicat al carrer Brotad, parcel·la 1-11. 
(Firmat el 18.6.2014) 

 
1425 Convenio de colaboración entre la Fundación Casals d’Art i Espais Expositius de 

Palma, el Ayuntamiento de Palma y la Fundación Banco Santander (Firmat el 
13 06 2014)” 

 
3. PART RESOLUTIVA 
3.1. PROPOSTES DE BATLIA 
 
5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets de Batlia inscrits en el llibre de 
resolucions des del número 10.912 de dia 23 de juny de 2014 fins al número 13.382 de dia 25  
de juliol de 2014 inscrits en el llibre de resolucions. Es poden consultar a 
http://plens.palmademallorca.es/JUNTA%20DE%20GOVERN/DECRETS%20DEL%20MES. 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
6. Donar compte del Decret núm. 11168 de 25 de juny de 2014 de compatibilitat de la 
regidora Sra. Maria Isabel González Carrasco per a l’activitat de professora de cicles 
formatius de grau superior i mitjà, amb efectes del dia 1 de setembre de 2014 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2011, va acordar facultar al 
batle per a reconèixer les compatibilitats del regidors amb dedicació parcial d’acord amb la 
legislació vigent. 

Per Decret núm. 9063 de 27 de maig de 2014, es va modificar el règim de dedicació de la 
regidora Sra. Maria Isabel González Carrasco, del Grup Municipal PSIB-PSOE, passant del règim 
de dedicació exclusiva al règim de dedicació parcial del 75% a partir del dia 1 de setembre de 
2014. 

Per escrit de 6 de juny de 2014, la regidora ha sol·licitat, a partir del mateix dia 1 de setembre, 
la dedicació parcial del 67,48 % i la compatibilitat per poder exercir com a professora de cicles 
formatius de grau superior i mitjà al Centre de Formació Professional ADEMA, amb flexibilitat 
horària. 

D’acord amb el que determinen l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del 
règim local; els acords adoptats en sessions plenàries del dia 20 de juny de juny de 2011 i de 24 
d’abril de 2014, respecte al règim de retribucions dels membres de la Corporació, i dels articles 
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5, 9 i 14 de la Llei 53/1984, de incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
públiques, 

RESOLC 
1. Informar favorablement la sol·licitud de compatibilitat formulada per la regidora Sra. Maria 
Isabel González Carrasco, actualment en règim de dedicació exclusiva, per a l’activitat de 
professora de cicles formatius de grau superior i mitjà al Centre de Formació Professional 
ADEMA, amb efectes del dia 1 de setembre de 2014. 
 
2. El règim de dedicació com a regidora, a partir del dia 1 de setembre de 2014, serà de 25 
hores setmanals (67,48 %) en règim de disponibilitat horària flexible segons els torn de treball 
com a professora de cicles formatius de grau superior i mitjà al Centre de Formació 
Professional ADEMA i amb assistència a les sessions on sigui convocada. 
 
3. Notificar aquesta resolució a la interessada i publicar-la al BOIB per a coneixement general” 
 
7. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret núm. 11875 de 2 de juliol 2014, de 
nomenament dels representants de la Comissió de seguiment de l’Ordenança Municipal 
reguladora del renou i les vibracions per el seguiment  i el control de l’aplicació de 
l’Ordenança 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
“El Ple de l’Ajuntament de 19 de desembre de 2013 va aprovar l’Ordenança reguladora del 
renou i les vibracions, publicada al BOIB nº 4 de 9 de gener 2014. 
 
La Disposició addicional de dita ordenança, acorda la creació d’una comissió de seguiment amb 
representació de tots els grups municipals i  entitats inscrites al REMEC que hi vulguin 
participar. 
 
Atès que s’ha posat en coneixement dels grups i entitats indicades per tal que designin els seus 
representants i suplents i que s’ha rebut dita informació 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 130 del Reglament orgànic del Ple, l’article 124.4 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local segons l’addició efectuada per 
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i altra 
normativa d’aplicació, consider oportú dictar el següent:  
 
DECRET: 
 
1 Nomenar els següents representants per formar part de Comissió de seguiment de 

l’Ordenança Municipal reguladora del renou i les vibracions per el seguiment i el control de 
l’aplicació de l’ordenança:. 
 
a) Representants d’associacions o Entitats empresarials: 
       -Un representant de la  CAEB, (Confederación de Asociaciones Empresariales de    

Baleares.) 
       -Un representant de PIMEM,  (Federació de la petita i mitjana empresa de Mallorca) 
b) Representants associacions veïnals 
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 -Un representant de  FEPAE,  (Federació palmesana d’associacions i entitats     
ciutadanes). 
- Un representant de FAAV, (Federació de Associacion de veïns de Palma) 

c) Representants Municipals: 
- El Regidor de l’Area d’Infraestructures o el seu Coordinador o D.G. com a suplent 
- El Regidor de l’Area de Policia Local o el seu Coordinador o D.G. com a suplent. 
- El Regidor de l’Area de Mobilitat, o el seu Coordinador o D.G. com a suplent. 
- El Regidor de l’Area de Govern Interior o el se Coordinador o D.G. com a suplent. 
- El Regidor de l’Area d’Urbanismo, o el seu  Coordinador o D.G. com a suplent.  
- El Regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Infraestructures i Coordinació Territorial, o    el seu 

Coordinador o D.G. com a suplent, 
 
- Els Regidors de Districtes o suplents en que deleguin. 
- Un representant de cada grup municipal no integrat a l’equip de govern. 

 
b. Nomenar secretari/a de la Comissió de Seguiment el Secretari Adjunt Director de la 

Secretaria de la Junta de Govern, en funcions o persona en qui delegui. 
 
c. Es donarà compte a les persones interessades i al Ple de l’Ajuntament a la primera 

sessió ordinària que es dugui a terme”. 
 

8. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret núm. 13095 de 21 de juliol de 2014 
d’ampliació de  representants municipals  per formar part de la Comissió de seguiment de 
l’Ordenança reguladora del renou i les vibracions per al seguiment i el control de l’aplicació 
de l’Ordenança 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
“Mitjançant Decret de la Batlia núm. 11875 de data 2 de juliol de 2014, es van nomenar els 
representants de les àrees de govern, grups municipals, associacions, entitats, federacions i 
altres administracions o institucions públiques per formar part  de la Comissió de seguiment de 
l’Ordenança reguladora del renou i les vibracions per al seguiment i el control de l’aplicació de 
l’ordenança. 
 
Atès que per error no es va incloure  el representant de l’Àrea de Sanitat i Consum, de la qual 
depèn la tramitació de l’ordenança, s’ha d’esmenar dita errada. 
 
A tal efecte, de conformitat amb el que disposa l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local segons l’addició efectuada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, art. 105 de la Llei 30/92 de 26 
de novembre de Regim Jurídic de els Administracions Publiques i del procediment 
Administratiu Comú, i altra normativa d’aplicació, es considera oportú dictar el següent:  
 
DECRET: 

 
1. Ampliar  els representants municipals  amb el Regidor/a  de l l’Àrea Delegada de Sanitat i 

Consum, o el seu Coordinador o Director General com a suplent, per formar part de la 
Comissió de seguiment de l’Ordenança reguladora del renou i les vibracions per al 
seguiment i el control de l’aplicació de l’ordenança”.  
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9. Proposta d’aprovació d’acord de les festes locals per a l’any 2015.  
 
Es proposa 
 
“El Consell de Govern de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998 de 31 de juliol, pel 
qual es regula el calendari de festes de la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
núm. 105, de 15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat per acord del Consell de 
Govern de 4 de juliol de 2014 el calendari de festes per a l’any 2015 en l’àmbit de les Illes 
Balears, publicat en el BOIB núm. 91 de 5 de juliol de 2014. 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de jornades, 
hores extraordinàries i descansos, els ajuntaments han de determinar dues festes locals en 
l’àmbit municipal, a més de les festes que són dies festius en l’àmbit de les Illes Balears, atès 
això aquesta  Batlia  proposa al Ple el següent: 
 
ACORD 
 
1. Donar compte de l’acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2014 mitjançant el qual 
s’aprova el calendari de festes per a l’any 2015 en l’àmbit de les Illes Balears. 
 
2. Declarar com a festes de caràcter local per l’any 2015 les següents: 
 
-Dia 20 de gener,  festivitat de Sant Sebastià (dimarts) 
-Dia 26 de desembre, segona festa de Nadal  (dissabte)  
 
3. El present acord es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
3.2. PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN, DELS SEUS MEMBRES I DELS/DE ALTRES 
REGIDORS/RES AMB RESPONSABILITAT DE GOVERN 
 
10. Proposta d’aprovació de la Memòria de la gestió corporativa corresponent a 2011 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Serveis a la Ciutadania 
 
“Complint el que disposa l’article 149 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals (RD 2568/86), s’ha redactat la Memòria descriptiva de la 
gestió corporativa d’aquest Ajuntament durant l’exercici 2011 amb les dades facilitades pels 
departaments, organismes autònoms i empreses públiques, per la qual cosa, s’eleva al Ple de 
l’Ajuntament el següent: 
 
ACORD 
 
1. Aprovar la Memòria de la gestió corporativa corresponent a l’exercici 2011 
2. Procedir a la seva difusió mitjançant la publicació a la web de l’Ajuntament 
3. L’estructura de l’esmentada Memòria de Secretaria 2011 és la següent: 
 
ÍNDEX MEMÒRIA 2011 
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TÍTOL PRIMER – CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 
CAPÍTOL I – TERRITORI 
CAPÍTOL II – POBLACIÓ 
CAPÍTOL III – ESTRUCTURA ECONÒMICA I VIES DEL TERME MUNICIPAL 

 
TÍTOL SEGON - ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
CAPÍTOL I. CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CAPÍTOL II. PERSONAL 
CAPÍTOL III. ESTRUCTURA ORGÀNICA 

 
TÍTOL TERCER  - SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
CAPÍTOL I. PATRIMONI MUNICIPAL 
CAPÍTOL II. URBANISME 
CAPÍTOL III. SALUT I MEDI AMBIENT 
CAPÍTOL IV. CONSUM 
CAPÍTOL V. TRANSPORTS 
CAPÍTOL VI . EDUCACIÓ I CULTURA 
CAPÍTOL VII. JOVENTUT I ESPORTS 
CAPÍTOL VIII. SERVEIS SOCIALS 
CAPÍTOL IX. PROTECCIÓ I SEGURETAT 
CAPÍTOL X. TURISME 
CAPÍTOL XI. SERVEIS JURÍDICS MUNICIPALS 
CAPÍTOL XII. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
CAPÍTOL XIII. ALTRES SERVEIS 
 
TÍTOL QUART - HISENDA MUNICIPAL 
CAPÍTOL I- PRESSUPOSTS MUNICIPALS DE L’EXERCICI ECONÒMIC 
CAPÍTOL II- LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC 
CAPÍTOL III. DEPARTAMENT TRIBUTARI 
CAPÍTOL IV. SERVEIS DE TRESORERIA I RECAPTACIÓ 
 
TÍTOL CINQUÈ - CRÒNICA DE LA CIUTAT 
 
TÍTOL PRIMER – CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 
 
CAPÍTOL I – TERRITORI 

Divisió del terme municipal en entitats de població 
Divisió del terme municipal en districtes 

CAPÍTOL II – POBLACIÓ 
Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012 

• Evolució del moviment natural de població 
Explotació estadística del PMH 

• Densitat de població 
Toponímia 
Retolació i numeració postal 
Certificacions i diligències padronals 
Serveis delegats de l’Estat 

• Cens electoral 

• Eleccions autonòmiques, locals i Consells Insulars de maig 2011 
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• Eleccions a les Corts Generals  
 

CAPÍTOL III – ESTRUCTURA ECONÒMICA I VIES DEL   TERME MUNICIPAL 

• Béns immobles de naturalesa rústica 

• Béns immobles de naturalesa urbana 

• Impost sobre activitats econòmiques 

• Vies del terme municipal 
 
TÍTOL SEGON - ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 
CAPÍTOL I. CORPORACIÓ MUNICIPAL 

Corporació municipal 

• Ple de l’Ajuntament 

• Grups municipals 

• Regidories d’àrea 

• Regidories delegades d’àrea 

• Tinències de batlia 

• Portaveus de cada grup municipal 

• Junta de Govern 

• Comissió de Coordinació 
Comissions del Ple 

• Comissió de Serveis a la Ciutadania 

• Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans 

• Comissió de Suggeriments i Reclamacions 

• Comissió de Vigilància de la Contractació i Infraestructures 

• Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient 
Districtes 

• Centre 

• Ponent 

• Nord 

• Llevant 

• Platja de Palma 
 
Comissions no Permanents 
Organismes autònoms: instituts, fundacions, patronats, empreses municipals i societats 

mercantils 
Representacions municipals als organismes col·legiats, a les entitats i a les societats 
Activitat corporativa 

• Nombre de sessions i acords que han adoptat els òrgans municipals 
col·legiats 

• Decrets de la Batlia 

• Iniciatives dels grups municipals 
 
CAPÍTOL II. PERSONAL 
Plantilla orgànica 

• Funcionaris de carrera 

• Altres cossos i escales 

• Funcionaris eventuals 
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• Òrgans directius 
Selecció de personal 

• Convocatòria de processos selectius 

• Nomenaments de personal 
Escola Municipal de Formació 
Prestacions i control 

• Assistència sanitària 

• Assegurança de vida i invalidesa 

• Expedients de jubilacions i invalidesa 

• Tramitació d’ajudes mèdiques 

• Tramitació de beques d’estudi 

• Documentació tramitada 
Servei de Prevenció de Riscs Laborals 

 
CAPÍTOL III. ESTRUCTURA ORGÀNICA 
Estructura orgànica 

• Batlia 

• Grups Polítics 

• Secretaria General del Ple 

• Secretaria de la Junta de Govern Local 

• Serveis Jurídics 

• Oficina del Defensor de la Ciutadania 

• Àrea de Coordinació Municipal i Turisme 

• Àrea delegada de Seguretat Ciutadana 

• Àrea delegada de Mobilitat 

• Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació 

• Àrea delegada d’Educació, Família, Igualtat i Majors 

• Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació 

• Àrea de Funció Pública i Govern Interior 

• Àrea d’Infraestructures i Coordinació Territorial 

• Àrea de Medi Ambient 

• Àrea delegada de Sanitat i Consum 

• Àrea de Cultura i Esports 

• Àrea delegada de Comerç, Treball i Joventut 

• Àrea d’Urbanisme i Habitatge 
 
TÍTOL TERCER  - SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
 
CAPÍTOL I. PATRIMONI MUNICIPAL 

Inventari 
 
CAPÍTOL II. URBANISME 

Gerència Municipal d’Urbanisme 

• Planejament i Gestió Urbanística 

• Gestió Urbanística i Patrimoni del Sòl 
- Sistemes d’Actuació 
- Patrimoni Municipal del Sòl 
- Tramitació de projectes d’urbanització 
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• Activitats i Seguretat d’Establiments 
- Servei de Control i Seguretat d’Establiments 
- Control d’Activitats 
- Resum del volum de gestió 

• Disciplina Urbanística i Seguretat dels Edificis 
-     Servei de Disciplina d’Obres 
- Servei de Protecció de l’Edificació 
- Servei d’Inspecció Tècnica d’Edificis 

• Oficina Economista 

• Arxiu de la Gerència d’Urbanisme 
Consorci Riba 
Empresa Municipal d’Obres i Projectes Urbans de Palma, SA 

• Fusió per absorció SMAP-SMOP 

• Gestió urbanística i obra 

• Altres 

• Comptes anuals 
Departament d’Infraestructures 

• Servei Administratiu 

• Contractes majors 

• Convenis/Subvencions tramitats 

• Contractes menors 

• Enllumenat Públic 

• Servei de Logística 

• Equipament Escolar 

• Edificis Municipals 

• Estudis i Projectes d’Arquitectura 

• Estudis i Projectes d’Enginyeria 

• Parcs i Jardins 

• Vialitat 
Institut Municipal de Coordinació d’Obres Viàries 
Patronat Municipal de la Il·luminació Ornamental 
Departament de Mobilitat 
Patronat Municipal de l’Habitatge 

• Mesures de foment 
 
CAPÍTOL III. SALUT I MEDI AMBIENT 

Aigua i Sanejament (EMAYA, SA) 
Sanitat Mortuòria 

• Empresa Funerària Municipal, SA 
- Recursos Humans 
- Estadístiques de gestió 
- Comptes anuals 

Serveis de Sanitat Veterinària Municipal 

• Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal 

• Servei de Protecció de l’Avifauna Balear 

• Controls de coloms 

• Educació mediambiental 
Laboratori Municipal 
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• Anàlisi d’aigua 

• Campanya de control d’arena a zones lúdiques 

• Programa de control alimentari 

• Programa de control de qualitat de les analítiques 
Centre Municipal de Salut 

• Gestió sostenible dels sectors ambientals clau 

• Gestió sostenible a espais significatius 

• Informes ambientals 

• Servei de Desratització, Desinfecció i Desinsectació 

• Inspecció de la zona de manipulació d’aliments als col·legis públics 

• Campanya d’inspecció higiènic-sanitari de les escoletes i centres d’educació de 
0 a 3 anys 

• Inspecció de vigilància a centres de tatuatges i pírcing 

• Activitats educatives 

• Subvencions 
Altres realitzacions de l’àrea de Salut 

• Campanyes 

• Convenis 

• Altres actuacions 
Altres realitzacions de l’àrea de Medi Ambient 
Servei de Mercats    

• Mercats minoristes: permanents i temporals 
 

CAPÍTOL IV. CONSUM 
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
Inspecció de Consum: inspeccions i intervencions 
 

CAPÍTOL V. TRANSPORTS 
Transport urbà de viatgers amb automòbils lleugers 
Transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal 
Transport públic col·lectiu de viatgers (EMT - PALMA) 
Societat Municipal d’Aparcaments de Palma 
 

CAPÍTOL VI . EDUCACIÓ I CULTURA 
Educació 

• Equipament escolar 

• Departament de Dinàmica Educativa 

• Servei Municipal d’Educació d’Adults (SMEA) 

• Consells Escolars de Centre 

• Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma 

• Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma 
Família, Igualtat i Majors  

• Igualtat de gènere 

• Violència de gènere 

• Drets cívics i Convivència 

• Centre Flassaders 

• Convocatòria pública de subvencions 
Cultura 
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• Activitats culturals 

