EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 14/2017
Caràcter: ordinària
Data: 26 d’octubre de 2017
Horari: de 10.10 a 14.25 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament
Assistents:
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President
Antoni Noguera Ortega (MÉS per Palma)
Regidors/res
Joana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE)
José Ignacio Aguiló Fuster (PP)
María José Bauzá Alonso (PP)
Josep Lluís Bauzá Simó (C’s)
José Javier Bonet Díaz (PP)
Mercè Borràs Dalmau (MÉS per Palma)
Lourdes Bosch Acarreta (PP)
Bartolomé Cañellas Cardona (C’s)
Llorenç Carrió Crespí (MÉS per Palma)
Patricia Conrado Quiroga (C’s)
Margarita Durán Cladera (PP)
Eva Frade Bravo (PODEM PALMA)
Joan Ferrer Ripoll (PSIB-PSOE)
Adrián García Campos (PSIB-PSOE)
Álvaro Luís Gijón Carrasco (No adscrit)
José Hila Vargas (PSIB-PSOE)
Aurora Jhardi Massanet (PODEM PALMA)
Aligi Molina Suárez (PODEM PALMA)
Antonia Martín Perdiz (PODEM PALMA)
Susanna Moll Kammerich (PSIB-PSOE)
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE)
Pedro Luís Ribas Dietrich (C’s)
Antonia Roca Bellinfante (PP)
Rodrigo Andrés Romero (PODEM PALMA)
Fernando Rubio Aguiló (PP)
Guillermo Sánchez Cifre (PP)
Neus Truyol Caimari (MÉS per Palma)
Excusa la seva asistencia:
Helena Paquier Aguiló (MÉS per Palma)
Cap del Departament Secretaria Junta de Govern : Esther Rotger Sureda
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 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
4. Donar compte de la 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
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8. 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 Fundació Santuari de Lluc
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 Fundació Teatre 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
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
12. Aprovació inicial del Pla d’Igualtat de Gènere de Palma de 2017 a 2021
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. Anul·lació_cancel·lació saldos obligacions prescrites fins el 2012 per un import de
2.485,97€
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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 ESPAÑA S.A.U. per un import de
3.758,15€
22. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA 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
2.226,73€

a l'empresa Busquets Uniformidad SLU per un import de

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)
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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
36. Aprovar l'exempció del suplement de cridada per emissora quan els serveis es prestin als
usuaris dels taxis adaptats
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. PA17/0003
39. Denegació Estudi Detall C. Costa Brava, 23 Sometimes
45. Grup PP relativa a defensa de les forces i cossos de Seguretat com a fiadors de l'Estat de
Dret
40. Grup C's relativa a festes il·legals al Nou Llevant
42. Grup C's relativa a la prostitució i tràfic de drogues als contorns de la Pça Sant Antoni
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47. Grup PP relativa a la programació als teatres municipals
51. Grup C's relativa a l'ampliació de la zona d'ORA al c. Jesús
52. Grup PP relativa a la il·luminació nadalenca
48. Grup PP relativa al repartiment de l'ecotaxa
46. Grup PP relativa a copagament a Serveis Socials
53. Grup PP relativa a la renovació de la flota de l'EMT
41. Grup C's relativa a càmeres de vigilància
43. Grup C's relativa a cessió d'ús d'un local a l'Hotel d'entitats a la Federació d'Associacions de
persones majors de Palma
44. Grup PP relativa a la seu de la Federació de gent gran
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 a la creació d'una línia nova del bus de nit
54. Grup PP relativa a missatges contradictoris de l'Àrea de Mobilitat
55. Grup PP relativa a les cases de son Ametler
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56. Sobre la taula. Grup C's relativa a manteniment dels serveis a la Plaza Torrente
57. Grup PP relativa a abocaments il·legals a son Reus
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
60. Pregunta oral Grup PP relativa a servei educatiu i assistencial de l'Ajuntament
FOD 1. Reconeixement de deute a les empreses UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 62.955,73€
FOD 2. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. per un import de
2.821,28€
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FOD 3. Modificació de crèdit núm. 24 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en el
Pressupost Propi de la Corporació
FOD 4. Modificació de crèdit núm. 25 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en el
Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
FOD 5. Moció Grup PP relativa a la gestió de cobraments de tributs municipals
FOD 6. Donar compte del contingut escrit Sindicatura de Comptes de les Illes Balears relatiu a
la rendició del Compte General de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Palma
FOD 7. Modificació de crèdit núm. 26 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
FOD 8. Modificació de crèdit núm. 17, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
FOD 9. Modificació de crèdit núm. 27 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb l'aplicació del Romanent Líquid de Tresoreria de l'exercici 2016 en el Pressupost Propi per
a 2017
FOD 10. Modificació de crèdit núm. 18 de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
FOD 11. Declaració Institucional de recolçament al manifest “per la reforma del sistema
finançament”
PRECS I PREGUNTES
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 28 de setembre de 2017
Es proposa:
"Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 28 de setembre de 2017"
Aprovat per unanimitat
2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 28 de setembre de
2017
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Únic.- Donar compte del resultat del seguiment a l’execució dels acords complimentats
corresponents al Ple ordinari de 28 de setembre de 2017 de l’Ajuntament".
3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis setembre de 2017
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"Donar compte al Ple de l’Ajuntament de dia 26 d’octubre de 2017, els convenis rebuts per a la
seva inscripció al Registre de Convenis de la Secretaria General del Ple durant el mes de
setembre de 2017, amb el corresponent número de registre:
1568 Conveni 16 06 17 de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i
l’Ajuntament de Palma en relació amb els plans de formació del personal al servei de
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017, en el marc de l’Acord de formació per
a l’ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013.
1569 Conveni de 07 09 2017 de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i l’associació Espiral
per a la cessió de l’ús de l’espai municipal destinat a desenvolupar projectes de prevenció de
risc social amb infants, adolescents i les seves famílies".
