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_ REGIDORS"' '" em'ssora' SECRETARIAGENERAL DEL PLE
_

GRUPS POLÍT'CS MUNICIPALS
Codi orgànic: “ 02010000

CONVOCATORIA DE sessuó PLENÀRIA

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Data: 26 d’octubre de 2017
Hora: 10.00 h
Lloc: Saló de Sessions deles Cases Consistorials.

D'acord amb el que disposen els articles 55 i següents del Reglament Orgànic del Ple, us convoco, a
l’objecte de tractar els assumptes del següent

ORDRE DEL DIA:

1. SECRETARIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 28 de setembre de 2017

2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 28 de setembre de 2017

3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis setembre de 2017

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
(No n'hi ha)

3. PART RESOLUTIVA
3.1. PROPOSTES DE BATLIA

4. Donar compte dela relació de decrets des del dia 22 de setembre al 19 d'octubre de 2017

5. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 27 de setembre 2017 de modificació de
nomenament de membres del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Innovació

6. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 11 d'octubre 2017 de modificació nomenament
membres del Consell de Capitalitat de Palma

7. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 18 d'octubre de 2017 de nomenament
representant de l'Ajuntament de Palma al Castell de Sant Carles

8. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 18 d'octubre de 2017 de nomenament de
representantde l'Ajuntament de Palma ala Fundació Santuari de Lluc
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9. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 18 d'octubre de 2017 de nomenament de
representant de l'Ajuntament de Palma a la FundacióTeatre Principal

10. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 18 d'octubre de 2017 de nomenament de
representant de l'Ajuntament de Palma a la Junta Local de Seguretat Ciutadana

3.2. PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN, DELS SEUS MEMBRES I DELS/DE ALTRES REGIDORS/RES
AMB RESPONSABILITAT DE GOVERN

SERVEIS JURÍDICS

11. Donar compte del veredicte sentència núm. 237 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB
interposada pel Col-legi Oficial d'Arquitectes de les IB

COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

12. Aprovació inicial del Pla d’Igualtat de Gènere de Palma de 2017 a 2021

COMISSIÓ DE COMPTES ECONOMIA I RECURSOS HUMANS

13. Reconèixer la compatibilitat a la Sra. González, treballadora social, per a l'exercici activitat pública de
professora associada a la UIB

14. Reconèixer la compatibilitat del Sr. Calafat, TAE superior, per a l'exercici d'activitat pública de
professor associat a la UIB

15. Reconèixer la compatibilitat a la Sra. Cortada, educadora social, per a l'exercici d'activitat pública de
professora associada a la UIB

16. Reconeixement de deute compra per part de bombers subministrament per a la realització proves
selectives per un import de 32,40€

17. AnuI-Iació_cancel-lació saldos obligacions prescrites fins el 2012 per un import de 2.485,97€

18. Aprovar l'expedient col-lectiu de baixa drets pendents corresponents a 2012 per un import de
71.559,33€

19. Reconeixement de deute a l'empresa AMBUIBERICA SERVICIOS SANITARIOS SA, per un import de
165,00€

20. Reconeixement de deute a l'empresa Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca per un
import de 39.555,00€

21. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPANA S.A.U. per un import de 3.758,15€

22. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPANA S.A.U. per un import de 2.625,81€

23. Reconeixement de deute a l'entitat Institut de Formació Ramon Serra - Escola de l'Esplai per un
import de 5.707,49€

24. Reconeixement de deute a l'empresa Copema Balear SL per un import de 2.272,04€
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25. Reconeixement de deute a l'empresa Busquets UniformidadSLU per un import de 2.226,73€

en Retirem

26. Reconeixement de deute a l'empresa Comercial Bordoy per un import de 294,40€

27. Reconèixer el deute existent amb el personal de la policia local per un import de 224,224,47€

28. Aprovar la modificació de crèdit núm. 23, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb
baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017

29. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost sobre béns
immobles, concepte 112,00-112,01

30. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, concepte 113,00

31. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, concepte 114,00

32. Aprovar provisionalment l’expedient d’establiment i ordenació del Preu públic per a la prestació del
servei d’esterilització d’animals de companyia i realització d'activitats a Son Reus, i aprovar l’ordenança
reguladora

