
 
 
El grup municipal de MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ 
dictamen de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Ús públic de Marivent   
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’any 1966, la Diputació provincial, va rebre el Palau de Marivent per donació de la Sra. 
Anunciació Marconi Taffani, vídua del pintor Sr. Joan de Saridakis, constituïnt la Fundació 
Pública Museu d’Art Saridakis a fi d’establir-hi un Museu d’Art obert al públic, serveis 
culturals i d’ensenyament, i centre d’ensinistrament artístic complementari. 
 
L’any 1973, la Diputació va cedir l’ús del Palau, obra de l’arquitecte Guillem Forteza 
(1923), als aleshores Prínceps, Joan Carles i Sofia. De llavors ençà, ha tengut el caràcter 
de residència privada de la família reial espanyola, la qual cosa va suposar el tancament 
del Museu al públic, amb la subsegüent reversió als hereus de la Sra. Marconi de la 
donació dels béns mobles del Palau: col·lecció d’art, mobiliari, llibres i aixovar.  
 
Avui, les circumstàncies socials, econòmiques i polítiques recomanen una reconsideració 
de l’ús del Palau, a fi de tornar-lo a posar a disposició del ciutadans, amb usos artístics i 
culturals, reduint les despeses d’1,5 milions d’Euros públics del Govern destinats a 
sufragar la residència estival de la família reial, i posant a disposició dels ciutadans de 
Palma, i molt especialment dels veïnats de Cala Major, un espai lliure públic, obert a la 
mar, amb jardins i lloc per a l’oci i l’esbarjo de famílies, residents i turistes.   
 
Per tot això,  des de MÉS per Palma proposam al plenari de l’Ajuntament l’adopció de la 
següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

  
El Ple de l'Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a replantejar l’ús del 
Palau de Marivent a fi de permetre l’accés públic a tots els ciutadans i ciutadanes i reduir 
també la despesa d’un milió i mig d’euros anuals per al manteniment com a residència 
privada de la Família Reial. 
 
  
Palma, 5 de desembre de 2013 
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Portaveu del Grup Municipal 

MÉS per Palma 

 

 


