
 

 
 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA RELATIVA A 
LA SEU DE L’ÀGENCIA ESPANYOLA DE SUPERVISIÓ D’INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL 
 
SESSIÓ DE DIA 27 D’OCTUBRE DE 2022 
 
El Consell de Ministres, a la seva reunió celebrada el 13 de setembre de 2022, acordà iniciar el 
procediment per a la determinació de la seu física de l’Agència Espanyola de Supervisió 
d’Intel·ligència Artificial conforme al que s’estableix pel Reial Decret 209/2022 de 22 de març. 
 
En l’article 6.2 del citat Reial Decret s’estableix el procediment per a la determinació de les seus 
físiques de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió 
consultiva per a la determinació de les seus. S’estableix que aquesta Comissió consultiva, en el 
termini d’un mes elaborarà l’informe previst a l’article 3.2.b) que contindrà relació de criteris 
que es tindran en compte per a determinar la ubicació física de l’entitat. Així mateix, indica que 
aquest informe serà comunicat al Consell de Ministres i publicat en el Bolletí Oficial de l’Estat, 
juntament amb l’Acord d’inici del procediment abans citat.  
 
D’Acord amb l’anterior, la Comissió consultiva ha aprovat en la seva reunió del dia 29 de 
setembre de 2022 el citat informe i s’ha comunicat al Consell de Ministres en la seva reunió del 
4 d’octubre de 2022 obrint-se el termini de presentació de candidatures amb la seva publicació 
el Bolletí Oficial de l’Estat de data 5 d’octubre de 2022. 
 
El ple de l’Ajuntament de Palma en la seva sessió de 29 de setembre de 2022 acordar per 
unanimitat la següent transacció: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda estudiar presentar la candidatura de la ciutat de 

Palma com a seu de l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial (AESIA). Per 

això, insta l’equip de govern a iniciar els contactes amb el teixit empresarial i d’investigació 

sobre intel·ligència artificial necessaris per valorar el projecte per aquesta candidatura”. 

 
Després de les reunions celebrades en data 20 i 25 d'octubre pel Batle de l'Ajuntament de Palma 
amb el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de les Illes Balears i agents socials i 
econòmics es constata el suport de la candidatura de Palma per ser seu de l'Agència Espanyola 
de Supervisió d'Intel·ligència Artificial i la seva integració dintre de l'Estratègia d'Intel·ligència 
Artificial de Balears que permeti. impulsar, dinamitzar i desenvolupar l’ecosistema social, 
productiu innovador i d’investigació de Balears, sent l’entorn del Districte d’Innovació de Nou 
Llevant un enclavament que aglutina tots els requisits de la convocatòria pública i que permeti 
l’impuls de la candidatura de la ciutat. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Palma acorda presentar la candidatura de la ciutat de 
Palma com a seu de l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial. 
 
Palma, 27 d’octubre de 2022 
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PSIB-PSOE     MÉS-Estimam Palma           UNIDES  PODEM  
Francisco Ducrós Salvá            Neus Truyol Caimari                     Jordi Vilà Albareda    
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Regidor no adscrit 
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