• Banda Municipal de Música 

• Activitats teatrals 

• Activitats musicals, d’esplai i de cinema 

• Fundació Pública de les Balears per a la Música 

• Fundació Palma espai d’art 
- Casal Solleric, Ses Voltes i altres activitats a altres centres i espais 
- Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

• Museus, Arxius i Biblioteques 
- Museu - Castell de Bellver 
- Arxiu Municipal 
- Tractament dels fons 
- Biblioteca Municipal de Cort 
- Biblioteques municipals 

• Servei d’Assessorament Lingüístic 
 

CAPÍTOL VII. JOVENTUT I ESPORTS 
Joventut 

• Centre d’Informació Palma Jove 

• Servei de Vacances 

• Servei de l’Agència del Voluntariat 

• Servei Descentralitzat de dinamització d’Infants i Joves 
- Programes 

• Servei de Casals de Joves 
Servei Municipal d’Esports 

• Dades macroeconòmiques 

• Abonaments 

• Plantilla 

• Serveis Jurídics 

• Àrea d’Obres i Manteniment 

• Àrea de Serveis Esportius 

• Instal·lacions esportives municipals 
- Poliesportiu Son Moix 
- Poliesportiu Germans Escalas 
- Piscines Municipals Son Hugo 
- Poliesportiu Municipal S’Estel 
- Poliesportiu Rudy Fernández 
- Piscina Toni Servera 
- Piscina Xavi Torres 
- Poliesportiu Son Roca 
- Instal·lacions exteriors 

 
CAPÍTOL VIII. SERVEIS SOCIALS 

Serveis Territorials 

• Atenció individual i familiar 

• Atenció grupal comunitària 

• Servei d’integració i atenció a persones amb discapacitat 

• Servei Socioeducatiu comunitari 
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• Programa Alter 

• Programa d’educadors/res familiars 

• Servei de tallers de promoció social 
Serveis específics 

• Servei d’ajuda domiciliària 

• Servei de promoció de l’autonomia personal Ciutat Antiga 

• Servei de promoció de l’autonomia personal Es Jonquet 

• Servei de promoció de l’autonomia personal Can Ribes 
Serveis de Ciutat 

• Pla municipal sobre drogues i conductes addictives 

• Servei d’acolliment i promoció sociolaboral (SAPS) 

• Menjador social “Sa Fàbrica” 

• Servei d’acollida per a dones i famílies (SADIF) 

• Programa de mediació social intercultural 

• Patronat Son Riera 

• Oficina Municipal d’Informació als Immigrants (OFIM) 

• Palma segle XXI-Servei de suport a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat psíquica 

• Servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa 

• Centre de dia S’Estel 

•  Centres de dia Son Dureta, Coll d’en Rabassa, Son Sardina 

• Aliments en xarxa 

• Servei de menjar per equipaments 
Serveis Centrals 

• Prestacions municipals 

• Programa interinstitucional d’acció tutelar d’adults a Mallorca (IATAM) 

• Convenis 

• Subvencions 
 

CAPÍTOL IX. PROTECCIÓ I SEGURETAT 
Àrea de Seguretat Ciutadana 
Servei contra Incendis i Salvaments (Cos de Bombers) 

• Distribució i dades de la plantilla 

• Serveis realitzats 
Policia Local 
 

CAPÍTOL X. TURISME 
Servei Municipal de Turisme 
 

CAPÍTOL XI. SERVEIS JURÍDICS MUNICIPALS 
Serveis Jurídics Municipals 
 

CAPÍTOL XII. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Activitats Participació Ciutadana 

• Recursos econòmics aportats per l’Ajuntament 

• Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes  

• Festes Institucionals 
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CAPÍTOL XIII. ALTRES SERVEIS 
Oficines d’atenció a la ciutadania (OAC) 
Unitat Administrativa de Correspondència (UAC) 
Contractació 
Central de Compres 
Govern Interior 
Expedients sancionadors 
Gabinet de Premsa 
Gabinet General Tècnic 
Targeta Ciutadana 
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 
Departament de qualitat 

 
TÍTOL QUART - HISENDA MUNICIPAL 
 
CAPÍTOL I- PRESSUPOSTS MUNICIPALS DE L’EXERCICI ECONÒMIC 

Resum dels pressuposts municipals de l’exercici econòmic 

• Pressupost propi 

• Pressupost de l’Institut Municipal de l’Esport 

• Pressupost de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

• Pressupost del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma 

• Pressupost del Patronat Municipal de l’Habitatge 

• Pressupost de l’Institut Municipal d’Informàtica de Palma 

• Pressupost de l’Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina 

• Pressupost del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social 

• Pressupost del Patronat Municipal d’Il·luminació Ornamental 

• Pressupost del Patronat Llegat Weyler 

• Pressupost de l’Institut Municipal d’Obres Viàries 

• Pressupost de l’Institut Municipal de Turisme 

• Pressupost de l’Institut Municipal de Protecció del Consumidor 
Resum general econòmic i funcional del Pressupost de despeses 
 

CAPÍTOL II- LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC 
Liquidació de l’exercici econòmic 

• Pressupost propi 

• Pressupost de l’Institut Municipal de l’Esport 

• Pressupost de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

• Pressupost del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma 

• Pressupost del Patronat Municipal de l’Habitatge 

• Pressupost de l’Institut Municipal d’Informàtica de Palma 

• Pressupost de l’Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina 

• Pressupost del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social 

• Pressupost del Patronat Municipal d’Il·luminació Ornamental 

• Pressupost del Patronat Llegat Weyler 

• Pressupost de l’Institut Municipal d’Obres Viàries 

• Pressupost de l’Institut Municipal de Turisme 

• Pressupost de l’Institut Municipal de Protecció del Consumidor 
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CAPÍTOL III. DEPARTAMENT TRIBUTARI 
Departament Tributari 
Padrons fiscals 

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

• Impost sobre béns immobles 

• Impost sobre activitats econòmiques 
Consell Tributari 
 

CAPÍTOL IV. SERVEIS DE TRESORERIA I RECAPTACIÓ 
Tresoreria 

• Caixa, moviments de fons 

• Recursos, registre  i nòmines 
Recaptació 

• Ingressos 
Secció de Multes 

• Expedients tramitats 
 
TÍTOL CINQUÈ - CRÒNICA DE LA CIUTAT 
 
CAPÍTOL I- CRÒNICA DE LA CIUTAT 

Actes corporatius, socials i protocol·laris 
Actes als quals va assistir la batlessa/el batle 
Actes delegats 
Enllaços matrimonials 
Cronista” 

 
S’aprova per unanimitat 
 
11. Proposta d’aprovació de reconeixement de compatibilitat  de l’ajudant de biblioteca per 
a l’exercici de l’activitat pública de professora associada de la UIB 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes,  Economia i Recursos Humans 
 
“La Sra. Catalina Aguiló Ribas, Ajudant de Biblioteques, mitjançant instància de data 
18.06.2014 sol·licita li sigui concedit el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici 
d’activitat pública de Professor Associat de la Universitat de les Illes Balears, durant el curs 
acadèmic 2014/2015, amb una dedicació no superior a la del temps parcial (4 hores 
setmanals). 
 
Vist que l’esmentada sol·licitud compleix els requisits establerts als art. 3, 4, 7, 12 i següents de 
la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, i articles concordants del RD 598/85, de 30 d’abril, ja que es tracta 
d’un contracte en règim de dedicació no superior a la del temps parcial i amb duració 
determinada, no superant els límits retributius, i essent aplicable en aquest cas l’excepció 
establerta a l’article 16.3 de l’esmentada llei. 
 
Vist l’article 123.1.p) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
segons la modificació realitzada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la 
Modernització del Govern Local, en relació a l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

B
A

LL
E

S
T

E
R

 O
LI

V
E

R
 M

IQ
U

E
L 

31
-0

7-
20

14
 A

ct
a 

P
le



 

- 20 - 

d’Incompatibilitats del Personal al Servei de las Administracions Públiques, és motiu pel qual el 
cap de departament que subscriu proposa a l’Excm. Ajuntament Ple que es complagui en 
emetre el següent 
 
A C O R D   
 
1er. Reconèixer a la Sra. Catalina Aguiló Ribas, Ajudant de Biblioteca, la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat pública de Professora Associada de la Universitat de les Illes Balears, en 
règim de dedicació no superior a la de temps parcial (4 hores setmanals) i amb duració 
limitada al curs acadèmic 2014/2015.  
 
2on. El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment dels articles 3 
i següents de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, i articles concordants del RD 598/85, de 30 d’abril.  
 
3er. El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada ni l’horari de treball de 
la persona interessada a l’Administració Local i les infraccions en matèria d’incompatibilitats es 
consideren molt greus als efectes previstos dins la normativa de Règim Local”.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
12. Proposta d’aprovació de reconeixement de compatibilitat del coordinador d’activitats de 
l’IME amb el treball d’entrenador del CN La Salle, en horari compatible 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans: 
 
“Amb data 16 de juny de 2014, entrada núm. 393, s’ha rebut sol·licitud del treballador Albert 
Rodríguez Cantero, amb la categoria de coordinador d’activitats en la plantilla de l’IME, de 
compatibilitat de feines entre l’activitat de coordinador a l’Institut Municipal de l’Ajuntament 
de Palma i la de d’entrenador al CN La Salle. 
 
Per tot això, tal i com recull la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, en el seu article 14, es proposa elevar al 
Ple de l’Excm. Ajuntament de Palma, la resolució reconeixent la compatibilitat abans detallada. 
 
Per tant, es proposa elevar a l’Excm. Ajuntament Ple la proposta del següent  
 
A C O R D 

 
Aprovar la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Rodríguez Cantero, amb la categoria de 
coordinador d’activitats de l’Institut Municipal de l’Esport, demanant compatibilitat entre el 
treball principal que realitza a l’IME i el treball d’entrenador del CN La Salle, en horari 
compatible, i d’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre sobre incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
VOTACIÓ CONJUNTA  DEL PUNT 13 AL 19 
13.Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors del departament 
d’Infraestructures per import de 4.611’46€ 
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Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes Economia i Recursos Humans 
 
“El Servei d’ Edificis Municipals va remetre, mitjançant informe de data 12 de maig de 2014 
(ANNEX I), a aquest Servei Administratiu les factures que més avall es relacionen, i que 
corresponen a quotes de lloguer i manteniment de les instal·lacions de gas propà als CEIP Son 
Ferriol i al CEIP Els Tamarells, així com a diversos subministraments, des de l’any 2008 al 2013, 
factures que no es varen tramitar perquè es van extraviar, no tenint constància qui subscriu de la 
seva existència, per un import total de 4.611,46’- € (QUATRE MIL SIS-CENTS ONZE EUROS I 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS), amb l’ IVA inclòs, de l’empresa Repsol Butano S.A., amb CIF. A-
28076420, i amb domicili al carrer Méndez Alvaro, 44, 28045 MADRID, per a tramitar el 
corresponent reconeixement de deute i el seu abonament amb càrrec a la partida 10 32100 221 
03 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE.  
 
   Període       Núm. factura  Data        Concepte    Import 

23.08.2010 A 
22.10.2010 0031822646 23.10.2010 

Quota manteniment instal·lació 
gas CEIP Els Tamarells 62,94 

16.12.2008 0030680118 16.12.2008 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Els Tamarells 798,09 

16.06 A 15.08 
de 2009 0031096906 17.08.2009 

Quotes lloguer i manteniment 
instal·lació gas CEIP Son Ferriol 76,70 

23.02 a 21.04 de 
2011 0090348583 25.04.2011 

Quota manteniment instal·lació 
gas CEIP Els Tamarells 62,94 

20.12.2013 0092120909 20.12.2013 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Son Ferriol 1.027,46 

16.08 a 15.10 de 
2013 0092003579 16.10.2013 

Quotes lloguer i manteniment 
instal·lació gas CEIP Son Ferriol 81,65 

03.12.2013 0092091492 04.12.2013 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Son Ferriol 1.266,46 

12.12.2013 0092114633 17.12.2013 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Son Ferriol 1.005,33 

15.12.2013 0092115272 17.12.2013 

Factura de liquidació de la 
instal·lació de gas al CEIP Son 
Ferriol 2,78 

16.12.2010 a 
15.02.2011 0090220155 16.02.2011 

Quotes lloguer i manteniment 
instal·lació gas CEIP Son Ferriol 78,35 

23.10 a 22.12 de 
2013 0092125098 23.12.2013 

Quota manteniment instal·lació 
gas CEIP Els Tamarells 66,55 

16.10 a 15.12 de 
2013 0092111253 16.12.2013 

Quota lloguer i manteniment 
instal·lació gas al CEIP Son Ferriol 82,21 

 
Vist que les esmentades factures corresponents al període que va de l’any 2008 al 2013, ambdós 
inclosos, no es varen poder tramitar en el seu dia perquè no varen tenir entrada a l’ Ajuntament 
de Palma, i que ara l’empresa ens reclama el seu abonament,  vist que els subministraments foren 
necessaris per a l’execució de les prestacions i els preus aplicats correctes, i vist que les factures 
han estat conformades per la tècnica responsable del manteniment de les instal·lacions de gas 
propà i dels subministraments per als col·legis públics de Son Ferriol i Els Tamarells de Palma i que 
no existeix impediment o limitació alguna per a la imputació de la despesa al pressupost de 
l’exercici corrent. 
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Existeix crèdit suficient i adequat a la partida 10 32100 221 03 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT 
COMBUSTIBLE. 
Atès que una de les matèries englobades dins el manteniment dels centres docents és el 
subministrament de combustible, en aquest cas gas propà a les escoles públiques de Palma 
que l’empren i, en concret, els col·legis públics de Son Ferriol i Els Tamarells,  
Vist, doncs, que el subministrament de gas propà es tracta d’un servei necessari per als centres 
escolars, a fi que no quedin desatesos i que esdevé imprescindible pel bon funcionament dels 
centres escolars i, per tant, de necessària continuïtat, i que l’Ajuntament té l’obligatorietat legal 
de prestació d’aquest servei. 
Per tot això, atesa la necessitat d’abonar les esmentades factures, d’acord amb el que estableixen 
l’art. 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local; arts. 22 a 27 de 
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; l’art. 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Base 29 de les d’execució 
del Pressupost municipal de 2014; els articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’ 
Ajuntament, aprovat el dia 29 de juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament d’ Organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de 
Comptes, Economia i Recursos Humans, propòs al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. Reconèixer el deute contret amb l’empresa Repsol Butano, S.A., amb CIF. A-28076420, i 
domicili al carrer Méndez Alvaro, 44, 28045 MADRID, per les factures que més avall es relacionen, 
per un import total de 4.611,46’- € (QUATRE MIL SIS-CENTS ONZE EUROS I QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS), amb l’ IVA inclòs,  atès l’informe del Servei d’ Edificis Municipals de data 31 de març de 
2014 (annex I). 
 
   Període         Núm. factura  Data        Concepte  
  Import 

23.08.2010 A 
22.10.2010 0031822646 23.10.2010 

Quota manteniment instal·lació 
gas CEIP Els Tamarells 62,94 

16.12.2008 0030680118 16.12.2008 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Els Tamarells 798,09 

16.06 A 15.08 
de 2009 0031096906 17.08.2009 

Quotes lloguer i manteniment 
instal·lació gas CEIP Son Ferriol 76,70 

23.02 a 21.04 de 
2011 0090348583 25.04.2011 

Quota manteniment instal·lació 
gas CEIP Els Tamarells 62,94 

20.12.2013 0092120909 20.12.2013 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Son Ferriol 1.027,46 

16.08 a 15.10 de 
2013 0092003579 16.10.2013 

Quotes lloguer i manteniment 
instal·lació gas CEIP Son Ferriol 81,65 

03.12.2013 0092091492 04.12.2013 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Son Ferriol 1.266,46 

12.12.2013 0092114633 17.12.2013 
Subministrament gas a instal·lació 
CEIP Son Ferriol 1.005,33 

15.12.2013 0092115272 17.12.2013 

Factura de liquidació de la 
instal·lació de gas al CEIP Son 
Ferriol 2,78 
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16.12.2010 a 
15.02.2011 0090220155 16.02.2011 

Quotes lloguer i manteniment 
instal·lació gas CEIP Son Ferriol 78,35 

23.10 a 22.12 de 
2013 0092125098 23.12.2013 

Quota manteniment instal·lació 
gas CEIP Els Tamarells 66,55 

16.10 a 15.12 de 
2013 0092111253 16.12.2013 

Quota lloguer i manteniment 
instal·lació gas al CEIP Son Ferriol 82,21 

 
2n. Abonar les esmentades factures amb un import total de 4.611,46’- € (QUATRE MIL SIS-CENTS 
ONZE EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS), amb l’ IVA inclòs, a l’empresa Repsol Butano S.A., amb 
CIF. A-28076420, i amb domicili al carrer Méndez Alvaro, 44, 28045 MADRID, amb càrrec a la 
partida 10 32100 221 03 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE. 
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada, al Servei d’ Edificis Municipals i a la secció 
de Comptabilitat.” 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
14. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Canon España S.A. per import de 
211’41€ 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
“En data 3 de desembre de 2008 per part de la Gerència d’Urbanisme es va adquirir una 
fotocopiadora en color multifunció Canon IRC3080I, aquest contracte d’adquisició incloïa el 
manteniment de la fotocopiadora per una vigència de 60 mesos.  
 
Aquest manteniment es facturava cada mes tenint en compte el volum de còpies realitzades, 
per tant Canon cada mes emetia una factura en funció de les còpies realitzades per la Secció 
d’Informació Urbanística. 
 
Per causes alienes a la Gerència d’Urbanisme Canon no va emetre la factura corresponen al 
mes d’octubre de l’any 2013.  
En data 9/05/2014 per part de Canon s’ha sol·licitat l’abonament de la factura núm. 
400579211 corresponen al mes d’octubre de 2013. Una vegada comprovat que l’esmentada 
factura no ha estat enviada a la Gerència i per tant no ha estat abonada, s’ha de reconèixer i 
abonar el deute a l’empresa Canon pels serveis prestats. 
 