4. Donar compte de la relació de decrets des del dia 22 de setembre al 19 d'octubre de 2017
El Ple de l'Ajuntament se'n dona per assabentat de:
"Es dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets de Batlia i de les Resolucions de
presidents i gerents dels organismes autònoms municipals publicats en el Portal Llibre de
Decrets, a, http:/empleats.cort1.pm/empleats/PortalLoginServlet#, des del dia 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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Cessar com a membres del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Innovació a la Sra.
Lorena Man-li Sit Garijo i al Sr. Alvaro Gijón Carrasco, i nomenar com a vicepresident al Sr.
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Martí Siquier Sastre, coordinador general d’Economia, Hisenda i Innovació, i al Sr. Javier Bonet
Díaz com a vocal, representant del Grup Municipal PP.
2. Règim de suplències:
Podran assistir com a suplents qualsevol regidor del respectiu grup polític municipal. Els
coordinadors i directors generals podran substituir-se i, eventualment podran substituir els
regidors de l’equip de govern.
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la sessió
corresponent.
3. Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.
4. Comunicar el present acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als interessats".
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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"1. Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de dia 20 de juliol de 2015, en el sentit de
nomenar president del Consell de la Capitalitat de Palma el batle, Sr. Antoni Noguera Ortega i
membre titular el regidor de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Sr. José
Hila Vargas.
2. Mantenir com a membres titulars en representació de l’Ajuntament el regidor de l’Àrea
d’Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Adrián García Campos i la regidora de l’Àrea de Funció
Pública i Govern Interior, Sra. Aurora Jhardi Massanet.
3. Donar compte aquest acord al Ple de l’Ajuntament.
4. Comunicar el present acord als interessats."
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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la Junta de Fundadors del Castell de
Sant Carles, el batle Sr. Antoni Noguera Ortega, cessar al Sr. José Hila Vargas, agraint els serveis
prestats.
2. Mantenir al Sr. Llorenç Carrió Crespí com a vocal suplent de la Junta de Fundadors i vocal
titular a la Comissió Permanent del Consorci Castell Sant Carles.
3. Mantenir al Sr. Bartomeu Bestard Cladera com a suplent a la Comissió Permanent del
Consorci Castell Sant Carles.
4 Comunicar el present acord al Consorci Castell de Sant Carles i als interessats.
5 Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
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8. 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 Fundació Santuari de Lluc
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1.Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC, el
batle Sr. Antoni Noguera Ortega, cessar al Sr. José Hila Vargas agraint els serveis prestats.
2. Mantenir al Sr. Llorenç Carrió Crespí com a suplent a la Fundació Santuari de Lluc.
3. Comunicar el present acord a la Fundació Santuari de Lluc i als interessats.
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
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 Fundació Teatre Principal
El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat de:
"1. Nomenar representant de l’Ajuntament de Palma a la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL al
batle, Sr. Antoni Noguera Ortega, cessar al Sr. José Hila Vargas, agraint els serveis prestats.
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2. Mantenir al Sr.Llorenç Carrió Crespí coma vocal suplent de la Fundació Teatre Principal.
3. Comunicar el present acord a la Fundació Teatre Principal i a l’interessat.
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
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
Es proposa:
"1. Nomenar els següents vocals representants de l’Ajuntament de Palma a la Junta Local de
Seguretat Ciutadana:
-La regidora de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana, Sra. Angèlica Pastor Montero.
- La coordinadora de Seguretat Ciutadana, Antònia Maria Fuster Moyà.
- El cap de Policia Local, Josep Palouzié Vizcaya.
El vocals, en el cas de no poder assistir a la sessió convocada, podran ser substituïts per les
persones que designin.
2. El batle de l’Ajuntament de Palma, Sr. Antoni Noguera, actuarà com a president de la Junta
Local de Seguretat Ciutadana.
3. Aquest acord deroga els anteriors nomenaments.
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4. Notificar la present resolució als interessats."
11. Donar compte del veredicte sentència núm. 237 de la Sala Contenciosa Administrativa
del TSJIB interposada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les I.B.
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"L’Ajuntament de Palma s’assabenta del veredicte de la sentència núm. 237 de la Sala
contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, de data 8 de juny de 2017, dictada
en el procediment núm. 234/15, interposat per COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES
BALEARS., contra l’Ordenança reguladora de l’informe d’avaluació dels edificis de Palma de
Mallorca, aprovada definitivament per l’Ajuntament de Palma, en sessió ordinària de 30-0415i publicada en el BOIB núm. 73, de 16-05-15, desestimant el recurs.
Aquest Ajuntament Ple com a responsable de la seva execució,acusa rebut del veredicte i
disposa que el departament municipal adient prengui les mesures pertinents per a l’efectivitat
d’allò que ha resolt el poder judicial."
12. Aprovació inicial del Pla d’Igualtat de Gènere de Palma de 2017 a 2021
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Dictaminats favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat els punts
1,2 i 3 i rebutjat el punt 4 per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4
a favor (PP i C's) de les esmenes del Grup Municipal C's.
Dictaminada la proposta favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania, per
unanimitat
Es proposa:
"1r. APROVAR INICIALMENT el PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DE PALMA (2017-2021), text que
s’adjunta al present acord juntament amb la corresponent memòria participativa i l’informe
FAVORABLE dels SSJJ municipals.
2on.- DISPOSAR l’obertura d’un període d’informació pública i audiència a les persones
interessades per un termini de 30 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest
acord al BOIB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, per a la presentació
d’al·legacions i suggeriments.
3er.- DONAR AUDIÈNCIA pel mateix termini a les entitats ciutadanes de Palma, la finalitat de
les quals guardin relació directe amb l’objecte d’aquesta disposició de caràcter general,
d’acord amb el que preveu l’art. 102 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de setembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
4t.- TRASLLADAR aquest acord juntament amb el propi PLA D’IGUALTAT DE GÉNERE DE
PALMA(2017-2021), a l’Institut Balear de la Dona als efectes de l’evacuació de l’informe
d’avaluació d’impacte de gènere previst a l’art. 5.2 de la Llei 11/2016, de 18 de Juliol d’igualtat
de dones i homes.