33. Subscripció d'operacions d'endeutament a llarg termini EMT i Banc Europeu d'Inversions

34. Dissoldre l'Institut Mpal. de Coordinació d'obres viàries (IMOV)

35. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 4 d'octubre 2017 d'aprovar les línies
fonamentals del Pressupost de l'Ajuntament de Palma per a l'exercici 2018

COMISSIÓ DE VIGILÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES I DESCONCENTRACIÓ
TERRITORIAL

36. Aprovar l'exempció del suplement de cridada per emissora quan els serveis es prestin als usuaris
dels taxis adaptats

COMISSIÓD'URBANISME I MEDI AMBIENT

37. Denegar l'aprovació inicial del projecte d'Estudi de Detall per ordenació de volums a l’Antiga
Fàbrica Coca Cola, UE 77-05, Carretera Vella de Llucmajor (Ma 19). PE17/0004.05prden23

38. Desestimar el recurs de reposició contra l’acord del Ple de 27/07/2017, de suspensió de la tramitació
i l’aprovació de llicències urbanístiques per a l'ús turístic i residencial comunitari en el vessant d’alberg
juvenil. PA17/OOO3

39. Denegacíó Estudi Detall C. Costa Brava, 23 Sometimes

3.3. PROPOSICIONSD'INICIATIVA POPULAR
(No n'hi ha)

3.4 PROPOSICIONSDELS GRUPS POLÍTICS

COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
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40. Grup C's relativa a festes il-legals al Nou Llevant

41. Grup C's relativa a càmeres de vigilància

42. Grup C's relativa a la prostitució i tràfic de drogues als contorns de la Pça Sant Antoni

43. Grup C's relativa a cessió d'ús d'un local a l'Hotel d'entitats ala Federació d'Associacionsde persones
majors de Palma

44. Grup PP relativa ala seu de la Federació de gent gran

45. Grup PP relativa a defensa de les forces i cossos de Seguretat com a fiadors de l'Estat de Dret

46. Grup PP relativa a copagament a Serveis Socials

47. Grup PP relativa ala programació als teatres municipals

COMISSIÓ DE COMPTES ECONOMIA I RECURSOS HUMANS

48. Grup PP relativa al repartimentde l'ecotaxa

COMISSIÓ DE VIGILÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES | DESCONCENTRACIÓ
TERRITORIAL

49. Sobre la taula. Grup C's relativa a les millores d’accessos per a discapacitats a l'aparcament de la

Plaça Major i eliminació de limitació horària

50. Grup C's relativa ala creació d'una línia nova del bus de nit

51. Grup C's relativa a l'ampliació de la zona d'ORA al c. Jesús

52. Grup PP relativa a la il-Iuminació nadalenca

53. Grup PP relativa ala renovació de la flota de l'EMT

54. Grup PP relativa a missatges contradictoris de l'Àrea de Mobilitat

55. Grup PP relativa a les cases de son Ametler

COMISSIÓD'URBANISME I MEDI AMBIENT

56. Sobre la taula. Grup C's relativa a mantenimentdels serveis a la Plaza Torrente

57. Grup PP relativa a abocaments il-legals a son Reus

4. INFORMACIÓ,IMPULS I CONTROL
4.1. INFORMACIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN

4.2 COMPAREIXENCES
(No n'hi ha)
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4.3 INFORME lNTERVENCIÓ

58. Donar compte de l'informe d'Intervenció/Departament Financer de 19 d'octubre de contingut de 3
escrits de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears relatius a la rendició del Compte General de
l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Palma

59. Donar compte de l'informe d'objecció 85P/2017: Reparo segona pròrroga extraordinària del servei
d'obertura i tancament d'instal-lacions esportives municipals

4.4. PREGUNTES DE RESPOSTA ORAL

60. Pregunta oral Grup PP relativa a servei educatiu i assistencial de l'Ajuntament

5. MOCIONS D'URGÉNCIA
(no n'hi ha)

6. PRECS ! PREGUNTES

El batle,\
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