Per això, d'acord amb el que estableixen l’article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local; l'art. 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 172 
i 175 del Reglament d’organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals, les 
Bases d'execució del Pressupost municipal, i el Reglament orgànic del Ple de l'ajuntament,; 
previ dictamen de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos humans, propos al Ple 
l'adopció del següent: 
 
A C O R D 

 
1r.- Reconèixer el deute de la factura núm. 400579211 de data 04/10/2013, presentada per 
CANON España S.A, amb N.I.F. A-28122125, per un import de 174,72 € més 36,69 d’IVA 
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(211,41 € IVA inclòs), corresponent al manteniment de la fotocopiadora en color multifunció 
Canon IRC3080I durant el mes d’octubre de l’any 2013. 
 
2n.- Abonar la quantitat de 211,41 €, a CANON España S.A, amb N.I.F. A-28122125, amb càrrec 
a la partida 08.151.00.219.00, “Urbanisme- manteniment d’altre immobilitzat material”. 
 
3r.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
15. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Contratas Bartolomé Ramón S.A. per 
import de 108’51€ 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
“I. Atès que mitjançant ofici de data 5 de juny de 2012, es va sol·licitar a l’empresa 
CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA, amb CIF A-57115701, pressupost per a dur a terme, 
per via d’execució subsidiària, les actuacions ordenades i reiterades mitjançant els Acords del 
Consell de Gerència d’Urbanisme de data 11 de novembre de 2010 i de data 18 d’octubre de 
2011, previstes a l’informe tècnic de data 11 de maig de 2010, consistents en: 
 
1.- Reparación de la terraza con el fin de evitar fugas de agua que perjudiquen al local en 
planta baja, tomándose para ello las medidas oportunas de correcta impermeabilización, 
eficacia en pendientes, pruebas de estanqueidad y posibilidad de nuevos solados. 
 

2.- Reparación y reposición al estado primitivo del techo del local afectado por las obras del 
desagüe. 
 
II. Atesa la factura núm. DS130011, de data 13 de desembre de 2013, presentada el dia 18 de 
desembre de 2013, per un import de 108,51.-€ (CENT VUIT EUROS I CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS), de l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA, relativa als honoraris de 
redacció de pressupost, que obra a l’expedient informada favorablement a l’informe tècnic 
emès en data 16 d’abril de 2014, que transcrit diu: 
 
“(...) Informe:  
 

A.- A la vista de la factura presentada núm. DS 130011, de data 13/12/2013, relativa al 
pressupost elaborat per l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMON S.A., en relació de les 
obres ordenades per via d’execució subsidiària de l’immoble situat al carrer Gabriel Llabrés 15,  
s’informa que és, des del punt de vista tècnic, correcta. 

 
B.- L’ import total de la factura DS 130011 presentada ascendeix a la quantitat de //108,51.-€// 
impostos inclosos i s’ajusta bàsicament al treball d’elaboració del pressupost descrit al punt 
“A”.” 
 
Per això, d’acord amb el que estableixen l’article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local; articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú; l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; les Bases d’execució del Pressupost 

B
A

LL
E

S
T

E
R

 O
LI

V
E

R
 M

IQ
U

E
L 

31
-0

7-
20

14
 A

ct
a 

P
le



 

- 25 - 

municipal; els articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 
29 de juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos 
humans, proposo al Ple l'adopció del següent 
 
A C O R D 

 
1r) RECONÈIXER EL DEUTE de la factura núm. DS130011, de data 13 de desembre de 2013, 
presentada el dia 18 de desembre de 2013, per un import de 108,51.-€ (CENT VUIT EUROS I 
CINQUANTA-UN CÈNTIMS), de l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA. Els treballs 
inclosos en la factura són pels honoraris de redacció de pressupost, amb motiu de l’encàrrec 
realitzat per ofici de data 5 de juny de 2012. 
 
2n) ABONAR a l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA l’import de 108,51.-€ (CENT 
VUIT EUROS I CINQUANTA-UN CÈNTIMS), assenyalat al paràgraf anterior, quantitat que serà 
carregada a la partida: obres a càrrec de particulars núm. 08.151.00.226.32 del pressupost 
municipal vigent. 
 
3r) DONAR COMPTE al Departament Financer (Comptabilitat) als efectes oportuns. 
 
4t) DONAR COMPTE al Departament Tributari (Liquidacions) a efectes d’emetre la liquidació 
corresponent a la factura núm. DS130011, de data 13 de desembre de 2013, pels honoraris de 
redacció de pressupost en relació amb l’immoble situat al carrer Gabriel Llabrés, núm. 15 (PC 
01407614), per un import de 108,51.-€ (CENT VUIT EUROS I CINQUANTA-UN CÈNTIMS), que 
serà de compte de la propietat de l’immoble: la comunitat de propietaris de l’immoble ubicat 
al carrer Gabriel Llabrés, núm. 15 (PC 01407614), amb CIF H57245045. 
 
5è) NOTIFICAR aquesta resolució a la comunitat de propietaris de l’immoble ubicat al carrer 
Gabriel Llabrés, núm. 15 (PC 01407614), amb CIF H57245045, a través de la seva Presidenta, 
Sra. Maria Teresa Jimenez Guadix, amb DNI 43.114.934-P, i a l’empresa CONTRATAS 
BARTOLOMÉ RAMÓN, SA, amb CIF A-57115701”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
16. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Contratas Bartolomé Ramón S.A. per 
import de 166’10€ 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economía i Recursos Humans 
 
“I. Atès que en data 27 de gener de 2012, i arrel del reiterat incompliment per part de la 
propietat, es va sol·licitar a l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA, amb CIF A-
57115701, pressupost per a dur a terme, per via d’execució subsidiària, les actuacions 
ordenades mitjançant Acord del Consell de Gerència d’Urbanisme, de data 10 de juny de 2010, 
i reiterades mitjançant Decret de Batllia núm. 7303, de data 20 d’abril de 2011. 
 
II. Atesa la factura núm. DS 130012, de data 13 de desembre de 2013, per un import de 
166,10€ (CENT SEIXANTA-SIS EUROS I DEU CÈNTIMS), de l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ 
RAMÓN, SA, relativa als honoraris de redacció de pressupost, que obra a l’expedient 
informada favorablement a l’informe tècnic emès en data 14 de gener de 2014, que transcrit 
diu:  
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 “(...) Informe: 
 

 A.- A la vista de la factura presentada núm. DS 130012, de data 13/12/2013, relativa al 
pressupost elaborat per l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA, en relació de les 
obres ordenades per via d’execució subsidiària de l’immoble situat al carrer Reina Constança, 7 
ang. carrer General Ricardo Ortega, s’informa que és des del punt de vista tècnic correcta. 

 
 B.- L’ import total de la factura DS 130012 presentada ascendeix a la quantitat de //166,10.-€// 

impostos inclosos i s’ajusta bàsicament al treball d’elaboració de pressupost descrit al punt 
“A”.” 
 
Per això, d’acord amb el que estableixen l’article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local; articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú; l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; les Bases d’execució del Pressupost 
municipal; els articles 3, 63 i 80 del Reglament orgànic del Ple de l’ajuntament, aprovat el dia 
29 de juliol de 2004; i l’article 50.11 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
de les corporacions locals, previ dictamen de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos 
humans, proposo al Ple l'adopció del següent 
 
A C O R D 
 
1r) RECONÈIXER EL DEUTE de la factura núm. DS 130012, de data 13 de desembre de 2013, 
per un import de 166,10€ (CENT SEIXANTA-SIS EUROS I DEU CÈNTIMS) de l’empresa 
CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA, amb CIF A-57115701. Els treballs inclosos en la factura 
són en concepte d’honoraris de redacció de pressupost, amb motiu de la sol·licitud realitzada 
en data 27 de gener de 2012. 
 
2n) ABONAR a l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, SA l’import de 166,10€ (CENT 
SEIXANTA-SIS EUROS I DEU CÈNTIMS), assenyalat al paràgraf anterior, quantitat que serà 
carregada a la partida: obres a càrrec de particulars núm. 08.151.00.226.32 del pressupost 
municipal vigent. 
 
3r) DONAR COMPTE al Departament Financer (Comptabilitat) als efectes oportuns. 
 
4t) DONAR COMPTE al Departament Tributari (Liquidacions) a efectes d’emetre la liquidació 
corresponent a la factura núm. DS130012, de data 13 de desembre de 2013, pels honoraris de 
redacció de pressupost en relació amb l’immoble situat al carrer Reina Constança, núm. 7 ang. 
carrer General Ricardo Ortega, núm. 13, per un import de 166,10€ (CENT SEIXANTA-SIS EUROS 
I DEU CÈNTIMS), que serà de compte de la propietat de l’immoble: la comunitat de propietaris 
de l’immoble ubicat al carrer Reina Constança, núm. 7 ang. carrer General Ricardo Ortega, 
núm. 13, amb CIF H07552268. 
 
5è) NOTIFICAR aquesta resolució a la comunitat de propietaris de l’immoble ubicat al carrer 
Reina Constança, núm. 7 ang. carrer General Ricardo Ortega, núm. 13, amb CIF H07552268, a 
través de la seva Presidenta, Sra. Maria Blanca Arbós Pérez; i a l’empresa CONTRATAS 
BARTOLOMÉ RAMÓN, SA, amb CIF A-57115701”. 
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S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
17. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a varis proveïdors de Benestar Social 
per import  de 172.150’96€ 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
“L’Àrea delegada de Benestar Social i Igualtat ha recepcionat mitjançant registre d’entrada de 
l’Ajuntament la reclamació del pagament de  les factures que es relacionen a continuació que 
comença per ENTITAT, CIF/NIF, IMPORT (ESPIRAL, G-57238065, 12222,92€) i acaba en 
ENTITAT, CIF/NIF, IMPORT( AMÉS, G57320012, 105€):  
 

ENTITAT CIF/NIF IMPORT Nº FACTURA DATA FACTURA 

ESPIRAL G-57238065 12.222,92 € 041/2014 30/06/2014 

ESPIRAL G-57238065 17.999,00 € 042/2014 30/06/2014 

ESPIRAL G-57238065 14.740,94 € 040/2014 30/06/2014 

FUNDACIÓ 
DIAGRAMA G73038457 16.897,07 € 

Fvta14AY-
1017 30/06/2014 

FUNDACIO 
PATRONAT 
OBRER G07794910 13.852,00 € 12/2014 08/07/2014 

FUNDACIÓ 
DIAGRAMA G73038457 15.000,00 € 

Fvta14AY-
1016 30/06/2014 

FUNDACIO IRES G64147184 4.193,27 € 14/06/20 30/06/2014 

FUNDACIÓ 
ESPLAI DE LES 
ILLES G07332042 10.690,00 € 10A/14 02/07/2014 

AMES G57320012 1.974,00 € 135/14 23/06/2014 

     

AMES G57320012 1.288,00 € 136/14 23/06/2014 

AMES G57320012 1.288,00 € 137/14 23/06/2014 

AMES G57320012 966,00 € 138/14 23/06/2014 

AMES G57320012 2.220,00 € 139/14 23/06/2014 

AMES G57320012 448,00 € 140/14 23/06/2014 

AMES G57320012 532,00 € 141/12 23/06/2014 

AMES G57320012 420,00 € 142/12 23/06/2014 

AMES G57320012 420,00 € 143/14 23/06/2014 

AMES G57320012 392,00 € 144/14 23/06/2014 

AMES G57320012 224,00 € 145/14 23/06/2014 

AMES G57320012 56,00 € 146/14 23/06/2014 

AMES G57320012 56,00 € 147/14 23/06/2014 

AMES G57320012 406,00 € 148/14 23/06/2014 

AMES G57320012 84,00 € 149/14 23/06/2014 

AMES G57320012 84,00 € 150/14 23/06/2014 

AMES G57320012 672,00 € 151/14 23/06/2014 

AMES G57320012 336,00 € 152/14 23/06/2014 

AMES G57320012 672,00 € 153/14 23/06/2014 

AMES G57320012 336,00 € 154/14 23/06/2014 
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AMES G57320012 672,00 € 155/14 23/06/2014 

AMES G57320012 336,00 € 156/14 23/06/2014 

BAOBAB G57742710 15.435,00 € A 20/14 26/06/2014 

ESTUDI 6 B07526007 431,97 € 14/180 30/04/2014 

ESTUDI 6 B07526007 345,58 € 14/249 30/05/2014 

ESTUDI 6 B07526007 259,18 € 14/332 27/06/2014 

ESTUDI 6 B07526007 863,94 € 14/346 03/07/2014 

CATALINA 
NEBOT RIOS 37342485-F 200,00 € 05/14 27/06/2014 

CATALINA 
NEBOT RIOS 37342485-F 200,00 € 06/14 27/06/2014 

CATALINA 
NEBOT RIOS 37342485-F 150,00 € 07/14 27/06/2014 

CATALINA 
NEBOT RIOS 37342485-F 150,00 € 08/14 27/06/2014 

CATALINA 
NEBOT RIOS 37342485-F 200,00 € 09/14 27/06/2014 

CATALINA 
NEBOT RIOS 37342485-F 150,00 € 10/14 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 96,19 € 69 04/02/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 96,19 € 68 04/02/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 256,52 € 71 03/03/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 192,39 € 72 03/03/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 192,39 € 73 03/03/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 513,04 € 75 31/03/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 192,39 € 76 31/03/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 192,39 € 77 31/03/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 288,58 € 81 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 144,29 € 82 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 144,29 € 83 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 256,52 € 84 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 240,49 € 85 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 240,49 € 86 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 43068047H 225,45 € 87 27/06/2014 
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FERRA 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 192,39 € 88 27/06/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 160,33 € 89 27/06/2014 

GERMANES 
OBLATES DES ST. 
REDENTOR R0700418G 1.058,00 € 01/2014 03/07/2014 

GREC G07267628 9.709,00 € 31 16/07/2014 

ASSOCIACIO 
RANA G57414534 2.628,00 € 009/2014 27/06/2014 

EAPN- Illes 
Balears G57357048 4.999,75 € 4/14 09/05/2014 

EAPN- Illes 
Balears G57357048 4.999,75 € 5/14 03/07/2014 

BAOBAB EDUCA G57742710 120,00 € A 18/14 04/06/2014 

BAOBAB EDUCA G57742710 780,00 € A 16/14 30/05/2014 

AMÉS G57320012 205,00 € 133/14 23/06/2014 

BAOBAB EDUCA G57742710 675,00 € A 13/14 30/04/2014 

ESTUDI 6 B07526007 259,18 € 14/002 01/01/2014 

Fundació Reial 
Mallorca G57124273 140,00 € A-01-14 02/01/2014 

Fundació Reial 
Mallorca G57124273 280,00 € A-02-14 02/01/2014 

Fundació Esplai 
de les Illes G07332042 264,00 € 01A/14 10/01/2014 

CATALINA 
NEBOT RIOS 37342485-F 118,50 € 01/14 25/01/2014 

BAOBAB EDUCA G57742710 254,50 € A 01/14 02/01/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 192,39 € 65 03/01/2014 

PEP TONI FERRER 
FERRA 43068047H 96,19 € 66 03/01/2014 

Tres Serveis 
Culturals, SL B07857451 715,00 € 4 22/01/2014 

AMÉS G57320012 120,00 € 34/14 18/02/2014 

BAOBAB EDUCA G57742710 780,00 € A 09/14 31/03/2014 

Associació 
CreArtCció G57697674 610,00 € 06/2014 01/04/2014 

Associació 
CreArtCció G57697674 610,00 € 05/2014 01/04/2014 

ESPIRAL G57238065 210,00 € 005/2014 31/01/2014 

ESPIRAL G57238065 157,00 € 006/2014 31/01/2014 

AMÉS G57320012 157,50 € 04/14 13/01/2014 

AMÉS G57320012 84,00 € 05/14 13/01/2014 

AMÉS G57320012 84,00 € 06/14 13/01/2014 

AMÉS G57320012 84,00 € 07/14 13/01/2014 

AMÉS G57320012 84,00 € 08/14 13/01/2014 
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AMÉS G57320012 84,00 € 09/14 13/01/2014 

AMÉS G57320012 105,00 € 10/14 13/01/2014 

 
Donat que el nostre Ajuntament no disposa de mitjans propis per dur a terme el  servei, la 
Unitat de Prevenció comunitària, de la Unitat d’Igualtat, i de la Unitat de Infància i Família 
de la Regidoria de Benestar Social, va encarregar els esmentats tallers sense que, en el 
moment de l’aportació de les factures, hi hagués temps material per a la seva corresponent 
tramitació. 
 
Una vegada realitzades les comprovacions pertinents, ha estat conformada pel 
departament tècnic de Benestar Social. Es per  això que d’acord amb l’establert pel del RDL 
2/2004, de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 
Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma i la base 29 de les d’execució del 
pressupost general corresponent a l’exercici de 2014 es  proposa al Ple l’adopció del 
següent 
  
ACORD 
 
1.- Reconèixer el deute existent a l’Àrea delegada de Benestar Social i Igualtat i abonar les 
factures,pels imports que es detallaran a continuació i que recull el següent llistat que comença 
per ENTITAT, CIF/NIF, IMPORT (ESPIRAL, G-57238065, 12222,92€) i acaba en ENTITAT, CIF/NIF, 
IMPORT( AMÉS, G57320012, 105€), es total del qual es 172.150,96 €. Aquest import s’abonarà 
mitjançant transferència amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.23200.22724- Benestar 
Social- Contr. Activitats sociocomunitaris del pressupost municipal de despeses de 2014” 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
18. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a EMAYA S.A. per import de 
108.019’16€ 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans: 
 
“Dins l’any 2014 s’han rebut factures pel subministrament d’aigua potable i replega de residus 
sòlids de l’empresa EMAYA corresponents al mes de maig. Les esmentades factures no es 
poden tramitar per falta de diners a les partides adients i es per tal causa que, seguint les 
instruccions del Departament financer, un pic realitzades les comprovacions pertinents, la cap 
de secció que subscriu, d’acord amb l’establert per l’art. 176.2 b) i 182.1 del RDL 2/2004, de 5 
de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reglament 
orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, demana al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Es proposa al Ple reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels 
imports que es detallaran a continuació i iniciar l’expedient de modificació de crèdit per habilitar 
el crèdit suficient a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la despesa. 
L’esmentat deute correspon a factures pel concepte d’aigua potable i replega de residus sòlids de 
l’empresa EMAYA, consums produits dins l’any 2014, facturació del mes de maig. L’import a 
reconèixer és el següent: 
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PROVEÏDOR: EMAYA, Empresa municipal d’aigües i clavegueram, S.A. CIF A-07000029. C/Joan  
Maragall, 3.07006 Palma. 
 