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5è.- ADVERTIR finalment que, en cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment, aquesta
disposició de caràcter general s’entendrà aprovada definitivament."
Aprovatper unanimitat, amb les esmenes aprovades a la comissió.
13. Reconèixer la compatibilitat a la Sra. Gonzalez, treballadora social, per a l'exercici
activitat pública de professora associada a la UIB
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"PRIMER.- Reconèixer a la Sra Rosa Mª Gonzalez Buendía, Treballadora Social Cap de Sector, la
compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública de Professora Associada a la Universitat de les
Illes Balears, durant el curs acadèmic 2017/2018, amb una dedicació no superior ala del temps
parcial (2,5 hores setmanals).
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SEGON.- 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.
TERCER.- 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 prevists dins la normativa de Règim
Local".
Aprovat per unanimitat
14. Reconèixer la compatibilitat del Sr. Calafat, TAE superior, per a l'exercici d'activitat
pública de professor associat a la UIB
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"PRIMER.- Reconèixer al Sr Bernat Calafat Vich, TAE Superior Cap de Secció de Benestar Social,
la compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública de Professor Associat la Universitat de les
Illes Balears, durant el curs acadèmic 2017/2018, amb una dedicació no superior ala del temps
parcial (6 hores setmanals).
SEGON.- 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.
TERCER.- 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 prevists dins la normativa de Règim
Local".
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Aprovat per unanimitat
15. Reconèixer la compatibilitat a la Sra. Cortada, educadora social, per a l'exercici d'activitat
pública de professora associada a la UIB
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"PRIMER.- Reconèixer a la Sra Isabel Cortada Marín, , Educadora Social de l’Àrea de Benestar
Social, la compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública de Professora Associada a la
Universitat de les Illes Balears, durant el curs acadèmic 2017/2018, amb una dedicació no
superior a la del temps parcial (3,5 hores setmanals).
SEGON.- 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.
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TERCER.- 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 prevists dins la normativa de Règim
Local".
Aprovat per unanimitat
16. Reconeixement de deute compra per part de bombers subministrament per a la
realització proves selectives per un import de 32,40€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"PRIMER.- Reconèixer el deute total de 32,40 euros corresponent a la compra per part de
Bombers de subministrament per a la realització de les proves físiques de selecció del concurs
oposició per cobrir 6places de bombers de Palma ( Cèrcol natació y wate sin perfil cote de
0009732) , les dades de la qual s’indiquen a continuació:
EMPRESA: MELCIOR OLIVER FORTEZA-REI (INTERSPORT KENIA)
CIF: 43071499C
DIRECCIÓ: av. Alexandre Rosselló, 7, 07002 Palma
Nº FACTURA: 05/00042, de 02/05/2013
IMPORT: 32,40€ (TRENTA-DOS EUROS I QUARANTA CÈNTIMS D’EURO)
C/C: ES06 0487 2131 53 2000006780
SEGON. Abonar la factura indicada amb càrrec a la partida 09.920.00.221.09 del vigent
pressupost de despeses, mitjançant transferència bancària al compte indicat".
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
17. Anul·lació_cancel·lació saldos obligacions prescrites fins el 2012 per un import de
2.485,97€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"Primer.- Aprovar l’expedient col·lectiu de anulació / cancel·lació dels saldos, corresponents a
l’exercici 2012 pels conceptes i imports continguts en el Annex I que ascendeix a 2.485,79 €.
Segon.- Ordenar la exposició pública de l’acord assolit, mitjançant edicte que es publicarà al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el Tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, de cadascun dels saldos relacionats de l’acord d’aprovació inicial de l’expedient
de prescripció, per tal que puguin presentar les reclamacions que creguin oportunes, atorgantlos tràmit d’audiència per un termini de quinze dies. Un cop finalitzat el termini esmentat, si
s’han presentat reclamacions, el Ple disposarà d’un termini de tres mesos per resoldre-les i en
el seu cas, aprovar definitivament la declaració de prescripció. Si no s’han presentat
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament l’acord una vegada finalitzat el termini de
reclamacions. L’acord d’aprovació definitiva declarant la prescripció es publicarà en el B.O.I.B.,
afegint el següent peu de recurs: "Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mesa comptar des del dia
següent de la seva publicació".
Tercer.- Ordenar la comptabilització de l’acord definitiu de prescripció, realitzant els
assentaments i ajustaments comptables que correspongui".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
18. Aprovar l'expedient col·lectiu de baixa drets pendents corresponents a 2012 per un
import de 71.559,33€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"PRIMER.- Aprovar l’expedient col·lectiu de baixa de drets pendents de cobrament
corresponents al exercici 2012, pels conceptes i imports continguts en el llistat com Annex I,
per l’import de 71.559,33 €
SEGON.- Procedir a donar de baixa a comptabilitat els deutes declarats prescrits o anul•lats
per altres causes".
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
19. Reconeixement de deute a l'empresa AMBUIBERICA SERVICIOS SANITARIOS SA, per un
import de 165,00€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1.- RECONEIXER EL DEUTE corresponent a la factura num. 2603 de data 24/10/2016,
presentada per la empresa AMBUIBERICA SERVICIOS SANITARIOS SA amb CIF A47037353, amb
domicili a Palma, al carrer Vi n. 5 de Palma, per un import de CENT SEIXANTA-CINC EUROS
(165,00 Euros iva INCLÒS) en concepte d’un servei d’ambulància durant la jornada de
promoció d’adopció d’animals enel Centre de Protecció Animal de Son Reus, el dia 22
d’octubre de 2016, de les 10.00 a 13.00 h, amb càrrec a la partida 143261122760 del vigent
pressupost municipal.