PARTIDA 06.92000.22101 
Subministrament mes de juny 
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS:    108.019,16€” 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
19. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a Trablisa S.A. per import de 
28.629’75€ 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
“Atès que l’empresa TRABLISA Y ATESE, UTE, amb NIF: U57499303, durant l’any 2012 va 
presentar les factures 12/20, 12/48, 12/71, 12/104, 12/129 i 12/157 corresponents als serveis 
realitzats pe la vigilància  nocturna de l’edifici de Gesa per ordre de les regidories de 
d’Urbanisme i de Funció Pública, atesa la urgència i caràcter imprescindible  del servei a causa 
de reiterats robatoris, ocupacions il·legals i actes vandàlics que han causat una seria 
degradació del l’edifici.  Dit servei de vigilància es va prolongar fins el dia 23 de maig de 2012 
data en que es va prescindir del servei de vigilància nocturna a petició de l’Àrea d’Urbanisme 
interessada en la prestació de dit servei, una vegada consultats el Departament 
d’Infraestructures i la Policia Local. La manca de la dotació pressupostària corresponent va 
ocasionar que les factures no es poguessin tramitar durant els exercicis pressupostaris  2012 i 
2013, la qual cosa fa necessari reconèixer el deute contret amb l’empresa, l’import del qual és 
de 28.629,75 €, amb els mateixos preus/hora que la resta de serveis municipals contractats per 
acords de la Junta  de Govern de 25/04/07 i 26/10/2011. 
 
Per això, d’acord amb el que estableixen l’article 123.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril., 
reguladora de les bases de regim local; secció 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’article 172 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;  la base 29 de 
les bases d’execució del pressupost per a l’any 2014,  que estableix  que correspon al Ple  de la 
Corporació el reconeixement extrajudicial dels crèdits per obligacions corresponents a factures 
de l’exercici o exercicis anteriors  que no es varen aprovar en aquells exercicis per manca de 
crèdit o per no haver seguit el procediment legalment establert amb matèria de contractació, 
el Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma,  previ dictamen de la Comissió de 
Comptes, Economia i Recursos Humans, proposo al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Reconèixer el deute existent amb l’empresa TRABLISA Y ATESE, UTE, amb NIF: U57499303 i 
domicili Camí dels Reis s/n. 07990 Palma, per un import total de 28.629,75 € (IVA inclòs) en 
concepte de factures de l’any 2012 núms. 12/20, 12/48, 12/71, 12/104, 12/129 i 12/157  per la 
prestació de serveis de vigilància nocturna a l’edifici de Gesa  i  iniciar l’oportú expedient de 
modificació de crèdit per poder cobrir el total de la despesa amb càrrec a la partida 
06.92000.22701 del vigent pressupost de despeses”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
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20. Proposta d’aprovació de modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre béns 
immobles 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
“L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de Juliol de 1989, va aprovar 
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles, i va entrar en vigor el dia 1-1-
1990. La darrera modificació d’aquesta ordenança va ésser aprovada provisionalment per 
acord plenari de 31 d’octubre de 2013, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2014. 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles 16 a 19 el procediment per a la modificació 
de les  ordenances fiscals.  
 
L’aplicació dels nous valors cadastrals resultants de la ponència de valors aprovada en 2012 
dona lloc a un increment anual de la base liquidable de l’impost equivalent al 10% de la 
diferència entre el nou valor cadastral i el valor cadastral anterior. Això implica que, sense 
modificar l’ordenança per a 2014 s’incrementen els ingressos fiscals per aquest concepte 
proporcional a l’increment de la base liquidable. Per mantenir el nivell d’ingressos 2013 per 
l’any 2014 el Ple va aprovar reduir el tipus de gravamen aplicable als béns de naturalesa  
urbana al 0’680%  i al 0,717% el tipus de gravamen diferenciat aplicable als béns immobles 
urbans que, exclosos els d’ús residencial, amb un valor cadastral pertanyent al 10% dels béns 
immobles urbans que, per cada ús, tingui major valor cadastral.  
 
La voluntat del Ple de no incrementar als ciutadans els ingressos per IBI l’any 2014 ha quedat 
afectada per l’article 8 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, pel qual, en el cas de Palma, s’ha 
d’exigir un recàrrec del 4% sobre el tipus de gravamen vigent en 2013: el 0,0294 %, amb 
caràcter general, i del 0,0310% per als béns immobles urbans que, exclosos els d’ús residencial, 
amb un valor cadastral pertanyent al 10% dels béns immobles urbans que, per cada ús, tingui 
major valor cadastral. Aquest recàrrec no afecta als béns urbans d’ús residencial que pertanyin 
a la meitat amb menor valor cadastral del conjunt d’immobles amb el citat ús.  
 
Per complir amb l’objectiu de no incrementar els ingressos com a conseqüència de l’increment 
en la base liquidable en relació al valor cadastral, s’estima oportú minorar el tipus de 
gravamen aplicables als béns urbans en l’import resultant del recàrrec de l’article 8 de la Llei 
16/2013, de 29 d’octubre. Aquesta modificació ja seria aplicable en el present exercici de 2014. 
 
La Junta de Govern de 23 de juliol de 2014 ha aprovat el projecte de modificació de 
l’Ordenança de l’Impost sobre Béns Immobles, concepte 112,00-12,01; i els grups polítics han 
acordat no formular esmenes respecte del Projecte presentat, per tant, d’acord amb l’article 
99 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma, aquest projecte se presenta 
directament a la Comissió. 
  
L’article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local  determina la competència de la Junta de 
Govern Local en l‘aprovació dels projectes d’ordenances i reglaments municipals. 
Conformement el que disposa l’Article 123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon 
al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances. 
 
Pel que s’ha exposat, el Cap del Departament, considera que podria elevar-se al Ple, previ 
dictamen de la Comissió, la següent proposta d’ 
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A C O R D 
 
"Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre béns 
immobles. Conceptes 112,00-112,01, la darrera modificació de la qual va ser aprovada 
definitivament el 19 de desembre de 2013; pel que fa l’article 14; tot això en base a la 
legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de 
la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per entrar en 
vigor el dia de la publicació de l’acord plenari en el BOIB i ser d’aplicació a partir de l’1 de gener 
de 2014. S'adjunta a la proposta la nova redacció. 
 
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’anuncis 
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès 
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional.” 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
21. Proposta d’autorització a EMAYA S.A .per la subscripció d’una operació d’endeutament a 
llarg termini per un import màxim de 2.000.000€ 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
“L’empresa Municipal d’ Aigua i Clavegueram, SA (EMAYA), per poder finançar inversions, té la 
necessitat de acudir a la concertació de una operació de préstec per import de 2.000.000 euros 
a través de la línea ICO per a 2014. 
 
L’article 54 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, regula que para la concertació 
d’operacions de crèdit a llarg termini dels organismes autònoms i ens i societats mercantils 
dependents es precisarà la prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la 
Intervenció. 
 
D’acord amb el apartat k) del punt III.a.2 Hisenda, de les competències específiques del regidor 
de l’àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, del Text Refós del Decret d’Organització dels Serveis 
Administratius de l’Ajuntament de Palma, número 8435, de 13 de maig de 2013, s’eleva al Ple 
la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- Autoritzar en compliment de l’article 54 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a l’Empresa Municipal d’Aigua i 
Clavegueram, SA (EMAYA) la subscripció d’una operació d’endeutament a llarg termini per un 
import màxim de 2.000.000 € (dos milions d’euros) amb les següents característiques: 
 
Préstec ICO per import de 2.000.000 € a subscriure amb el Banco Popular a un termini de 7 
anys, sense carència.  
Interès:  Euribor 6 mesos+ diferencial ICO +3,05% 
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SEGON.- Facultar al Sr. Andrés Garau Garau, President d’EMAYA, per a què pugui subscriure la 
documentació pública o privada necessària per a dur a terme l’operació en tots els seus 
tràmits”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 en contra (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
22. Proposta d’aprovació de modificació de crèdit núm. 9, de crèdit extraordinari finançat 
amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2014 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
En data 21 de juliol la regidora de l’àrea de Funció Pública i Govern Interior  ha sol·licitat que 
s’habilitin les aplicacions pressupostàries necessàries pel complement de productivitat pel 
personal interí de projectes que s’ha d’abonar el mes de setembre de 2014. Aquestes 
modificacions de crèdit se finançaran amb baixes d’altres aplicacions. Aquestes disminucions 
de crèdit no afectarà al bon funcionament del servei. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
la base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, 
de la Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 
57/03 de 16 de desembre,  i el Decret de batlia núm. 954 de 27 de gener de 2014, 
d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva  al  Ple de l’Ajuntament, 
prèvia aprovació per la Junta de Govern,  la següent proposta de 
 
MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 9, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2014, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    

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

08 15100 1500101 URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. INTERÍ 0,00 4.971,38 4.971,38 

10 23251 1500101 
COMPL. PRODUCT. PROJ. MEDIACIÓ PER A LA 
CONVICÈNCIA 0,00 2.717,11 2.717,11 

12 13222 1500101 COMPL. PRODUCT. PROJ. SEGURETAT TURÍSTICA 0,00 480,02  

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  8.168,51  

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

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

08 15100 12009 URBANISME.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI 2.672.194,56 4.971,38 2.667.223,18 

10 32100 12009 EDUCACIÓ.- TRETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI 244.726,01 2.717,11 242.008,90 

12 13200 12009 POLICIA.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI 11.832.750,67 480,02 11.832.270,65 

   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  8.168,51  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
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2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
VOTACIÓ CONJUNTA PUNTS 23 I 24 
23. Proposta d’aprovació de ratificar la definitiva dissolució i liquidació del Consorci Mirall 
Palma Eixample i resta de municipi 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 

“La Junta Rectora del Consorci va aprovar, en sessió de data 28 de novembre de 2012, l’acord 

d’iniciar la tramitació oportuna per a la liquidació i dissolució del Consorci, tota vegada que la 

funció que li fou encomanada ja s’havia desenvolupat en la seva totalitat. 

 

Igualment va acordar, entre altres assumptes, que el deute financer del Consorci s’imputés a 

cada ens consorciat, en els termes de que els préstecs formalitzats amb el BEI anirien a càrrec 

de la Comunitat de les Illes Balears, i els préstecs formalitzats amb el Banco de Santander 

(BSCH) i Banc de Sabadell (antiga CAM) a càrrec de l’Ajuntament de Palma. 

 

Així, el Ple de l’Ajuntament de Palma en sessió ordinària de dia 25 d’octubre de 2012, va 

acordar iniciar els tràmits per deixar de formar part del Consorci, assumint el deute municipal 

d’aquest Consorci, així com aprovar en el seu cas la seva dissolució. El deute i càrrega financera 

dels préstecs subscrits amb el Banco de Santander (BSCH) i Banc de Sabadell (CAM), van ser 

assumits directament per l’Ajuntament de Palma, no restant deute financera a càrrec del 

Consorci derivat d’aquests préstecs. 

 

Les amortitzacions i despeses financeres associades als préstecs formalitzats amb el BEI han 

estat cancel·lats durant l’exercici 2013, no restant cap deute financer a càrrec de la Comunitat 

Autònoma derivat d’aquests préstecs. 

 

No consta que s’hagin presentat al·legacions contra l’acord d’inici del procés de liquidació i 

dissolució del Consorci, adoptat per la Junta Rectora en sessió de data 28 de novembre de 

2012 (BOIB núm. 186 de 15 de desembre de 2012). 

 

L’article 5 dels Estatuts del Consorci preveu que aquest es dissoldrà, entre d’altres motius, per 

acord unànime dels tots els seus membres. Per la seva banda, l’article 12, apartat 19 dels 

Estatuts, atribueix a la Junta Rectora la dissolució i liquidació del Consorci i l’article 17 dels 

mateixos Estatuts, estableix que per a l’acord de dissolució i liquidació serà necessària la 

unanimitat de tots els membres del Consorci amb dret de vot i la ratificació per part de les 

entitats que siguin membres del Consorci amb dret a vot a la Junta Rectora d’aquest. B
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Per això, conforme a l’acord pres per unanimitat de la Junta Rectora de sessió extraordinària 

de 22 de juliol 2014, de dissolució i liquidació del Consorci, s’eleva al Ple l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
1r. Ratificar la definitiva dissolució i liquidació del CONSORCI MIRALL PALMA EIXAMPLE I 
RESTA DE MUNICIPI. 
 
2n. Aprovar el Balanç de Liquidació del CONSORCI MIRALL PALMA EIXAMPLE I RESTA DE 
MUNICIPI, a data de 31 de desembre de 2013, per un import de 16.893,96 euros (setze mil 
vuit-cents noranta-tres euros amb noranta-sis cèntims), segons el següent detall: 

 
3r. Aprovar la proposta de dissolució del CONSORCI MIRALL PALMA EIXAMPLE I RESTA DE 
MUNICIPI, repartint els fons propis o haver social entre l’Ajuntament de Palma i la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i entregant el saldo en efectiu, per import de 16.893,96 euros 
(setze mil vuit-cents noranta-tres euros amb noranta-sis cèntims), a l’Ajuntament de Palma. 
 
4r. Aprovar el canvi de titularitat del compte corrent obert al Banco de Santander núm. 0049-
1853-15-2510410289 a nom del Consorci, que passarà a ser de titularitat de l’Ajuntament de 
Palma, així com el saldo que presentava aquest compte a data 31 de desembre de 2013 per 
import de 16.687,66 euros (setze mil sis-cents vuitanta-set euros amb seixanta-sis cèntims). 
 
5è. Liquidar i cancel·lar el compte corrent obert al Banc de Sabadell núm. ES43-0081-0652-27-
0001404341 a nom del Consorci. El saldo que presentava aquest compte a 31 de desembre de 
2013, per import de 206,30 euros (dos-cents sis euros amb trenta cèntims), s’ingressarà al 
compte del Banc de Sabadell núm. ES23-0081-5138-60-0001061511 de l’Ajuntament de Palma. 
En cas de què, amb posterioritat a la data a que es refereix el balanç de liquidació es generés 
algun romanent o despesa, aquest s’afegirà o descomptarà de la part de la liquidació a 
ingressar a l’Ajuntament de Palma.  
 
6è. Els avals pendents de devolució pel Consorci detallats es cancel·laran i transferiran a 
l’Ajuntament de Palma, prèvia notificació a l’avalat: 
 

 
7è. L’Ajuntament de Palma i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumiran, a parts 
iguals, les deutes, responsabilitats, obligacions i drets que puguin sorgir amb posterioritat a la 
dissolució i liquidació del Consorci. 
 

CIF Denominació Import Aval Descripció

A-12029559 Jardineria i Riegos Azahar SA 2.889,28 Garantia def. Ajardin. zona verda C/Paradís i Mónaco

G-07873326 UTE Const. y C. Billenium-Serv. Hispania 1.397,00 Garantia def. Remodelació Plaça Sant Salvador

ACTIU PASSIU

(5715) Bancs C/C Sabadell-CAM 206,30 (1000) Patrimoni 12.101.410,77

(5716) Bancs C/C Santander (BSCH) 16.687,66 (1090) Patrimoni lliurat a l'ús general -52.151.079,40
(1200) Rtats.d'exercicis anteriors 38.186.334,89

(1290) Resultats de l'exercici 1.880.227,70

16.893,96 16.893,96
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8è. Una vegada ratificada la dissolució i liquidació del Consorci per l’Ajuntament de Palma i la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el 
present acord per al seu general coneixement i efecte”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
24. Proposta d’aprovació de ratificar la definitiva dissolució o liquidació del Consorci Parc de 
les Estacions 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 

“La Junta Rectora del Consorci va aprovar, en sessió de data 28 de novembre de 2012, l’acord 

d’iniciar la tramitació oportuna per a la liquidació i dissolució del Consorci, tota vegada que la 

funció que li fou encomanada ja s’havia desenvolupat en la seva totalitat. 

 

Igualment va acordar, entre altres assumptes, que el deute financer del Consorci s’imputés a 

cada ens consorciat, en els termes de que el tram autonòmic del préstec subscrit amb La Caixa-

Dexia anirien a càrrec de la Comunitat de les Illes Balears, i la resta o tram municipal del mateix 

préstec, a càrrec de l’Ajuntament de Palma. 

 

Així, el Ple de l’Ajuntament de Palma en sessió ordinària de dia 25 d’octubre de 2012, va 

acordar iniciar els tràmits per deixar de formar part del Consorci, assumint el deute municipal 

d’aquest Consorci, així com aprovar en el seu cas la seva dissolució. El deute i càrrega financera 

del tram municipal del préstec subscrit amb La Caixa-Dexia va ser assumit directament per 

l’Ajuntament de Palma, no restant deute financer a càrrec del Consorci derivat del tram 

municipal d’aquest préstec. 

 

Les amortitzacions i despeses financeres associades al tram autonòmic del préstec formalitzat 

amb La Caixa-Dexia ha estat cancel·lat durant l’exercici 2013, no restant cap deute financer a 

càrrec de la Comunitat Autònoma derivat del tram autonòmic d’aquest préstec. 

 

No consta que s’hagin presentat al·legacions contra l’acord d’inici del procés de liquidació i 

dissolució del Consorci, adoptat per la Junta Rectora en sessió de data 28 de novembre de 

2012 (BOIB núm. 186 de 15 de desembre de 2012). 

 

L’article 5 dels Estatuts del Consorci preveu que aquest es dissoldrà, entre d’altres motius, per 

compliment dels seus objectius o acord dels seus membres i que els drets i deures del Consorci 

es distribuiran entre els membres d’acord amb les seves aportacions, llevat del que disposi per 

unanimitat la Junta Rectora. Per la seva banda, l’article 10, lletra j dels Estatuts, determina que 

correspon a la Junta Rectora proposar la dissolució i conseqüent liquidació del Consorci i, 

conforme a l’article 18 dels mateixos Estatuts, es requereix la ratificació de l’acord de 

dissolució i liquidació del Consorci per part de les entitats fundadores. 

Per això, conforme a l’acord de la Junta Rectora de sessió extraordinària de 22 de juliol de 

2014, de dissolució i liquidació del Consorci, s’eleva al Ple  l’adopció del següent 

 
ACORD 
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1r. Ratificar la definitiva dissolució i liquidació del CONSORCI PARC DE LES ESTACIONS. 

2n. Aprovar el Balanç de liquidació del CONSORCI PARC DE LES ESTACIONS, a data de 31 de 

desembre de 2013 per un import de 61.926,05 euros (seixanta-un mil nou-cents vint-i-sis 

euros amb cinc cèntims), segons el següent detall: 

 

 

 

 

 

3r. Aprovar la proposta de dissolució del CONSORCI PARC DE LES ESTACIONS, repartint els fons 

propis o haver social entre els ens consorciats Ajuntament de Palma i Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears, a cada un d’ells segons el següent detall: 

- Ingressar al compte de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears obert a l’entitat bancària 

CAIXABANK SA núm.ES03-2100-0011-81-0201626897 la quantitat de 5.406,63 (cinc mil quatre-

cents sis euros amb seixanta-tres cèntims). 

- Ingressar al compte de l’Ajuntament obert a l’entitat bancària CAIXABANK SA núm. ES91-

2100-0011-85-0201543055 la quantitat de 56.519,42 (cinquanta-sis mil cinc-cents denou 

euros amb quaranta-dos cèntims). 

4r. Liquidar i cancel·lar el compte corrent obert a l’entitat CAIXABANK SA núm. ES54-2100-

1378-67-0200076058 a nom del Consorci. En cas de què, amb posterioritat a la data a que es 

refereix el balanç de liquidació, es generés algun romanent o despesa, aquest s’afegirà o 

descomptarà de la part de la liquidació a ingressar a l’Ajuntament de Palma. 

5è. L’aval pendent de devolució pel Consorci detallat es cancel·larà i transferirà a l’Ajuntament 

de Palma, prèvia notificació a l’avalat: 

6è. L’Ajuntament de Palma i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumiran, a parts 

iguals, les deutes, responsabilitats, obligacions i drets que puguin sorgir amb posterioritat a la 

dissolució i liquidació del Consorci. 

 

7è. Una vegada ratificada la dissolució i liquidació del Consorci per l’Ajuntament de Palma i la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el 

present acord per al seu general coneixement i efecte”. 
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
25. Proposta estimar parcialment les esmenes presentades pel grup polític MÉS, ampliant el 
termini d’exposició pública per un termini de dos mesos i aprovació inicial de l’Ordenança 
Municipal de Subvencions 
 

CIF Denominació Import Aval Descripció

B-07422116 Bellatrix Segunda SL 30.050,10 Garantia definitiva concessió construcció i explotació aparcament Plaça Estacions

ACTIU PASSIU

(57) Tesorería 61.926,05 (100) Patrimoni 51.112,79

(120) Rtats. d'exercicis anteriors 10.935,73
(129) Resultats de l'exercici -122,47

61.926,05 61.926,05
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Informe favorable de la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
“Vist l’Acord de Junta de Govern de data de 12 de juny del 2014 pel qual s’aprova el projecte 
d’ordenança Municipal de Subvencions als efectes de que pugui continuar el tràmit per a la 
seva aprovació definitiva d’acord amb el procediment establert a l’article 102 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i del Règim Local de les Illes Balears.  
Que la Secretaria General del Ple ha rebut el projecte d’Ordenança Muncipal de Subvencions i 
de conformitat amb els articles 95 i 99 del Reglament Orgànic del Ples ha fet la tramitació  
perquè es pugui presentar al·legancions donant un termini de 10 dias. 

Tenint en compte l’esmena a la totalitat al projecte d’Ordenança Municiapl de Subvencions de 
l’Ajuntament de Palma presentat en data de 25 de juny pel Grup Municipal MES. 

Vist que s’han acceptat parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal MES. 

Pel que s’ha exposat, d’acord amb l’establert a l’art. 127.1 lletra a de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora  de les Bases del Regim Local, segons l’addicció que li dona la Llei 57/2003 de 13 de 
desembre de mesures per a la modernització del Govern Local,  es proposa a la Junta de 
Govern que en virtut de l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i del 
Règim Local de les Illes Balears elevi al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de 
comptes, l’adopció del següent  
 
A COR D: 
 
1.- Estimar parcialment les esmenes presentades pel Grup Polític Mes ampliant el termini 
d’exposició pública per un termini de dos meses. 
 
2.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Subvencions. 
 
3.- Obrir un període d’informació pública i audiència als interessats per un termini de dos 
mesos, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de l’Ajuntament 
l’acord d’aprovació inicial”.  
 
S’aprova per 16 vots a favor (PP) i 9 abstencions (PSIB-PSOE) i 3 vots en contra  (MÉS) 
 
26. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern de modificació 
d’horaris de les terrasses de les places de Cort  i  Sta. Eulàlia 
 
Assabentat per la Comissió del Ple Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial 
 
“L’Ajuntament Ple en sessió de 26 d’abril de 2012 va aprovar definitivament la Ordenança 
municipal d’ocupació de via pública (OMOVP) de l’Ajuntament de Palma, i va ser publicada al 
BOIB núm. 74 de data 24 de maig de 2012. la seva entrada en vigor es va produir al dia 
següent. 
 
Aquesta Ordenança regula l’horari de les ocupacions a l’article 18 que textualment diu: 
 
1. L’horari autoritzat serà el que consti a la llicència d’ocupació de via pública. L’horari 

general autoritzable a les terrasses serà de 08:00 hores a les 00:00.. Els divendres, dissabte 
i vísperes de festiu de 08:00 a les 00:30 hores  del dia següent. Per resolució de l’òrgan 

B
A

LL
E

S
T

E
R

 O
LI

V
E

R
 M

IQ
U

E
L 

31
-0

7-
20

14
 A

ct
a 

P
le



 

- 40 - 

municipal competent podrà ser ampliat excepcionalment en zones d’us majoritàriament 
turístic, així com restringit per evitar molèsties als veïns o en zones d’especial incidència en 
el medi ambient. La restricció podrà afectar a una zona concreta o únicament als locals on 
l’ocupació produeixi molèsties als veïns previ informe de la Policia Local, d’acord amb la 
normativa municipal reguladora de les contaminacions per renous i vibracions.  El 
incompliment de l’horari autoritzat per a l’ocupació de la via pública podrà ser causa de la 
revocació de la llicència i la inhabilitació d’obtenir-la per el temps legalment establert. 

2. Les ampliacions o reduccions de l’horari general autoritzable hauran de respondre als 
criteris establerts als plans zonals.  

 
Per Acord de Junta de Govern de Palma en sessió de dia 12 de juny de 2012 es va reduir 
l’horari general establert per l’OMOVP a un horari reduït fins les 23:00 hores a Sa Gererria, per 
evitar molèsties als veïnats a l’àmbit delimitat pels següents carrers : Plaça de Cort, Sant 
Bartomeu, Monges, Passadís, Marquès del Palmer, Forn del Racó, Teatre, Plaça Major, Sintes, 
Pols, Mare de Deu de la Salut, Josep Tous i Ferrer, Enric Alzamora Avingudes fins a la plaça 
Porta del Camp, Bala Roja, Bastió del Príncep, Llorenç Villalonga, Dalt Murada, Mirador, Palau 
Reial i plaça de Cort.   
 
Des de la Regidoria de Districte Centre i de l’Àrea delegada de Salut, s’ha sol·licitat la 
modificació de la reducció horària establerta per l’Acord de Junta de Govern de 12 de juny de 
2012 a la zona de Sa Gerreria, en el que afecta a les places de Cort i Santa Eulàlia, a fi d’aplicar 
l’horari general de l’article 18 de la OMOVP, motivant la petició en que aquestes dues places 
no han estat afectades per zones de protecció acústica especial i que les activitats hoteleres 
establertes a les places no provocarien problemes de renous als veïnats. 
 
Per aquest motiu des de la Comissió Tècnica formada per Urbanisme, Policia Local, Govern 
Interior i Sanitat i Medi Ambient, es va acordar la realització d’un mesuratge de les 
mencionades places, i de l’informe d’avaluació acústica  de la Patrulla Verda de la Policia Local 
es conclou que es complirà amb els objectius de qualitat acústica en horari nocturn 
 
En virtut de tot això, ates l’article 18 de l’ordenança municipal reguladora de la ocupació de la 
via pública  i altre normativa aplicable, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1. Modificar l’acord de la Junta de Govern adoptat en sessió celebrada el dia 12 de juny de 
2012 de reducció horària a la zona de Sa Gerreria, en el sentit d’excloure de l’àmbit d’aplicació 
de la reducció a les Places de Cort i Santa Eulàlia. Queda per tant, ampliat l’horari de 
tancament de les terrasses autoritzables a dites places de Cort i Santa Eulàlia fins a l’horari 
general establert a l’article 18 de l’Ordenança  Municipal d’Ocupació de la Via Publica de 
l’Ajuntament de Palma,  que es fins les 00:00, i els divendres, dissabtes i vísperes de festiu fins 
les 00:30. 

 
2. Donar compte al plenari d’aquesta modificació horària i a les Regidories de Districte Centre, 
Salut, Urbanisme i Policia Local”. 

 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
Abandona la sessió el Sr. Gilet (PP) 

B
A

LL
E

S
T

E
R

 O
LI

V
E

R
 M

IQ
U

E
L 

31
-0

7-
20

14
 A

ct
a 

P
le



 

- 41 - 

27. Proposta d’aprovació inicial, amb les prescripcions que figuren als informes de la tècnica 
municipal de medi ambient i del Servei de Valoracions, que s’adjunten com Annexos, la 
Modificació del PGOU a les cases de Son Xigala (ce. Estornell, 1 i ce. Mussol, 72), Equipament 
35-04-P EQ0C/SC, API/35-01 i catàleg 35-01A2 .  PA12/0003 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple d’Urbanisme 
 
“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI.- En data 23/04/2012 tenia entrada al servei de 
Planejament, presentat per l´entitat Vibelba SL, un Projecte de modificació puntual del PGOU 
relatiu a la supressió de la qualificació EQ0C/SC 35-04-P, equipament sociocultural de domini 
privat i ús col.lectiu  dins l´àmbit de l´API 35-01, Son Xigala II, perquè siguin permesos els usos 
assenyalats a l´article 271 de les Normes Urbanístiques, i al quadre d´usos núm. 8 de l´article 
65. 
 
En data 15/07/2013 tenia entrada al servei de Planejament nova versió de la proposta de 
modificació del PGOU, presentada per Vibelba SL com a conseqüència de l´informe emès des 
del departament de Planejament i Gestió. 
Aquesta documentació va ser informada pels serveis tècnic i jurídic de Planejament, amb 
deficiències. Els informes varen ser notificats a l´entitat promotora. 
Per altra banda, es va sotmetre la proposta a informe de la Comissió de Centre Històric i 
Catàleg, que va emetre informe favorable de data 05/11/2013. Així com també de l´Institut 
Municipal d´Esports, ja que la proposta de modificació del PGOU, entre d´altres, proposava 
reduir l´àmbit de l´equipament públic esportiu previst amb referència EQ00/DP-P (35-06-P), 
amb la finalitat de requalificar la superfície de 1.180 m2 com a equipament públic social. 
Transcorregut el termini corresponent, l´IME no va emetre cap informe. 
 
Quant a la tramitació ambiental de l´expedient: en data 24/10/2013 tenia entrada al servei de 
Planejament el document ambiental Memòria-Anàlisi. Aquest document va ser informat per la 
tècnica municipal de medi ambient, en informe de data 18/12/2013.Segons l´esmentat 
informe, la Memòria-Anàlisi s´havia realitzat seguint els criteris de l´article 97 de la Llei 
11/2006. Per altra banda s´indicaven les administracions a consultar abans d´emetre les 
conclusions. Aquestes administracions varen ser: la Comissió de Centre Històric i Catàleg, als 
efectes d´aclarar si la possessió de Son Xigala ha de tenir una protecció A2 o A1, ja que a la 
fitxa de Catàleg sortien ambdues categories (la Comissió contesta en informe de 21 de gener 
de 2014: entén que el grau de protecció del catàleg és A1; si bé amb informe posterior de 
04/03/2014 rectifica en el sentit que la qualificació adequada és A2). L´Àrea de Comerç, 
Treball, Joventut i Participació Ciutadana (contesta en el sentit que no té cap inconvenient a la 
modificació del planejament). L´Àrea de Cultura i Esports (no contesta). EMAYA (informa 
favorablement). Direcció General de Recursos Hídrics (informa favorablement la present 
modificació puntual). 
 
En data 11/03/2014, per la tècnica municipal de medi ambient es va emetre informe de 
conclusions, en el sentit que no es considerava necessari subjectar la present modificació a 
avaluació ambiental estratègica, si bé entenia que s´havien d´incloure certes determinacions al 
projecte de modificació del PGOU. Finalment, per acord del Ple de la CMAIB de data 
09/05/2014 s´aprovava no subjectar al procediment d´avaluació ambiental estratègica la 
present modificació del PGOU. 
 
En data 25/10/2013 tenia entrada al servei de Planejament nova versió de la proposta de 
modificació del PGOU, presentada per Vibelba SL. En aquest moment de la tramitació es va 

B
A

LL
E

S
T

E
R

 O
LI

V
E

R
 M

IQ
U

E
L 

31
-0

7-
20

14
 A

ct
a 

P
le



 

- 42 - 

sol.licitar informe a la Direcció General d´Aviació Civil. Aquest organisme va emetre informe 
favorable amb condicions, amb data d´entrada al servei de Planejament de 10/03/2014, i que 
va ser notificat a l´entitat promotora. 
 
Abans d´haver-se informat l´anterior versió de la modificació del PGOU, en data 07/11/2013 
tenia entrada al servei de Planejament nova versió de la proposta de modificació del PGOU, 
presentada per Vibelba SL. A més, entre d´altres, aportava certificat emès pel Consell de 
Mallorca segons el qual l´immoble amb referència cadastral 69260-15 apareix consignat al 
Catàleg de protecció d´edificis i elements d´interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic 
de Palma, amb la denominació de Son Xigala s/n i núm. clau 35/01. I l´immoble de referència 
no gaudeix de la declaració individualitzada de Bé d´Interès Cultural ni de Bé Catalogat, tal i 
com estableix la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 
En relació a la versió de modificació del PGOU esmentada es varen emetre informe dels serveis 
tècnics de Planejament, de 3 de desembre de 2013; i dels serveis jurídics, de data 19 de 
desembre de 2013. Tot dos informes assenyalaven deficiències, i varen ser notificats a l’entitat 
promotora, de la qual cosa queda constància a l’expedient. 
 
En data 23 d’abril de 2014 es va emetre informe pel servei jurídic de Planejament, notificat a 
l’entitat promotora, en el sentit que la present proposta de modificació del PGOU havia 
d’adaptar el seu contingut a la recent Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. 
Per altra banda, obra a l’expedient informe del Gerent d’urbanisme, de data 30 d’abril de 
2014, justificant l´interès general de la present proposta de modificació del PGOU. 
 
En data 05/06/2014 tenia entrada al servei de Planejament nova versió de la proposta de 
modificació del PGOU, presentada per Vibelba SL, amb adaptació al contingut de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d´ordenació i ús del sòl. I en data 20/06/2014, ha tingut entrada al 
servei de Planejament mitjançant instància (núm. 352) i compareixença (núm. 353), 
documentació corresponent a la proposta de modificació del PGOU,  als efectes de substitució 
de les fulles correlatives de la versió amb data d´entrada de 05/06/2014. 
 
En relació a l´esmentada documentació s´han emès els següents informes favorables: informe 
dels serveis tècnics de Planejament, de data 20 de juny de 2014. Informe dels serveis jurídics 
de Planejament, de data 20 de juny de 2014. I informe del servei de Valoracions, de data 23 de 
juny de 2014: aquest informe conclou que està justificada la viabilitat i sostenibilitat 
econòmica de la actuació proposada, si bé abans de l´aprovació definitiva de la modificació 
puntual s´hauràn d´introduir certs continguts a l´estudi de viabilitat i a la memòria de 
sostenibilitat econòmica. 
A més, durant la tramitació prèvia a  l´aprovació inicial, s´ha demanat  informe als Serveis 
Jurídics Municipals ( informe favorable, de data24 de juny de 2014, obrant a l´expedient). 
 
Els objectius d´aquest Projecte de modificació del PGOU de Palma són: 1) La correcció d´error 
material relatiu al EL1a/35-07-P. 2) La requalificació  d´una superfície de 1.118 m2, actualment 
qualificada com equipament esportiu públic, amb referència 35-06-P, que passa a EQ4a/SC-RE-
AS-SA-RL-AD, amb referència 35-04-P.  3) La supressió de  la qualificació EQ0C/SC 35-04-P, 
equipament sociocultural de domini privat i ús col.lectiu, que es manté com a catàleg A-2, i el 
seu règim d´usos passa a regular-se pel quadre núm. 8. 4) La delimitació d´una Unitat 
d´Execució amb sistema de compensació amb la finalitat de donar compliment al règim de 
deures derivats de la present actuació urbanística de dotació. 
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Per aplicació de l´article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d´ordenació i ús del sòl, 
l´aprovació inicial i la tramitació del planejament urbanístic correspon a l´Ajuntament de 
Palma, així com la seva aprovació definitiva en els termes fixats per la  Llei 23/2006, de 20 de 
desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca, en la seva redacció donada per la Llei 6/2012, 
de 6 de juny. De conformitat amb els seus articles 72.3 i 73, es sol.licitarà informe al Consell 
Insular de Mallorca abans de l´aprovació definitiva. 
 
Vist els informes emesos i, en general, la tramitació haguda fins a la data, es considera que es 
pot aprovar inicialment el projecte de modificació del PGOU, elevant a la consideració del 
Consell de la Gerència i posterior aprovació inicial del Ple, així com a informació pública, això 
tenint en compte els articles 58 i següents de la Llei 2/2014; Disposició transitòria segona, i 
Disposicions finals primera i tercera de l´esmentada Llei. 
 
Es fa constar que es sol•licitarà informe a la Secretaria General en virtut de les seves funcions 
d´assessorament legal al Ple i les Comissions atribuïdes en l´art. 122.5 e) ap. 2n. de la Llei 7/85, 
de 2 d´abril en relació a l´ art. 123.2 del mateix text legal, que tindrà caràcter preceptiu per que 
es tracta d´assumptes que exigeixen una majoria especial. 
 