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2.- Abonar a l’esmentada empresa la quantitat de 165,00 euros iva inclòs, un cop haver
conformat la factura per part del tècnic municipal responsable".
Aprovat: per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
20. Reconeixement de deute a l'empresa Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca
per un import de 39.555,00€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca amb CIF. G
57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 Palma d’un total de 39.555,00 €
(trenta-nou mil cinc-cents cinquanta-cinc euros, IVA exclòs) corresponents a les factures
2017/23 de maig 2017 per la quantitat de 13.395,00 €;fra. 2017/26 de juny 2017 per la
quantitat de 13.050,00 € i fra. 2017/28 de juliol 2017 per la quantitat de 13.110,00 €.
La quantitat total de 39.555,00 € (trenta-nou mil cinc-cents cinquanta-cinc euros, IVA exclòs)
corresponent a les factures de maig a juliol de 2017 ambdós incloses, es poden carregar a la
partida 20 23121 22793 PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del vigent pressupost de
despeses".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
21. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. per un import de
3.758,15€
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"Es proposa al Ple reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i
pels imports que es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir
el total de la despesa. L’esmentat deute correspon a factura pel consum d’aigua mitjançant
fonts refredadores a dependències municipals corresponent al mes de juliol 2017. Vist que, en
aquests moments, la nova licitació s’ha declarat deserta i que, per tant, s’ha de licitar de bell
nou, es fa necessari tramitar-la com un reconeixement de deute. L’import a reconèixer és el
següent:
PARTIDA 06.92000.22199
PROVEÏDOR: EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. CIF A-62247879. C/Motores, 344. 08908
L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA). Arx. 31.
CONCEPTE: Suministrament aigua mitjançant fonts refredadores a dependències municipals.
Factura 75/03502364 de 31 de juliol 2017, rebuda l’agost de 2017.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 3.758,15’-euros"
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
22. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. per un import de
2.625,81€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"Es proposa al Ple reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i
pels imports que es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir
el total de la despesa. L’esmentat deute correspon a factura pel consum d’aigua mitjançant
fonts refredadores a dependències municipals corresponent al mes de juliol 2017. Vist que, en
aquests moments, la nova licitació s’ha declarat deserta i que, per tant, s’ha de licitar de bell
nou, es fa necessari tramitar-la com un reconeixement de deute. L’import a reconèixer és el
següent:
PARTIDA 06.92000.22199
PROVEÏDOR: EDEN SPRINGS ESPAÑAS.A.U. CIF A-62247879. C/Motores, 344. 08908
L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA). Arx.31.
CONCEPTE: Suministrament aigua mitjançant fonts refredadores a dependències municipals.
Factura 75/03518342 de 31 d’agost 2017, rebuda setembre de 2017.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 2.625,81’-euros"
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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23. Reconeixement de deute a l'entitat Institut de Formació Ramon Serra - Escola de l'Esplai
per un import de 5.707,49€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1.- Reconèixer el deute existent amb l’entitat INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA-ESCOLA
DE L’ESPLAI, amb CIF R0700138A, i abonar la factura número 28 17, amb data d’emissió del
01/07/2017, per una quantitat de 5.707,49 € (cinc mil set-cents set euros amb quaranta-nou
cèntims), IVA exempt, per la prestació del servei consistent en la realització d’activitats
comunitàries al Casal Can Ribes, dirigides a la població en risc d’exclusió social del barri de la
Soledat.
2.- Aquest import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.23120.22724 del
pressupost municipal de despeses de 2017".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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24. Reconeixement de deute a l'empresa Copema Balear SL per un import de 2.272,04€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1.- RECONEIXER EL DEUTE corresponent a les factures núms. 11607016, de data 12/12/2016 i
41601043, de data 28/11/2016, de l’empresa Copema Balear SL. CIF. B07759988, amb domicili
a Palma, per un import total de DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS (2.272,04 Euros) en concepte de subministrament alimentació diversa per animals
del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal,
amb càrrec a la partida núm.
143112022113 del vigent pressupost municipal.
2. - Abonar a l’ esmentada empresa la quantitat esmentada IVA inclòs, un cop haver conformat
les factures per part del tècnic municipal responsable".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
25. Reconeixement de deute a l'empresa Busquets Uniformidad SLU per un import de
2.226,73€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"1r. – Proposar al Ple el reconeixement del deute existent amb l’empresa BUSQUETS
UNIFORMIDAD SLU - CIF: B-57496440.C/ Ca’n Socies, 6 (07010) PALMA, per un import total de
2.226,73 euros amb l’IVA inclòs. L’esmentat deute correspon a les factures, degudament
conformades, núm. 15001735, 15002160 emeses durant l’any 2015 i rebudes el 05 i 20 de
juliol de 2017 de subministrament de vestuari per les Brigades d’Infraestructures i la factura
16002389 emesa durant l’any 2016 i rebuda 05 d’abril de 2017 de subministrament de vestuari
per la Banda de Música Municipal.
2 n. – L’import total de 2.226,73 euros s’ha d’abonar de la següent manera amb càrrec al
vigent pressupost de despeses:
- 2.024,41 euros amb càrrec a la partida 06.16500.22104
- 202,32 euros amb càrrec a la partida 06.33431.22104"
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
26. Reconeixement de deute a l'empresa Comercial Bordoy per un import de 399,25€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
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Es proposa:
"1.- Reconèixer el deute corresponent a la factura núm. FA 16-25295 de data 31-12-2016 per
un import de 294,40 euros amb l’ IVA inclòs, a la empresa Comercial Bordoy Sl, amb CIF
B07032105 a càrrec a la partida 069120022601 del pressupost vigent (Ref. 1836),
corresponent a l’encàrrec de begudes amb motiu de la tradicional felicitació de les Festes de
Nadal que es realitza com cada any a l’Edifici Municipal d’Avingudes el dia 19 de desembre de
2016 i a l’Edifici Municipal de Cort el 23 de desembre de 2016 per la felicitació de Nadal 2016,
i abonament de la factura núm AA17-00287 de 28 de febrer de 2017 per un import de113,93
euros amb l’ IVA inclòs, restant un líquid a abonar de 180,47 euros l’IVA inclòs.
amb
2- Reconèixer el deute corresponent a la factura núm. FA 16-25477 de data 31-12-2016 per un
import de 104,85 euros amb l’ IVA inclòs, a la empresa Comercial Bordoy Sl, amb CIF
B07032105 a càrrec a la partida 069120022601 del pressupost vigent (Ref. 1837),
corresponent a l’encàrrec de begudes amb motiu de la tradicional felicitació e de desembre de
2016 i a l’Edifici Municipal de Cort el 23 de desembre de 2016 per la les Festes de Nadal que
es realitza com cada any a l’Edifici Municipal d’Avingudes el dia 19 d felicitació de Nadal2016,
3.- Notificar el present Acord als interessats.
4.- Donar compte d’aquesta resolució a la Secció de Comptabilitat".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, Podem Palma) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
27. Reconèixer el deute existent amb el personal de la policia local per un import de
224.224,47€
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 2 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
“1er. Reconèixer el deute existent amb el personal de la Policia Local de Palma, amb despeses
que corresponen als següents conceptes:
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Hores Extraordinàries (Subtotal: 110.803,60 €)
a. Bloc 1048: sobre la “sol·licitut abonament H.E. noct, diürnes i festives 2016” signada el 22 de
desembre de 2016. Dita relació consta de dotze pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Adrover
Capella, Bartolome i finalitza amb el Sr. Villena Cañadas, Andrés amb la despesa de 42.253,61
€.
b. Bloc 1054: sobre la “sol·licitut abonament hores extres” signada el 23 de gener de 2017. Dita
relació consta de divuit pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Adrover Capella, Bartolomé i
finalitza amb el Sr. Villena Cañadas, Andrés amb la despesa de 32.135,30 €.
c. Bloc 1069: sobre la “sol·licitut abonament hores extres” signada el 9 de març 2017. Dita
relació consta de desset pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Adrover Capella, Bartolomé i
finalitza amb el Sr. Villena Cañadas, Andrés amb la despesa de 32.249,08 €.
d. Bloc 1083: sobre la “sol·licitut abonament hores extres” signada el 25 d’abril de 2017. Dita
relació consta de quatre pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Campos Ruiz, Manuel i finalitza
amb el Sr. Sastre Tudurí, Miguel amb la despesa de 1.816,50 €.
e. Bloc 1101: sobre la “sol·licitut abonament hores extres” signada el 13 de juliol de 2017. Dita
relació consta de quatre pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Carpio Martínez, Manuel i
finalitza amb el Sr. Torres Álvarez, Juan amb la despesa de 760,42 €.
f. Bloc 1151: sobre la “sol·licitud abonament hores extra (habeas corpus 2016)” signada el 4
d’octubre de 2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Morey
Barrantes, Juan Francisco i finalitza amb el Sr. Ramos Hinojosa, José Carlos amb la despesa de
968,85 €.
g. NI 21524/16-1: sobre “hores extres treballades amb baixa laboral”, signada l’1 de desembre
de 2016. L’escrit és sobre el Policia Local David Durán Núñez, per serveis extraordinaris el dia
sis de setembre de dos mil setze) amb la despesa de 435,61 €.
h. NI 21524/16-2: sobre “hores extres treballades amb baixa laboral”, signada l’1 de desembre
de 2016. L’escrit pertany al Policia Local Rubén M. Pasantino López, per serveis extraordinaris
el dia sis de setembre de dos mil setze amb la despesa de 173,59 €.
i. NI 17909/17: sobre “hores extres treballades amb baixa laboral”, signada el 5 de juny de
2017. L’escrit és sobre el Policia Local Jacinto Rosselló Pol, per serveis extraordinaris el dia
trenta de novembre de dos mil setze amb la despesa de 10,64 €.
Assistència a Jutjats (Subtotal: 35.385,57 €):
a. Bloc 1063: sobre la “sol·licitut abonament jutjats diürna octubre i varis 2016” signada el 14
de febrer de 2017. Dita relació consta de tres pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Alcón Catalá,
José Antonio i finalitza amb el Sr. Vidal Marí, Bartolomé amb la despesa de 5.378,04 €.
b. Bloc 1085: sobre la “sol·licitut abonament jutjats diürna novembre 2016” signada l’1 de juny
de 2017. Dita relació consta de tres pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Aguiló Afanador,
Andrés i finalitza amb el Sr. Vidal Lucena, Joaquín amb la despesa de 4.752,96 €.
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c. Bloc 1095: sobre la “sol·licitut abonament jutjat diürna decembre” signada l’1 de juny de
2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Aguilera García, José
Manuel i finalitza amb la Sra. Vidal Bueno, Cristina amb la despesa de 3.167,90 €.
d. Bloc 1061: sobre la “sol·licitut abonament jutjats nocturna octubre i varis” signada el 14 de
febrer de 2017. Dita relació consta de tres pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Aguiló Ramón,
Gabriel i finalitza amb el Sr. Vidal Lucena, José L. amb la despesa de 9.143,18 €.
e. Bloc 1086: sobre la “sol·licitut abonament jutjats nocturna novembre 2016” signada l’1 de
juny de 2017. Dita relació consta de tres pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Aguiló Ramón,
Gabriel i finalitza amb la Sra. Vivas Rivera, Sonia amb la despesa de 6.835,06 €.
f. Bloc 1096: sobre la “sol·licitut abonament jutjat nocturna desembre 2016” signada el 7 de
setembre de 2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Amengual
Lladó, Miguel i finalitza amb el Sr. Ruiz Vich, Pedro amb la despesa de 2.932,87 €.
g. Bloc 1064: sobre la “sol·licitut abonament serveis extraordinaris jutjats GAP octubre i varis”
signada el 7 de febrer de 2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr.