Atès el que disposa l´article 50 de la Llei Balear 2/2014 abans esmentada, es produeix la 
suspensió de l’atorgament de llicències en els termes que s’assenyalen en aquest article. 
 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i  règim 
jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122.4.a), i  amb el quòrum establert a 
l’article 123.2 del capítol II, títol X de la  Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/03, de 
16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local, RDL 781/86, de 18 d’abril, 
art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple,  4.1.e) i  12.a) del Reglament de la Gerència 
d’Urbanisme, la Cap de Servei que subscriu considera que el Consell de la Gerència  pot  
adoptar la següent  resolució: 
 
Proposar a la Junta de Govern l’aprovació inicial  de la Modificació del   PGOU  de Palma, per 
tal que sigui elevat a l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa  l’adopció del 
següent  
 
A C O R D 
 
1. Aprovar inicialment, amb les prescripcions que figuren als informes de la tècnica municipal 
de medi ambient i del Servei de Valoracions, que s´adjunten com Annexos, la Modificació del 
PGOU de Palma, presentada per Vibelba SL, amb data d´entrada al servei jurídic de 
Planejament de  05/06/2014, i número 305 i en data 20/06/2014, mitjançant instància (núm. 
352) i compareixença (núm. 353). 
Això,   vista la tramitació que s´ha duit  a terme  i els informes obrants a l´expedient, ja 
esmentats a la part expositiva del present acord. 
  
Aquesta modificació  té per objecte: - La correcció d´error material relatiu al EL1a/35-07-P. - La 
requalificació d´una superfície de 1.118 m2, actualment qualificada com equipament esportiu 
públic, amb referència 35-06-P, que passa a EQ4a/SC-RE-AS-SA-RL-AD, amb referència 35-04-P. 
- La supressió de  la qualificació EQ0C/SC 35-04-P, equipament sociocultural de domini privat i 
ús col.lectiu, que es manté com a catàleg A-2, i el seu règim d´usos passa a regular-se pel 
quadre núm. 8 - La delimitació d´una Unitat d´Execució amb sistema de compensació amb la 
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finalitat de donar compliment al règim de deures derivats de la present actuació urbanística de 
dotació. 
 
Per acord del Ple de la CMAIB de data 09/05/2014, s’aprovava  no subjectar a avaluació 
ambiental estratègica la present modificació puntual del PGOU,  donat que no té efectes 
significatius sobre el medi ambient. 
 
Abans de l’aprovació definitiva, s’haurà de presentar per part de Vibelba SL un exemplar de la 
modificació del PGOU aprovada inicialment que incorpori els continguts que sindiquen a 
l’informe de la tècnica municipal de medi ambient de data 11/03/2014;  i a l´informe del servei 
de Valoracions, de data 23/ 06/2014, al seu apartat de Conclusions, i que s’adjunten  com 
Annexos. 
 
2. Sotmetre el projecte a informació pública d’un mes mitjançant publicació d’edicte al BOIB, i 
anunci a un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d’edictes municipal. 
 
3. Sol•licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria, quedant 
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i 
determinants. Particularment es sol.licitarà, abans de l´aprovació definitiva, informe al Consell 
Insular de Mallorca, així com a l´IME. 
 
4. Assenyalar  com àrees afectades per la suspensió de l’atorgament de llicències les 
compreses a l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades per les determinacions 
del nou planejament. 
 
5. Comunicar el present acord  a l´Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de Serveis que es 
puguin trobar afectats. 
 
6. Notificar el present acord a  Vibelba SL.” 
 
S’aprova per 15 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE i MÉS) amb el quòrum de la 
majoria absoluta legal  
 
VOTACIÓ CONJUNTA PUNTS 28-29 I 30 
28. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana 
que té per objecte l´ exclusió de l’àmbit de la UE 44-06 (ce. Jaume Busquets. Son Sardina) 
d’una part de la parcel·la cadastral 04601-25, de superfície aproximada 45 m2, passant de 
zona I2b a zona J2a, atès que la delimitació de l’àmbit de la UE no s’ajusta als límits de les 
parcel·les existents. PA13/0009 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple d’Urbanisme 
 
“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI-  El projecte de modificació del PGOU de Palma, redactat 
pels Serveis tècnics de Planejament, i referit a l’exclusió de l’àmbit de la UE 44-06 d’una part de 
la parcel·la cadastral 04601-25, de superfície aproximada 45 m2, passant de zona I2b a zona J2a, 
fou aprovat inicialment pel Ple de l´Ajuntament , en sessió celebrada el 27/03/2014, i sotmès a 
informació pública d’un mes mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50 de 
dia 12.04.2014, edicte núm. 6372;  al diari “El Mundo”de dia 10.04.2014;  i al tauler d’anuncis 
d’aquesta Corporació. 
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Dins aquest termini, que va acabar el dia 13.05.2014, no s’ha presentat cap  al·legació. 
 
Atès el que disposen els articles 72 i 73 i la disposició addicional quarta de la Llei 23/2006, de 20 
de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca, d’acord amb la redacció donada per la Llei 
6/2012, de 6 de juny, es va sol·licitar  al Consell Insular de Mallorca l’emissió del corresponent 
informe, amb remissió d’un exemplar de la documentació que havia estat objecte d´aprovació 
inicial pel Ple de l´Ajuntament. 
En data 03 de juny de 2014 ha tingut entrada a l´Ajuntament l’acord adoptat per la Comissió 
Insular d’ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca, acord de 30 de maig 
de 2014, segons el qual s’informa  favorablement la proposta de modificació del PGOU. 
 
Es fa constar que es sol·licitarà informe a la Secretaria General en virtut de les seves funcions 
d’assessorament legal al Ple i les Comissions, atribuïdes en l´article 122.5.e) apartat 2n. de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació a l´ article 123.2 del mateix 
text legal, que tindrà caràcter preceptiu per què es tracta d’assumptes que exigeixen una majoria 
especial. Dit informe se preveu també a l’article 85 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local 
de las Illes Balears, de 15 de desembre. 
 
Atès el que disposen els articles 72 i 73 i la disposició addicional quarta de la Llei 23/2006, de 20 
de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca, d´acord amb la redacció donada per la Llei 
6/2012, de 6 de juny;  i atès la Disposició transitòria segona de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d´ordenació i ús del sòl, pot aprovar-se definitivament  la proposta de modificació del Pla 
General d´Ordenació Urbana de Palma. 
 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i  règim 
jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122-4-a), i  amb el quòrum establert a 
l’article 123.2 del capítol II, títol X de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/03, de 
16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local, RDL 781/86, de 18 d’abril, 
art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple,  4-1-e) i  12-a) del Reglament de la Gerència 
d’Urbanisme, es considera que el Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  resolució: 
 
Proposar a la Junta de Govern l’aprovació definitiva del projecte de  modificació del Pla 
General d´Ordenació Urbana de Palma, per tal que sigui elevat a l’ajuntament Ple, previ 
dictamen de la Comissió Informativa  l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1r.- Aprovar definitivament la modificació del Pla General d´Ordenació Urbana de Palma, 
redactada pels Serveis tècnics de Planejament, atenent la sol.licitud dels propietaris de la 
parcel.la cadastral 04601-25, versió aprovada inicialment per acord de l´Ajuntament ple de data 
27/03/2014. Aquesta modificació del PGOU  té per objecte l´exclusió de l´àmbit de la UE 44-06 
d´una part de la parcel.la cadastral 04601-25, de superfície aproximada 45 m2, passant de zona 
I2b a zona J2a, atès que la delimitació de l´àmbit de la UE no s´ajusta als límits de les parcel.les 
existents. Això, atès el resultat de l´informaciò pública, i vistos els informes obrants a 
l´expedient.. 
 
2n.- Comunicar el present acord  als  Serveis municipals que es puguin trobar afectats, així com 
a l´Oficina de la revisió del PGOU. 
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3r.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present acord, 
dins el termini de quinze dies des de la seva adopció, tot adjuntant un exemplar degudament 
diligenciat de la documentació aprovada.  
 
4t.-Publicar el present acord, juntament amb normativa adient, al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, quedant aleshores aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del 
territori objecte d'aquest acord. 
 
5è.- Notificar el present acord als titulars de la parcel.la cadastral afectada per la present 
modificació” 
 
S’aprova per 15 vots a favor (PP) i 12 abstencions (PSIB-PSOE i MÉS) amb el quòrum de la 
majoria absoluta legal  
 
29. Proposta de deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 19-1-2011, 
d’aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a la implantació d’un ascensor a un edifici 
plurifamiliar de vivendes existent, aprofitant l’espai disponible a un pati interior, ubicat al C/ 
Missió núm. 1; Denegar l’aprovació de l’esmentat Estudi de Detall tenint en compte 
l’al·legació formulada i Ordenar l’arxiu de l’expedient. PE10/0003 
 
Informe favorable de la Comissió del Ple d’Urbanisme 
 
“INFORME DEL TAG CAP DE SECCIO.- En data 19-01-2011 la Junta de Govern aprovava 
inicialment el projecte d´estudi de detall per a la implantació d´un ascensor a un edifici 
plurifamiliar de vivendes existent, aprofitant l´espai disponible a un pati interior, ubicat al C/ 
Missió núm. 1, Palma, presentat pel Sr. Andrés Cañellas Marqués en representació de la 
Comunitat de Propietaris de l´edifici del C/ Missió 1, i redactat per l´arquitecte Asensio Peña 
Velazquez. 
 
L´esmentat projecte d´estudi de detall es va sotmetre a informació pública per un termini de 
quinze dies mitjançant la inserció d´anunci al Butlleti Oficial de les Illes Balears, al tauler 
d´edictes de la Corporació i en el diari “Ultima Hora”, notificant-se als propietaris afectats i 
demés interessats compresos dins l´àmbit afectat per l´Estudi de Detall. 
 
En el termini d´informació pública, amb data d´entrada en aquest Ajuntament de 15-2-2011,  
es varen produir al.legacions per part de la representació de la Comunitat de Propietaris del C/ 
Missió 3 en les quals es sol.licitava la denegació de la instal.lació de l´ascensor ja que aquesta 
perjudicaria de manera molt greu a l´edifici ubicat al C/ Missió 3 deixant les seves cuines  sense 
il.luminació i sense ventilació. 
 
A l´informe del Servei de Control de Planejament de data 1-4-2011 es va concloure que “De la 
documentació presentada per la Comunitat de Propietaris del C/ Missió 3 es dedueix 
clarament que l´omissió a la planimetria presentada de les finestres de les cuines d´aquest 
edifici, que s´il.luminen i ventilen pel pati on es preten instal.lar l´ascensor, impossibilita 
totalment l´esmentada instal.lació ja que contradiu clarament el punt 3 de l´article 47 del 
vigent PGOU, ja que disminuiria les condicions d´il.luminació i ventilació d´aquestes peces”, 
estimant-se l´al.legació presentada per la Comunitat de Propietaris del C/ Missió 3. 
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Atès que l´al.legació formulada per la Comunitat de Propietaris del C/ Missió 3 va ser notificada 
a la promotora en data 2-3-2011 i en data 18-5-2011 se li va comunicar l´informe del Servei de 
Control de Planejament de data 1-4-2011. 
 
Atès que en data 6-3-2012 es va comunicar de bell nou l´informe del Servei de Control de 
Planejament esmentat a la Comunitat de Propietaris del C/ Missió 1, sense que fins el dia d´avui 
s´hagi efectuat cap manifestació al respecte per la promotora havent transcorregut amb escreix 
el termini atorgat a l´efecte. 
 
Per això i atesos els articles172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123 1.i), 122-4 a) del capítol II títol X de la llei 7/85 de 2 
d´abril modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre de Mesures per la modernització del 
govern local, RDL 781/86 de 18 d´abril , art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple, 4-1 e) i 
12 a) del Reglament de la Gerència d´Urbanisme, el TAG  Cap de Secció que subscriu considera 
que el Consell de la Gerència pot  proposar a la Junta de Govern que sigui elevat a l’Ajuntament 
Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa,  el següent: 
 
ACORD 

 
1.- Deixar sense efecte l´Acord de la Junta de Govern de data 19-1-2011, d´aprovació inicial de 
l´Estudi de Detall per a la implantació d´un ascensor a un edifici plurifamiliar de vivendes 
existent, aprofitant l´espai disponible a un pati interior, ubicat al C/ Missió núm. 1 de Palma, 
presentat pel Sr. Andrés Cañellas Marques, en representació de la Comunitat de Propietaris de 
l´edifici del C/ Missió 1, i redactat per l´arquitecte Asensio Peña Velazquez. 
 
2. Denegar l´aprovació de l´esmentat Estudi de Detall tenint en compte l´al.legació formulada 
per la Comunitat de Propietaris del C/ Missió 3 en la qual es sol.licitava la denegació de la 
instal.lació de l´ascensor ja que deixaria les cuines del seu edifici sense il.luminació i ventilació, 
i l´informe del Servei de Control de Planejament de data 1-4-2011 que es pronuncia en contra 
de la instal.lació de l´ascensor proposada ja que incumpleix el punt 3 de l´article 47 del vigent 
PGOU disminuint les condicions d´il.luminació i ventilació de l´edifici del C/ Missió 3, els qual 
foren notificats a la Comunitat de Propietaris del C/ Missió 1 sense que fins al dia d´avui s´hagi 
efectuat cap manifestació al respecte. 
 
3. Ordenar l´arxiu de l´expedient relatiu a l´Estudi de Detall per a la implantació d´un ascensor 
a un edifici plurifamiliar de vivendes existent, ubicat al C/ Missió 1 de Palma, presentat pel Sr. 
Andres Cañellas Marques, en representació de la Comunitat de Propietaris de l´edifici del C/ 
Missió 1, i redactat per l´arquitecte Asensio Peña Velazquez. 
 
4. Notificar el present acord a les Comunitats de Propietaris ubicades als núms. 1 i 3 del C/ 
Missió. 
 
5.- Comunicar aquest acord a tots els serveis que es puguin trobar afectats”. 

S’aprova per 15 vots a favor (PP) i 12 vots abstencions (PSIB-PSOE)  
 
30. Proposta d’aprovació de declarar la caducitat de l’expedient relatiu a Estudi de Detall per 
a l´instal.lació d’un ascensor a un edifici ubicat al C/ Valseca 18, i ordenar l’arxiu de les 
actuacions. PE13/0002 
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Informe favorable de la Comissió del Ple d’Urbanisme 
 
“INFORME DEL TAG CAP DE SECCIO -Atès que en data 15-03-2013 es va presentar pel Sr. 
Jochen Lendle, en representació de “JLE Arquitectos”, projecte d¨Estudi de Detall per a la 
instal.lació d´un ascensor a un edifici ubicat al C/ Valseca 18; Terme Municipal de Palma, 
redactat per “JLE Arquitectos”. 
 
Detectades deficiències jurídiques i tècniques es varen comunicar a la promotora en data 26-9-
2013 amb advertència de que transcorregut el termini de tres mesos sense haver fet cap 
manifestació al respecte es procediria a declarar la caducitat del procediment i ordenar l´arxiu 
de les actuacions, sense que fins el dia d´avui s´hagi efectuat cap manifestació al respecte per la 
promotora havent transcorregut amb escreix el termini atorgat a l´efecte. 
 
Per la qual cosa, d´acord amb l´article 92 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu, i vist que s´ha produit una 
paralització del procediment per causa imputable al promotor, es proposa declarar la caducitat 
del procediment iniciat i l´arxiu de les actuacions.  
 
Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d´organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals; els arts. 127.1 c), 123.1 i), 122-4 a) del capítol II, títol X de la Llei 
7/85 de 2 d´abril modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre de Mesures per la 
modernització del govern local, RDL 781/86 de 18 d´abril, art. 99 i següents del Reglament 
Orgànic del Ple, 4-1 e) i 12 a) del Reglament de la Gerència d´Urbanisme, el TAG que subscriu 
considera que el Consell de la Gerència pot adoptar la següent resolució: 
 
Proposar a la Junta de Govern declarar la caducitat del projecte de l´Estudi de Detall referent al 
C/ Valseca 18,  per tal que sigui elevat a l´Ajuntament  Ple, previ dictamen de la Comissió 
informativa,  l´adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1.- Declarar la caducitat de l´expedient relatiu a Estudi de Detall per a l´instal.lació d´un 
ascensor a un edifici ubicat al C/ Valseca 18, Terme Municipal de Palma, presentat pel Sr. 
Jochen Lendle, en representació de “JLE Arquitectos”,  redactat per “JLE Arquitectos”;  i 
ordenar l´arxiu de les actuacions; vist que mitjançant el corresponent requeriment amb 
advertència de caducitat notificat a la promotora el 26-9-2013 aquesta no ha efectuat cap 
manifestació al respecte, havent transcorregut amb escreix el termini atorgat a l´efecte. 
 
2.- Notificar el present acord a la promotora”. 
 
S’aprova per 15 vots a favor (PP) i 12 vots abstencions (PSIB-PSOE)  
 
Es reincorpora el Sr. Gilet (PP) 
 
3.3. PROPOSICIONS D’INICIATIVA POPULAR 
(No n’hi ha) 
 
 
SOL·LICITUDS INTERVENCIONS A PROPOSICIONS  
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- Associació de veïns de l’Arenal-Platja de Palma  (G07686033) 
 Punt 31 (Francisco Nogales Anca) 
 Punt 38 (Francisco Nogales Anca) 
 Punt 39 (Francisco Nogales Anca) 
 
- Asociación de Exjugadores y Exjugadoras de Futbol Base de Mallorca (Cif G57621427) 
 Punt  36   (Francisco Fernández Ochoa) 

Punt  44   (Yusmely Coronado) 
Punt  50   (Pere Felip Buades) 

 
- Associació de Veïnats Es Raval de Santa Catalina (Cif G57301814) 
 Punt  31   (Pere Felip Buades) 
 Punt  40   (Francisco Fernández Ochoa) 
 
- Unió d’Associacions de Mallorca (Cif G57472045) 
 Punt  32  (Pere Felip Buades) 
 Punt  37  (Francisco Fernández Ochoa) 
 
- Federació d’Associacions de Jubilats i Pensionistes de la CAIB (Cif G079893169) 
 Punt  32  (Pere Felip Buades) 
 Punt  49  (Francisco Fernández Ochoa) 
 
- Associació de Veïns Garau-Columnes-Temps d’Oci (Cif G57247033) 
 Punt 33  (Pere Felip Buades) 

Punt 42  (Francisco Fernández Ochoa) 
  
- DONES D’ESQUERRES (G07254998) 
 Punt 31 (Francisca Mas Busquets) 
 
- ADIBS (G57374209) 
 Punt 31 (Jimena Jiménez) 
 
- METGES DEL MÓN (G79408852) 
 Punt 31 (Nina Parrón) 
 
- Associació de temps lliure ANEM (G07958515) 
 Punt  31 (Francisco Cano Correoso) 
 
- BEN AMICS. Associació LGTBI Illes Balears (G07698855) 
 Punt 31 (Alejandro Gómez Saiz) 
 
- PAU I SOLIDARITAT DE LES ILLES (G57048894) 
 Punt 31 (Ana M. Olivares Martínez) 
 
- TAULA PER PALESTINA (G57573214) 
 Punt 32 (Sebastiano Rossi) 
 
- Associació de propietaris PROYECTO VISTA BONA (G57223620) 
 Punt 39  (Josefa María Ramis Artigues) 
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- Secció sindical de CCOO en Correos. 
 Punt 43 (Juana Garcia Villegas) 
 
- Associació de veïns Son Rapinya 
 Punt 47  (Marisa Bonache Vico) 
  
- GOB Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (G07089600)  
 Punt 49 (Jaume Amengual Serapio) 
 
 
3.4 PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS 
 
31. Proposició conjunta dels Grups Municipals  PSIB-PSOE i MÉS relativa a “Continuen els 
atacs als drets de les dones. Retirada immediata de la modificació de la LO 2/2010. 
Avortament lliure i gratuït” (459/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma, per totes les raons anteriorment relacionades, demana al 
President de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats que aturi i retiri la modificació de 
la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de 
l’embaràs, per injusta, no complir amb els compromisos internacionals i desposseir a les dones 
del dret bàsic a prendre les seves pròpies decisions” 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
32. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a solidaritat amb el poble palestí (461/2014) i 
esmena de substitució (505/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
 
“1. L’Ajuntament de Palma demana un alto el foc immediat i una pau justa i digna. 
 