Álvarez García, José Antonio i finalitza amb el Sr. Ramon Hinojosa, José Carlos amb la despesa
de 325,61 €.
h. Bloc 1087: sobre la “sol·licitut abonament serveis extraordinaris assist. jutjats GAP
novembre” signada el 26 d’abril de 2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia
amb el Sr. Barrientos Prieto, Ángel de Jesús i finalitza amb el Sr. Sansó Puchol, José-Antonio
amb la despesa de 1.064,34 €.
i. Bloc 1097: sobre la “sol·licitut abonament jutjats GAP decembre” signada l’1 de juny de 2017.
Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Gómez Ferrer, Vicente i
finalitza amb el Sr. Vallejo Arcas, Francisco Javier amb la despesa de 535,31 €.
j. Bloc 1114: sobre la “sol·licitut abonament assistència jutjats nocturn juny i juliol 2016”
signada el 25 de juliol de 2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr.
Granados Crespí, Juan i finalitza amb el Sr. Mena Amador, Pedro amb la despesa de 397,15 €.
k. Bloc 1115: sobre la “sol·licitut abonament jutjat GAP 2016” signada el 25 de juliol de 2017.
Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Gómez Navarro, José-Antonio i
finalitza amb el Sr. Ramos Hinojosa, José Carlos amb la despesa de 411,34 €.
l. Bloc 1116: sobre la “sol·licitut abonament assistència jutjats HC juliol i agost 2016” signada el
26 de juliol de 2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Amengual
Cerdà, Antoni i finalitza amb el Sr. Socias Moyá, Mateo amb la despesa de 282,21 €.
m. NI 17895/17: sobre “assistència a jutjat nocturna”, signada el 31 de juliol de 2017. L’escrit
és sobre el Policia Local Manuel Cano Aranda, per l’assistència a la Fiscalia de Palma de
Mallorca el dia vint-i-cinc d’octubre de dos mil setze amb la despesa de 159,60 €.
Plus de conducció (Subtotal: 219,73 €):
a. NI 17793/17: sobre “plus de conducció” signada el 31 de maig de 2017. L’escrit és sobre el
Policia Local Miguel Ángel Martorell Pol, per cobrar plus de conducció els mesos de setembre,
octubre i novembre de dos mil setze amb la despesa de 219,73 €.
Caps de Setmana (Subtotal: 37.867,90 €):
a. Bloc 1057: sobre la “sol·licitut abonament cap setmana diürn” signada el 3 de febrer de
2017. Dita relació consta de vint-i-sis pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Abadal Pomar, Juan
José i finalitza amb el Sr. Zambrana Pareja, Juana-María amb la despesa de 37.802,10 €.
b. NI 11046/17: sobre “cap de setmana treballat amb baixa laboral”, signada el 19 de maig de
2017. L’escrit és sobre el Policia Local Andrés Durán Gayá, per l’abonament d’un dia de Cap de
Setmana pel servei realitzat el vint de novembre de dos mil setze amb la despesa de 32,90 €.
c. NI 17788/17: sobre “cap de setmana treballat amb baixa laboral”, signada el 22 de
desembre 2016. L’escrit és sobre el Policia Local José Manuel Romero Sánchez, per
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l’abonament d’un dia de Cap de Setmana pel servei realitzat el dia nou d’octubre de dos mil
setze amb la despesa de 32,90 €.
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Dietes (Subtotal: 29.779,93 €):
a. Bloc 1055: sobre la “sol·licitut abonament dietas” signada el 23 de gener de 2017. Dita
relació consta de setanta-quatre pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Adrover Espi, Pedro
Antonio i finalitza amb el Sr. Vidal Mateu, Andrés amb la despesa de 27.938,04 €.
b. Bloc 1047: sobre la “sol·licitut abonament dietes” signada el 7 de desembre de 2016. Dita
relació consta de tres pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Alzamora Moyá, Ángel i finalitza
amb el Sr. Vázquez Terrassa, Andrés-S amb la despesa de 647,61 €.
c. Bloc 1070: sobre la “sol·licitut abonament dietes novembre/desembre 2016” signada el 7 de
desembre de 2016. Dita relació consta de quatre pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Ferre
Borras, Eugeni i finalitza amb el Sr. Torre Jimenez, Sebastian amb la despesa de 1.135,41 €.
d. Bloc 1084: sobre la “sol·licitut abonament dietes desembre 2016 muntada” signada el 22 de
maig de 2017. Dita relació consta de dues pàgines, la relació s’inicia amb el Sr. Alzamora Moyá,
Ángel i finalitza amb el Sr. Vázquez Terrassa, Andrés-S amb la despesa de 42,05 €.
e. NI 211/17: sobre “dieta refuerzo litoral signada el 28 de desembre de 2016. L’escrit és sobre
el Policia Local Alberto Huelamo Arraez, pel servei realitzat el dia dos de juliol de dos mil setze
amb la despesa de 8,41 €.
f. NI 212/17: sobre “dieta refuerzo litoral” signada el 28 de desembre de 2016. L’escrit és sobre
el Policia Local Antonio Figuerola Lozano, pel sevei realitzat el dia tretze de juliol de dos mil
setze amb la despesa de 8,41 €.
Festius (Subtotal: 46,76 €):
a. NI 24220/16: sobre “correcció abonament festiu treballat”, signada 21 de desembre de
2016. L’abonament s’ha d’efectuar al Policia Local Terrasa García, Alfonso, pel servei efectuat
dia un de novembre de dos mil setze amb la despesa de 46,76 €.
Nocturnitats (Subtotal: 1.792,56 €):
a. NI 5836/17: sobre “servei nocturn”, signada 29 de març de 2017. L’escrit conté sis quadrants
amb una relació de Policies Locals del SETUR per serveis des del vint-i-tres de maig de dos mil
setze fins al trenta-u d’octubre de dos mil setze amb la despesa de 1.792,56 €.
Servei de Paisà (Subtotal: 1.832,47 €):
a. NI 2726/17: sobre “solicitud de inclusión en el listado de “paisà” 2016 para los agentes
adscritos al Servicio de Protección de Autoridades”, signada 13 de febrer de 2017. L’escrit
conté una relació de deu Policies Locals, vuit que varen realitzar durant tot l’any el servei i dos
que per motius de canvi de destí per motius d’alta o baixa al llarg del 2016 se’ls abona la part
corresponent amb la despesa de 1.832,47 €.
2on. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements de (1) Serveis
Extraordinaris; (2) Assistència a Jutjats; (3) Plus de Conducció; (4) Caps de Setmana; (5) Dietes;
(6) Festius; (7) Nocturnitat i; (8) Servei de Paisà corresponent a exercicis anteriors a 2017 del
personal de la Policia Local per serveis realitzats a exercicis anteriors al de 2017 ascendeix als
217.728,52 €.
3er. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries referides als diferents
conceptes de la Policia Local continguts a la present memòria:
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- Serveis Extraordinaris: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar
amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.151.00 del
pressupost municipal de despeses de 2017 amb la despesa total de 110.803,60 €.
- Assistència a Jutjats: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar
amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.151.00 del
pressupost municipal de despeses de 2017 amb la despesa total de 35.385,57 €.
- Plus de Conducció: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar
amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.01 del
pressupost municipal de despeses de 2017 (Ref. 1531) amb la despesa total de 219,73 €.
- Caps de Setmana: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb
la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03 del
pressupost municipal de despeses de 2017 (Ref. 1531) amb la despesa total de 37.867,90 €
- Dietes: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03 del
pressupost municipal de despeses de 2017 (Ref. 1531) amb la despesa total de 29.779,936 €.
- Festius: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03 del
pressupost municipal de despeses de 2017 (Ref. 1531) amb la despesa total de 46,76 €.
- Nocturnitat: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.01 del
pressupost municipal de despeses de 2017 (Ref. 1531) amb la despesa total de 1.792,56 €.
- Servei de Paisà: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03 del
pressupost municipal de despeses de 2017 (Ref. 1531) amb la despesa total de 1.832,47 €.
Desglossats els conceptes, la despesa total del cos de POLICIA LOCAL ascendeix als 217.728,52
€
4rt. Reconèixer el deute existent amb el personal de Bombers de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, amb les despeses que corresponen als següents conceptes:
Hores Extraordinàries (Subtotal: 3.929,75 €)
a. Hores extraordinàries desembre 2015: Sobre l’abonament dels serveis extraordinaris
realitzats el 31/12/2015 amb 2 hores diürnes i 2 hores nocturnes pel bomber Víctor Blanco
Escribano amb DNI 43.100.651P amb la despesa total de 150,84 €. Ofici signat l’1 de juny de
2017. Servei de Personal de l’Ajuntament de Palma Núm. Entrada 008761 de 15/06/2017.
b. Hores extraordinàries gener 2016: Sobre l’abonament dels serveis extraordinaris realitzats el
05/01/2016 amb 6 hores diürnes pel sots-oficial José Antonio Far Morro amb DNI 43.013.412P
amb la despesa total de 293,91 €. Ofici signat el 10 d’octubre de 2017.
c. Hores extraordinàries maig 2016: Sobre l’abonament dels serveis extraordinaris realitzats el
09/05/2016 amb 14 hores diürnes, 2 hores nocturnes i de dia 10/05/2016 amb 6 hores
nocturnes i 3 hores diürnes pel bomber-conductor José Prats Borrás amb DNI 18.233.492N
amb la despesa total de 981,13 €. Ofici signat l’11 d’octubre de 2017.
d. Hores extraordinàries setembre 2016: Sobre l’abonament dels serveis extraordinaris
realitzades, en primer lloc pel bomber Francisco García Sánchez amb DNI 74333446E, dia
08/09/2016 amb 8 hores diürnes (282,39 €); Rafael Gómez Jaume amb DNI 43040762B, dia
08/09/2017 amb 14 hores diürnes i 2 nocturnes, així com també el dia 09/09/2017 amb 6
hores nocturnes i 3 hores diürnes (1.004,46 €) i; Alejandro Pedregosa Muñoz amb DNI
43102451Z, dia 08/09/2017 amb 1 hora diürna (34,63 €) amb la despesa total de 1.321,48 €.
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Ofici signat el 7 de juny de 2017. Servei de Personal de l’Ajuntament de Palma Núm. Entrada
008760 de 15/06/2017.
e. Hores extraordinàries octubre 2016: Sobre l’abonament del serveis extraordinaris
realitzades per una banda, per José Miguel de la Fuente Gual amb DNI 43.027.465P, dia
28/10/2016 amb 12,5 hores diürnes (433,12 €) i; de l’altre banda José María Pons Far amb DNI
42.978.578L, dia 28/10/2016 amb 2 hores diürnes i 2 hores nocturnes i de dia 29/10/2016 amb
6 hores nocturnes i 2 diürnes (534,76 €). Per tant, la despesa total d’aquest ofici equival a
967,88 €. Ofici signat el 10 d’octubre de 2017.
f. Hores extraordinàries desembre 2016: Sobre l’abonament dels serveis extraordinaris
realitzats el 31/12/2016 pels bombers José Prats Borrás amb DNI 18233492N amb 2 hores
diürnes i 2 hores nocturnes (169,82 €) i; Jame Llinás Camps amb DNI 43143402W, amb 1 hora
nocturna (44,69 €). Per tant, la despesa total d’aquest ofici equival a 214,51 €. Ofici signat el 31
de maig de 2017. Servei de Personal de l’Ajuntament de Palma Núm. Entrada 008762 de
15/06/2017.