2. L’Ajuntament de Palma exigeix al govern israelià que cessi la repressió cap al poble palestí, 
aturi immediatament els atacs militars i deixi de vulnerar sistemàticament els drets humans i el 
dret internacional humanitari. 
 
3. L’Ajuntament de Palma exigeix al govern israelià que deixi d’aplicar les seves polítiques 
d’ocupació, colonització i apartheid en contra de la legalitat internacional i compleixi el 
dictamen del Tribunal Internacional de Justícia per desmantellar el ‘Mur de la vergonya’ i els 
assentaments, igualment declarats il·legals per les Nacions Unides. 
 
4. L’Ajuntament de Palma demana a la comunitat internacional que condemni clarament 
l’actuació del govern israelià contra el poble palestí, exigeixi el compliment de  les resolucions 
de Nacions Unides i treballi per reprendre les negociacions de pau amb una voluntat decidida 
per arribar a una resolució definitiva del conflicte i la fi de l’ocupació 
 
5. L’Ajuntament de Palma demana a Nacions Unides que realitzi una investigació justa, 
transparent i independent sobre els assassinats de la població civil, així com dels crims de 
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guerra que s’hagin comés.       6. L’Ajuntament de Palma destinarà urgentment 50.000€ a un 
fons d’ajuda humanitària a través d’ONGD establertes a Palma. 
 
7. L’Ajuntament de Palma demana el principi de retorn de les persones i comunitats de la 
població palestina a les terres i cases dels que varen ser expulsats en compliment de la 
resolució 194 de l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
 
8. L’Ajuntament de Palma dona suport a la campanya de boicot a Israel BDS i rompi les 
relacions diplomàtiques amb l’estat d’Israel i tots els convenis amb empreses o institucions 
israelianes”. 
 
Es fa votació separada dels punts: 
El punts 1 i 5: s’aproven per unanimitat 
Els punts 2, 3, 4, 6 i 7: es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
El punt 8: es rebutja per 16 vots en contra (PP), 9 abstencions (PSIB-PSOE) i 3 vots a favor 
(MÉS) 
 
S’absenta de la sessió el Sr. Batle 
39. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a “volem una platja de Palma més neta 
i segura” (479/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
 
 “1. El Ple de l’Ajuntament Palma insta a l’equip de govern a la contractació immediata  de 
policies turístics fins a cobrir les 35 places del reforç d’estiu. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament Palma insta a l’empresa municipal d’EMAYA a l’establiment d’un 
reten permanent de neteja a la Platja de Palma, durant la franja horària nocturna i durant la 
temporada turística alta per tal de millorar les condicions de neteja i mitigar la mala imatge de 
la zona turística. 
 
3. El Ple de l’Ajuntament Palma insta a l’equip de govern a actuar de forma coordinada amb 
l’Ajuntament de Llucmajor per millorar l’eficàcia de les actuacions municipals a S’Arenal de 
Platja de Palma”.  
 
Es rebutja per 15 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE  i MÉS) 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Batle 
VOTACIÓ CONJUNTA PUNTS 49 I 50 
49. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa al PERI pel Molinar (458/2014) 
 
Informe favorable de la Comissió d’Urbanisme 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria d’Urbanisme a iniciar la tramitació d’un 
PERI per al Molinar, al igual que s’està tramitant un per Santa Catalina, per tal d’establir les 
modificacions normatives a nivell urbanístic i patrimonial necessàries per a protegir les 
tipologies constructives i l’estètica tradicional del Molinar (façanes, finestres, persianes, colors, 
limitacions per unir parcel·les, etc.) i per posar punt i final al procés de vulgarització i 
despersonalització que pateix el barri”.  
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S’aprova per unanimitat 
 
50. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la protecció de la barriada del 
Molinar (492/2014) 
Informe favorable de la Comissió d’Urbanisme, per unanimitat amb una esmena “in voce” de 
supressió de : “incloent dins el seu àmbit la zona de servei terrestre del Port”. 
 
“1. El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern, a delimitar un ARE en el MOLINAR, que 
preservi la idiosincràsia de la barriada, preguen com a referència les actuacions administratives 
que s’han dut a terme en altres barriades com la de Santa Catalina”.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
33. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a les Torres del Temple (463/2014) 
 
Es fa votació separada dels punts: 
El punt 1 informe favorable per unanimitat; el punt 2 informe desfavorable de la Comissió de 
Serveis a la Ciutadania: 
 
“1. L’Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Cultura a prendre mesures immediatament  
per aturar la degradació d’aquest element patrimonial. 
 
2. L’Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Cultura a continuar la feina feta a la legislatura 
passada per rehabilitar les Torres del Temple”. 
 
Es fa votació separada dels punts: 
El punt 1, s’aprova per unanimitat 
El punt 2, es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
37. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la situació de la barriada de Son 
Gotleu (477/2014) 
 
Informe favorable per unanimitat de la Comissió de Serveis a la Ciutadania amb la següent 
transaccional 
 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma  demana a la Comissió Tècnica per a la Convivència un 
anàlisi del compliment i incompliments del Pla d’Acció Immediat per a Son Gotleu. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la convocatòria immediata de la Comissió no 
Permanent per a la Convivència de Son Gotleu, per tractar les denuncies i demandes dels 
veïnats de la zona, les actuacions desenvolupades i a desenvolupar per l’equip de govern, i a 
continuar implantant el Pla d’Acció Immediata per a Son Gotleu”.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
40. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a l’actuació de l’equip de govern a la 
Junta General de la EFM del passat 26 de juny de 2014 (467/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans 
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“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta l’actuació de la presidenta de l’EFM, Irene San Gil, 
per ocultar al Consell d’Administració del 23 de març de 2014, el traspàs de 800.000 euros a la 
Tresoreria Municipal, davant una pregunta de l’oposició. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda convocar un Consell d’Administració Extraordinari 
de l’EFM amb la presència dels responsables de la Hisenda Municipal i del president i membres 
del Comitè d’Empresa, on s’inclogui  un punt per tractar el traspàs de 800.000 euros a 
l’accionista únic i majoritari”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
42. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a programes ocupacionals amb 
persones majors de 45 anys (474/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos  

S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 

El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de Govern a: 
 
1. Presentar-se a les convocatòries públiques en matèria de formació ocupacional convocades 
pel SOIB destinades a col·lectius vulnerables i especialment a les persones majors de 45 anys. 

 
2. Estudiar la possibilitat d’acollir-se a convocatòries públiques del SOIB que subvencionin la 
contractació de col·lectius vulnerables i especialment a les persones majors de 45 anys, de 
forma que puguin cotitzar a la Seguretat Social per tal d’optar posteriorment a l’ajuda d’atur 
corresponent. 
 
3. Treballar conjuntament amb l’ Associació de Mayores Parados por el Empleo de Baleares en 
el programa Activa +45 per aconseguir amb noves iniciatives millorar el nivell d’ocupabilitat 
d’aquest col·lectiu. 

 

43. Proposició conjunta del Grup Municipal PSIB-PSOE i MÉS relativa a la situació de 
l’empresa pública “correos” (504/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans 

 “El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’Estat espanyol a: 

1. Expressar sense ambigüetats la seva defensa del servei postal públic i els seus compromisos 
amb el futur de Correus com a empresa puntera del sector públic, posant fi quan abans millor 
a les disputes d’interessos i posicions entre Ministeris.  

2. Garantir els compromisos de finançament per a la prestació dels serveis postals a tots els 
ciutadans expressats i aprovats en seu del Parlament de l’Estat. 

3. Impulsar una regulació del mercat que no retalli el Pla de Prestació del Servei Postal 
Universal als ciutadans i que tanqui espai als interessos mercantils de les multinacionals i grups 
de pressió financers que només busquen benefici i rendibilitat a curt termini en detriment dels 
drets dels ciutadans. 
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4. Assegurar que els ciutadans rebin el repartiment de correspondència 5 dies a la setmana 
com mandata la Directiva Postal europea. 

5. Desbloquejar les mesures ministerials que estan impedint a Correus la transició de la carta, 
avui en clara caiguda per l’efecte substitució, cap a nous mercats, sobretot paqueteria.  

6. Desbloquejar les decisions ministerials que impedeixen la consecució d’un acord laboral, 
avui inexistent, del que dependrà el treball i les condicions de 55.000 treballadors, però també 
la pau social a punt de trencar-se i, en conseqüència, l’estabilitat en la gestió de l’operador 
públic Correus”. 

Queda damunt la taula 
 
47. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE i MÉS relativa a modificar el traçat de l’obra del 
gasoducte a la barriada de Son Roca (473/2014) 
 
Informe favorable de la Comissió de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 
 
1. Impedir la col·locació del gasoducte soterrat al llarg del Parc municipal Son Puig Torrent, 
evitant així la tala d’arbres i els danys ambientals. 
 
2. Pactar amb la Conselleria d’Indústria, d’acord amb la Comissió Balear de Medi Ambient, el 
soterrament del gasoducte al llarg del carrer de Son Puig.  
 
3. Informar en tot moment als veïns de Son Roca, Son Roqueta i Son Puig de l’inici, procés i 
finalització de les obres del gasoducte”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
36.Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a policia comunitària: funcions prioritàries 
(469/2014) 
 
Informe favorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria de Seguretat Ciutadana a atorgar a la 
Policia Comunitària, entre d’altres, unes funcions i atribucions de feines prioritàries, que són 
les demandades de manera general pels veïnats de Palma:  
a)Prioritzar les patrulles a peu 
b) Prioritzar la presència permanent a les places principals dels barris. 
c) Control d’ocupació de les terrasses dels bars i altres establiments. 
d)Control de conductes incíviques com: deixar excrements de cans a carrers, deixar fems o 
escombraries a l’exterior dels contenidors o al carrer, etc” 
 
S’aprova per unanimitat 
 
38. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a Pla d’abordatge del treball sexual 
(478/2014) 
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Informe desfavorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta transaccional: 
 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Palma recolza la feina realitzada per la XADPEP en l’atenció a les 
persones que exerceixen la prostitució a la nostra ciutat des de l’any 2009. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma, insta a l’Àrea de Benestar Social i Igualtat a continuar amb 
la tasca iniciada el mes de juny amb les entitats de la XADPEP i Càritas amb els grups de feina 
tècnica sobre prostitució i exclusió social, que continuarà el mes de setembre amb la 
incorporació de la resta de membres el GEPIB per tal de desenvolupar el Pla d’Abordatge del 
Treball Sexual. 
 
44. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa al Parc de la Quarantena i Parc de Bellver 
(457/2014) i esmena d’addició (499/2014) 
 
Informe favorable de la Comissió de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial,  per unanimitat a la proposició i l’esmena d’addició 
    
 “1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a procedir amb la màxima 
celeritat a tramitar una nova concessió del quiosc del Parc de la Quarantena. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a restaurar al seu estat original del mural Lluís 
Castaldo col·laborador i amic de Joan Miró del parc de la Quarantena i a prendre les mesures 
necessàries per evitar el seu deteriorament.  
 
3. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a les regidories d’Infraestructures i Seguretat 
Ciutadana a ampliar l’horari d’obertura del parc del bosc de Bellver (fins a les 21.00 o 21.30) en 
horari estival”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
34. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa als menjadors escolars a Palma (465/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
 
 “L’Ajuntament de Palma insta a la Conselleria d’Educació a  adoptar i executar immediatament 
els següents acords:  
 
1. Convertir les ajudes de menjador  en beques, a les famílies que més ho necessiten no poden 
avançar els doblers per menjador o llibres, necessiten l’ajuda abans de fer la despesa. 
 
2. Ajustar els recursos a les necessitats, a partir d’un estudi tècnic seriós, i no cobrir les 
necessitats segons els recursos disponibles en base a criteris discutibles. 
 
3. Incrementar els doblers destinats a beques”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
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35. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a nova escola oficial d’idiomes a Palma 
(468/2014)  
 
Informe desfavorable de la Comissió de Serveis a la Ciutadania: 
 
 “L’Ajuntament de Palma insta a la Conselleria d’Educació a iniciar els tràmits oportuns per 
crear una nova escola oficial d’idiomes incrementant l’oferta pública per donar cobertura a la 
gran demanda ciutadana”. 
 
Queda damunt la taula 
 
41. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la nefasta gestió del personal a 
EMAYA  (471/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans 
 
 “1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al batle a proposar canviar al president de l’empresa 
Emaya, atesa l’objectiva incapacitat de l’actual president per resoldre els problemes sense 
crear-ne de més grans”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
45. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a unitat mòbil de deixalles (460/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial 
 
“El ple de l’ajuntament de Palma insta a EMAYA a adquirir un sistema de contenidors per a 
donar un servei mòbil de recollida de deixalles: material informàtic, mòbil, bateries,... i altres 
de petit format. Aquest servei serà itinerant i donarà servei a tots els barris i pobles de Palma. 
Es realitzarà una ruta fixa per a que la unitat mòbil es trobi instal·lada a cada punt un parell de 
dies” 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
46. Proposició del Grup Municipal MÉS relativa a protocol d’actuació en poda d’arbrat 
(462/2014) 
 
Informe desfavorable de la Comissió de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial  
 
“1. L’Ajuntament de Palma crearà una comissió mixta de seguiment amb participació de 
tècnics municipals, entitats i grups polítics lligada al Pla de gestió i risc de l’arbrat viari. 
 
2. El plenari de l’Ajuntament de Palma insta al departament d’Infraestructures a aprovar un 
protocol d’actuació per a la poda de l’arbrat viari. Aquest protocol tendrà present el teixit 
associatiu i els veïns i veïnes com a agents a informar prèviament a la poda d’arbres, així com 
per a consensuar les actuacions a realitzar en aquesta matèria”. 
 
Es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
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48. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la situació del vell molí del solar al 
costat del carrer Joan Bonet (491/2014) 
 
Informe favorable de la Comissió de Vigilància de la Contractació, Medi Ambient, 
Infraestructures i Coordinació Territorial 
 
“1. El ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que s'actuï urgentment sobre la 
inseguretat, la brutícia, l'amiant i les plagues que estan generant aquestes ruïnes al costat del 
carrer Joan Bonet a la barriada de S'Olivera”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
51. Proposició del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a la no convocatòria de la Comissió no 
permanent del PGOU (495/2014) 
 
Es fa votació separada dels punts: 
Els punts 1 i 3, informe favorable; el punt 2, informe desfavorable de la Comissió  
 
“1. El Ple de l’Ajuntament insta al regidor d’Urbanisme, a complir, de manera urgent, tots els 
acords aprovats pel Ple, en particular, els relatius al PGOU. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament lamenta el injustificable retard de la Revisió del PGOU. 
 
3. El Ple de l’Ajuntament insta al regidor d’Urbanisme a donar prioritat a les feines relatives a 
la revisió del PGOU, publicant un calendari de feines i a convocar de manera immediata la 
Comissió No Permanent del PGOU”. 
 
Es fa votació separada dels punts: 
Els punts 1 i 3, s’aproven per unanimitat 
El punt 2, es rebutja per 16 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSIB-PSOE i MÉS) 
 
4. INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL 
4.1. INFORMACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN  
(No n’hi ha) 
 
4.2 COMPAREIXENCES 
 
52. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Municipal PSIB-PSOE  del regidor 
d’Hisenda i del regidor d’Infraestructures per explicar la solució aportada pel govern per 
finançar  l’acabament de les  obres del Palau de Congressos. 
 
Compareix el Sr. Martínez 
 
4.3 INFORME INTERVENCIÓ. 
 
53. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del 
pla d’ajust de l’article 7 RDL 4/2012, segon trimestre 2014 
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
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“En compliment del que disposa l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que 
se crea el Fons pel finançament del pago a proveïdors, la Intervenció  General ha presentat al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’informe trimestral sobre l’execució dels 
plans d’ajust contemplats a l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es 
determinen les obligacions i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pago als proveïdors de les entitats locals, el qual se sotmet a la consideració 
de l’Ajuntament Ple el donar compte de l’esmentat informe:  
 
Únic.- Donar compte de  l’informe trimestral sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a 
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pago als proveïdors de 
les entitats locals, remes el 15 de juny de 2014”. 
 
“TÍTULO: PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL RD LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO. INFORME  
DE SEGUMIENTO DEL PLAN 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, por el que se 
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el caso de las Entidades 
locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, esta intervención informa:  
 
Normativa aplicable 

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

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

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

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

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

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

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

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

Antecedentes de hecho 

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

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

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con fecha 1 de julio de 
2014, la plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste 
aprobado  y otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional 
primera  de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera”, plataforma que estará disponible hasta el 15 de julio de 2014. 

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

INFORME: 

I.- Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el 
interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática 
que habilita el propio Ministerio. 
 
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar 
el informe anterior con periodicidad trimestral, como es el caso del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca. 
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado 
en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. 

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

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

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

- Operaciones con derivados. 

- Cualquier otro pasivo contingente. 

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

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

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

1.- Información relativa  a la evolución de los ingresos a 31/12/2014 y comparativa con la 
previsión contenida en el plan de ajuste. 
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Existe una desviación entre la previsión del plan de ajuste y la situación a 31/12/2014 en 
términos globales positiva del 7,61%. Esta desviación se produce porque en los datos del plan 
de ajuste no están contemplados los ingresos de la Empresa municipal de Transportes ni de 
Palau de Congressos, ya que el porcentaje se calcula sobre los datos del plan de ajuste con 
respecto a la proyección anual estimada y por una mejora de los ingresos corrientes. 

 
2.- Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/12/2014 y comparativa con la 
previsión contenida en el plan de ajuste 
Existe una desviación en términos globales entre la previsión del plan de ajuste y la situación a 
31/12/2014 es negativa del 15,11%. 
La desviación negativa se debe fundamentalmente a la disminución de los gastos corrientes 
con respecto a los datos contenidos en el plan de ajuste aprobado. 

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

Tras realizar los ajustes SEC, se pone de manifiesto una capacidad de financiación de 19.908,63 
MM frente a la capacidad de financiación de 42.481,24MM  previstos en el Plan de ajuste. 

4.- Información de avales recibidos del sector público. 

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

Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 30/06/2014. 

6.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.  

La deuda comercial a 30/06/2014, correspondiente a las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican,  se ha cifrado en 30,05 
millones de euros.   

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

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

Hasta el segundo trimestre del ejercicio 2014 se han realizado operaciones con derivados 
(SWAPS) por importe de 567.656,39€ 

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

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura 
de datos habilitada al efecto antes del 15 de julio de 2014. 

Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el mismo. 

Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2013, se deberá 
analizar con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su caso 
las medidas que procedan”. 

 

54. Donar compte de l’informe d’objecció 108.1/2014 de 3 de juny, de pròrroga 
extraordinària del contracte de serveis de neteja i porteria dels centres escolars i preescolars 
de l’Ajuntament de Palma. 

 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat 
 
“En compliment del que disposa l'article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix 
l’obligació d’elevar informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 
Local contraris les objeccions efectuats, aquesta Intervenció General sotmet a la consideració 
de l’Ajuntament Ple el donar compte el següent informe:  
 
“Únic.- Donar compte de  l’informe d’objecció,  108.1 /2014 de 3 de juny, de Pròrroga 
extraordinària del contracte del serveis de neteja i porteria dels centres escolars i preescolars 
de l’Ajuntament de Palma”. 

CONTRACTE: Servei de Neteja i Porteria dels Centres Escolars i Preescolars de l’Ajuntament de 

Palma 

ADJUDICATARI: SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA (SELSA) CIF: A-08350621 

 

A la vista de l’informe tècnic justificatiu del Departament d’Infraestructures i la sol·licitud 

d’informe per a una pròrroga extraordinària del SERVEI DE NETEJA I PORTERIA ALS CENTRES 

ESCOLARS I PREESCOLARS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA, a partir del 16 de juliol de 2014 i fins 

al 31 d’octubre de 2014 o nova adjudicació, si aquesta es produeix amb anterioritat, aquesta 

Intervenció Municipal observa que la pròrroga proposada té el caràcter d’extraordinari, atès 

que s’iniciarà una vegada finalitzat el termini màxim previst pel contracte (15 de juliol de 2014) i a 

l’espera de l’adjudicació de nou contracte que es troba en fase de licitació. 

 

S’adjunta com a documentació complementària a la sol·licitud de prorroga, un informe del 

Servei d’Edificis Municipals del Departament d’Infraestructures, en el qual es manifesta que el 

procediment per a l’adjudicació del nou contracte està en fase de licitació i que no podrà estar 

adjudicat abans de la finalització del contracte vigent i que, atenint al caràcter de la prestació, 

associada a un servei de competència municipal (art. 25.2.n de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de 

Bases de Règim Local), no es pot plantejar la suspensió del Servei. 
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A l’efecte, i dins l’exercici de la funció interventora prevista als art. 215 i 216.2.c del RDLeg 

2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

(TRLRHL), aquesta Intervenció es troba en l’obligació de manifestar el seu desacord amb la 

forma de tramitar la contractació d’aquest servei, emetent un REPARO a l’aprovació de 

prorrogues (extraordinàries) fora de contracte. 

 

Pels motius exposats, d’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL, l’òrgan competent pel 

resoldre la present objecció (reparo) és el President de l’entitat, essent indelegable dita 

facultat. 

Conforme al previst a l’art. 218 del TRLRHL, l’òrgan interventor elevarà informe al Ple de les 

resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, 

de la mateixa manera que el President podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva 

actuació.  

La quantia total de la pròrroga ascendeix a 1.101.145,63 euros (IVA inclòs del 21%) i anirà amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 10.32100.22700 del vigent pressupost de despeses. 

 

En el supòsit de que el reparo es resolgués, l’aprovació de la pròrroga del contracte estaria 

supeditada a la certificació d’existència de crèdit per a fer front a la despesa prevista, existint a 

data d’aquest informe retenció prèvia (RC amb núm. de referència 22014/5760) per import de 

1.101.145,63 euros. 

 

És quant procedeix informar”. 
 
4.4. PREGUNTES DE RESPOSTA ORAL 
 
55. Pregunta Oral del Grup Municipal MÉS relativa a subvencions per al foment de la banca 
ètica (500/2014) 
“El plenari de març de 2014 es va aprovar per unanimitat que “El Ple de l’Ajuntament de Palma 
introduirà, entre els objectius de les subvencions per entitats socials, el foment de la banca 
ètica”. 
 
De quina forma es té previst fer efectiu aquest acord plenari i introduir com a objectes 
subvencionable la promoció o foment de la banca ètica?” 
 
Contestada 
 
56. Pregunta Oral del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a publicitat (506/2014) 
“Quants d’expedients s’han incoat en compliment de la normativa actual del PGOU referent a 
publicitat i de l’Ordenança de Publicitat vigent, en relació a l’acord de ple aprovar per 
unanimitat en data 27 de juny de 2013?” 
 
Es contestarà per escrit 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
FOD 1  Sol·licitud de compareixença a petició pròpia, del Regidor de l’Àrea Delegada de 
Seguretat Ciutadana, per tal de donar tota la informació necessària amb motiu de les 
informacions publicades als mitjans de comunicació 
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Compareix el Sr. Navarro 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 
 
PREGUNTES AMB RESPOSTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSIB PSOE AL PLE 
ORDINARI DE JULIOL DE 2014 AMB LA NUMERACIÓ DEL 1550 AL 1807 RELATIVES A: 
 
1550P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’URBANISME I 

HABITATGE. 
1551P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I 

HABITATGE.  
1552P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’URBANISME I 

HABITATGE. 
1553P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE.  

1554P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’URBANISME I HABITATGE.  

1555P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT 
CIUTADANA.  

1556P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE 
SEGURETAT CIUTADANA.  

1557P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT 
CIUTADANA.  

1558P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT 
CIUTADANA. 

1559P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA.  

1560P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT 
CIUTADANA.  

1561P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I 
CONSUM.  

1562P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I 
CONSUM.  

1563P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I 
CONSUM.  

1564P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I 
CONSUM.  

1565P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE SANITAT I 
CONSUM.  

1566P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  

1567P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE 
MOBILITAT. 

1568P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  

1569P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  

1570P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT.  

1571P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER LA REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT.  

1572P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, 
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL 

1573P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, 
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL  

1574P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, 
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL 

1575P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, 
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL 

1576P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, 
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRITORIAL 
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1577P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I 
INNOVACIÓ. 

1578P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I 
INNOVACIÓ. 

1579P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I 
INNOVACIÓ.  

1580P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I 
INNOVACIÓ  

1581P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I 
INNOVACIÓ. 

1582P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I 
GOVERN INTERIOR. 

1583P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I 
GOVERN INTERIOR.  

1584P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I 
GOVERN INTERIOR.  

1585P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I 
GOVERN INTERIOR. 

1586P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN 
INTERIOR.  

1587P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, 
MAJORS I IMMIGRACIÓ 

1588P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, 
MAJORS I IMMIGRACIÓ 

1589P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, 
MAJORS I IMMIGRACIÓ 

1590P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, 
MAJORS I IMMIGRACIÓ 

1591P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS 
I IMMIGRACIÓ 

1592P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  

1593P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  

1594P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  

1595P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS.  

1596P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS 

1597P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE COORDINACIÓ 
MUNICIPAL I TURISME.  

1598P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE TURISME I 
COORDINACIÓ MUNICIPAL 

1599P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE TURISME I 
COORDINACIÓ MUNICIPAL 

1600P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE TURISME I COORDINACIÓ 
MUNICIPAL 

1601P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE TURISME I COORDINACIÓ 
MUNICIPAL 

1602P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, 
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ 

1603P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, 
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ 

1604P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, 
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ 

1605P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, 
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ 

1606P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DE COMERÇ, TREBALL, 

B
A

LL
E

S
T

E
R

 O
LI

V
E

R
 M

IQ
U

E
L 

31
-0

7-
20

14
 A

ct
a 

P
le



 

- 65 - 

JOVENTUT I PARTICIPACIÓ 

1607P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT.  

1608P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT.  

1609P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT.  

1610P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT.  

1611P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT.  

1612P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE 
PALMA. 

1613P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE 
PALMA. 

1614P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE 
PALMA  

1615P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES I INGRESSOS DEL CONSORCI URBANÍSTIC 
PLATJA DE PALMA.  

1616P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC 
PLATJA DE PALMA.  

1617P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA 
DE PALMA. 

1618P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE 
PALMA. 

1619P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE 
PALMA.  

1620P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA. 

1621P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA FUNERÀRIA 
MUNICIPAL, S. A.  

1622P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, 
S.A.  

1623P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.  

1624P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES DE L’EMPRESA DE FUNERÀRIA MUNICIPAL, 
S.A.  

1625P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNERÀRIA 
MUNICIPAL, S.A.  

1626P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA FUNÈRARIA 
MUNICIPAL, S. A.  

1627P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, 
S.A. 

1628P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S. 
A.  

1629P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L‘EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A. 

1630P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  

1631P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A EMAYA.  

1632P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  

1633P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA 
MUNICIPAL EMAYA. 

1634P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  

1635P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.   

1636P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA 

1637P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  

1638P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’EMPRESA MUNICIPAL EMAYA.  
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1639P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMT.  

1640P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMT.  

1641P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMT.  

1642P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMT.  

1643P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  

1644P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMT.  

1645P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMT. 

1646P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’ EMT.  

1647P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’EMT.  

1648P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER L’EMT.  

1649P_2014 PSIB-PSOE ESTADÍSTIQUES MENSUALS D’USUARIS DE L’EMT. 

1650P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.   

1651P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

1652P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

1653P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’ESPORTS.  

1654P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’ESPORTS.  

1655P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

1656P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

1657P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS. 

1658P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS.  

1659P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER EL PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESCOLETES D’INFANTS.  

1660P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 
D’INFANTS.  

1661P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 
D’INFANTS 

1662P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 
D’INFANTS. 

1663P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESCOLETES D’INFANTS . 

1664P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESCOLETES D’INFANTS.   

1665P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESCOLETES D’INFANTS.  

1666P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 
D’INFANTS.  

1667P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLETES 
D‘INFANTS. 

1668P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L’HABITATGE.  

1669P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L’HABITATGE.  

1670P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1671P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L’HABITATGE.  

1672P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L’HABITATGE.  

1673P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L’HABITATGE. 

1674P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L’HABITATGE.  

1675P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER EL PATRONAT MUNICIPAL DE 
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L’HABITATGE. 

1676P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE.  

1677P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER PALMAACTIVA.  

1678P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DE PALMAACTIVA.  

1679P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE 
PALMAACTIVA.  

1680P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT PALMAACTIVA.  

1681P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT PALMAACTIVA.  

1682P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER PALMAACTIVA. 

1683P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER PALMAACTIVA.  

1684P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A PALMAACTIVA.  

1685P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1686P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1687P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1688P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ 
ES BALUARD.  

1689P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1690P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1691P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1692P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1693P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ ES BALUARD.  

1694P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL  CONSORCI MUSEU D’ART MODERN 
I CONTEMPORANI.  

1695P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI 
MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI.  

1696P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART 
MODERN I CONTEMPORANI.  

1697P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI MUSEU D’ART 
MODERN I CONTEMPORANI.  

1698P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI.  

1699P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI.  

1700P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I 
ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA.  

1701P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA.  

1702P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA.  

1703P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ 
CASALS D’ARTS I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA. 

1704P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I 
ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA. 

1705P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I 
ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA. 

1706P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA. 

1707P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA. 

1708P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ CASALS D’ARTS I ESPAIS 
EXPOSITIUS DE PALMA. 

1709P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 
365. 
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1710P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365.  

1711P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ 
TURISME PALMA 365. 

1712P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 
365.  

1713P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 
365.  

1714P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365. 

1715P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365. 

1716P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA.  

1717P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ 
INFORMÀTICA. 

1718P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

1719P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

1720P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA.  

1721P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA.  

1722P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA. 

1723P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA.  

1724P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

1725P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA.  

1726P_2014 PSIB-PSOE AVANTPROJECTES, PROJECTES BÀSICS I PROJECTES D’EXECUCIÓ 
ENCARREGATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. 

1727P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  

1728P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A 

1729P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS 
I PROJECTES, S.A.  

1730P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT 
MUNICIPAL D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  

1731P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  

1732P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  

1733P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS I PROJECTES, SA.  

1734P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A 

1735P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A.  

1736P_2014 PSIB-PSOE CONVENIS SIGNATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
PROJECTES, S.A.  

1737P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1738P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1739P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1740P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA 
MERCAPALMA, S.A.  
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1741P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.   

1742P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A. 

1743P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1744P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1745P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A L’EMPRESA MERCAPALMA, S.A.  

1746P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1747P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1748P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1749P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DE LA FUNDACIÓ 
PILAR I JOAN MIRÓ.  

1750P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN 
MIRÓ.  

1751P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1752P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. .  

1753P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PER LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ 

1754P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.  

1755P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A 
LA MÚSICA.  

1756P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA 
MÚSICA.  

1757P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA 
MÚSICA.  

1758P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI 
PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  

1759P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS 
PER A LA MÚSICA.  

1760P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT AL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER 
A LA MÚSICA.  

1761P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA 
MÚSICA.  

1762P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA 
MÚSICA.  

1763P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL  CONSORCI PÚBLIC BALEARS PER A LA MÚSICA.  

1764P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.   

1765P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS DEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A. 

1766P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1767P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL PALAU DE 
CONGRESSOS.  

1768P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1769P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1770P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1771P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL PALAU DE CONGRESSOS, S.A.  

1772P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL PALAU DE CONGRESSOS.  

1773P_2014 PSIB-PSOE ENQUESTES EXTERNES REALITZADES PEL CONSORCI RIBA. 

1774P_2014 PSIB-PSOE ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS AL CONSORCI RIBA.  

1775P_2014 PSIB-PSOE ACOMIADAMENTS EFECTUATS AL CONSORCI RIBA.  

1776P_2014 PSIB-PSOE ESTAT D’EXECUCIÓ DE COMPTES D’INGRESSOS I DESPESES DEL CONSORCI 
RIBA.  

1777P_2014 PSIB-PSOE INFORMES EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  

1778P_2014 PSIB-PSOE ESTUDIS EXTERNS QUE HA ENCARREGAT EL CONSORCI RIBA.  

1779P_2014 PSIB-PSOE DICTÀMENS EXTERNS REALITZATS PEL CONSORCI RIBA.  

1780P_2014 PSIB-PSOE CONTRACTES MENORS SIGNATS PEL CONSORCI RIBA.  

1781P_2014 PSIB-PSOE NOVES INCORPORACIONS AL CONSORCI RIBA.  
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1782P_2014 PSIB-PSOE HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES PER L’ÀREA DE BATLIA.  

1783P_2014 PSIB-PSOE DECRETS DE BATLIA.  

1784P_2014 PSIB-PSOE SERVEI D’ACOLLIMENT DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 
IGUALTAT.   

1785P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMA DE REFORÇ A LA INTEGRACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (PRISE) DE 
L'ÀREA D'EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I IMMIGRACIÓ 

1786P_2014 PSIB-PSOE SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD) DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT.  

1787P_2014 PSIB-PSOE SERVEI D’ASSISTÈNCIA DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE DE LA 
POLICIA LOCAL DE PALMA.  

1788P_2014 PSIB-PSOE SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 
IGUALTAT.  

1789P_2014 PSIB-PSOE AJUDES ECONÒMIQUES URGENTS DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT.  

1790P_2014 PSIB-PSOE CENTRES DE DIA DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT.  

1791P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE MICROCRÈDITS DE LA CAIXA QUE 
GESTIONA PALMAACTIVA.  

1792P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PALMAACTIVA.  

1793P_2014 PSIB-PSOE PROGRAMA D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL DE PALMAACTIVA.  

1794P_2014 PSIB-PSOE PROJECTE “VIVER D’EMPRESES” DE PALMAACTIVA.  

1795P_2014 PSIB-PSOE SERVEI DE MENJAR A DOMICILI DE L’ÀREA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 
IGUALTAT. .  

1796P_2014 PSIB-PSOE NOMBRE DE BICICLETES QUE PASSEN PELS PUNTS DE MESURA.  

1797P_2014 PSIB-PSOE SANCIONS AL BARRI DE SA GERRERIA.  

1798P_2014 PSIB-PSOE EMPRESA ASITSA.  

1799P_2014 PSIB-PSOE SUBVENCIÓ DE L’EMT.  

1800P_2014 PSIB-PSOE MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS.  

1801P_2014 PSIB-PSOE ESTAT DE LA FLOTA D’AUTOBUSOS.  

1802P_2014 PSIB-PSOE USUARIS DE BICIPALMA.  

1803P_2014 PSIB-PSOE DESPESES PER VIATGES A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ. 

1804P_2014 PSIB-PSOE DESPESES PER VIATGES A LA FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS. 

1805P_2014 PSIB-PSOE ESTADÍSTIQUES DE QUEIXES DELS USUARIS DE L’EMT. 

1806P_2014 PSIB-PSOE LLICÈNCIES DE TAXI 

1807P_2015 PSIB-PSOE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 

 
El secretari adjunt i general del Ple acctal. 
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