Caps de Setmana (Subtotal: 2.566,20 €)
a. Abonament Cap de Setmana agost 2016: Sobre l’abonament del complement de cap de
setmana al bomber Javier Sánchez Nieto amb DNI 07.978.157-D, per uns serveis realitzats el
dissabte 6 i diumenge 7 d’agost de 2016, amb la despesa de 65,80 €.
b. Abonament Cap de Setmana setembre 2016: Sobre l’abonament del complement de cap de
setmana al bomber Bartomeu Marí Serra amb DNI 43.128.555-J, per uns serveis realitzats el
dissabte 17 de setembre de 2016, amb la despesa de 32,90 €.
c. Abonament Caps de Setmana octubre 2016: Sobre l’abonament del complement de cap de
setmana al bomber José Antonio Far Morro amb DNI 43.013.412-P, per uns serveis realitzats el
diumenge 9, diumenge 16 i el dissabte 29 d’octubre de 2016, amb la despesa de 98,70 €.
d. Cap de Setmana 30 d’octubre de 2016: Sobre l’abonament del complement de caps de
setmana realitzat el diumenge 30 d’octubre de 2016, l’escrit consta d’una relació de Bombers
de Palma que s’inicia amb el bomber Alonso de Caso Vera, Álvaro i finalitza amb el bomber
Villatoro González, José Miguel, amb la despesa de 2.368,80 €.
5nt. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements d’hores
extraordinàries de 2015 i 2016, així com caps de setmana de 2016 ascendeix als 6.495,95 €
6sè. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries referides als diferents
conceptes del Cos de Bombers continguts a la present memòria:
- Serveis Extraordinaris: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar
amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.136.00.151.01 del
pressupost municipal de despeses de 2017 amb la despesa total de 3.929,75 €.
- Caps de Setmana: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb
la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.136.00.121.03 del
pressupost municipal de despeses de 2017 (Ref. 1531) amb la despesa total de 2.566,20 €.
Desglossats els conceptes, la despesa total del cos de BOMBERS ascendeix als 6.495,95 €.
7tè. Per tant, la despesa total d’aquest Reconeixement Extrajudicial de Crèdit en el seu
conjunt, per a l’abonament dels complements retributius esmentats als punts anteriors al
personal funcionari adscrit a la Policia Local i als Bombers de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
dels exercicis anteriors a 2017 ascendeix a un total de 224.224,47 €.
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 en contra (PP i Sr.
Gijón) i 4 abstencions (C's)
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
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit n. 23, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017, quedant establertes
les consignacions pressupostàries de la següent forma:
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A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
C. anter. Aug. C. Def.
02
93101 35200 ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA 1.085.874,74
508.441,82
1.594.316,56
08
15220 22633 OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS (SENTÈNC. FERRER PONS HNOS.)
0,00 1.694.705,19
1.694.705,19
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
2.203.147,01
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
C. anterior
Dismin.
C. Def.
02
92900 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA
3.700.000,00 2.203.147,01
1.496.852,99
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
2.203.147,01

2/2012

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució".
Aprovat: per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
29. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost
sobre béns immobles, concepte 112,00-112,01
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots en contra (PP i C's)
Es proposa:
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"Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost
sobre béns immobles, concepte 112,00-112,01, la darrera modificació de la qual va ser
aprovada inicialment per acord plenari de 29 d’octubre de 2015 i, en no haver-se presentat
cap escrit de reclamació o al·legació, se va elevar a definitiu, sent d’aplicació des del dia 1 de
gener de 2016.
La modificació consisteix en la variació dels tipus de gravamen prevists a l’article 16 que
quedarà redactat així:
Article 16
Tipus de gravamen
1.Els increments de tipus de gravàmens dins els límits prevists a la Llei reguladora, són els
següents:
a)Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,54 %
b)Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,735 %
c)Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %
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2.No obstant això, s’estableix el tipus de gravamen diferenciatdel 0,68% quan es tracta de béns
immobles urbans que, exclosos els d’ús residencial,tinguin assignat els usos establerts a la
normativa cadastral per a la valoració de les construccions esmentades a la taula següent, el
qual només s’aplica, com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans que per cada ús tenen
un major valor cadastral,segons els valors indicats i que constitueixen el llindar de valor per a
cada ús:
Ús: Valor cadastral:
A: Magatzem iestacionament 100.000 €
C: Comercial 191.964 €
E: Cultural 3.013.863 €
G: Turisme i hotelera 349.069 €
I: Industrial 935.960 €
K:Esportiu 725.736 €
M: Obres, jardineria, sol sense ed.
454.930 €
O: Oficines 306.118 €
P: Edifici singular
5.910.073€
R: Religiós 1.906.875 €
T: Espectacle
7.919.950 €
Y: Sanitat i beneficència
1.955.415 €
Quan els immobles tenen atribuïts mésd’un ús, es considera el corresponentalde l’edificació o
dependència principal.
Segon.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB ien un dels
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies,dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
Tercer.- L’expressada modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2018".
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 en contra (PP i Sr.
Gijón) i 4 abstencions (C's)
30. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, concepte 113,00
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, concepte 113,00. 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; el text
s’acompanya com annex a l’acord.
Segon.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
Tercer.- L’expressada modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's) amb una esmena
"in voce" de rectificació: A l'article 9 on diu "el tipus de gravamen del 20%" ha de dir "el tipus
de gravamen del 18%"
Es proposa:
"Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la darrera modificació de la qual
va ser aprovada inicialment per acord plenari de 27 d’octubre de 2016 i entrà en vigor l’1 de
gener de 2017, pel que fa a l’article 9 que queda redactat així:
Article 9
La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen
del 18 %.
Segon.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats
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podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
Tercer- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón) amb l'esmena aprovada a la Comissió
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
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"Primer.- 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 al centre
municipal de son Reus, concepte 341,17; en base a la legislació vigent en la matèria; i
aprovació simultània de l’ordenança reguladora, la redacció de la qual s'adjunta a aquesta
proposta.
Segon.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic
de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’edictes
d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès
que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
Tercer.- L’expressada modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2018".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
33. Subscripció d'operacions d'endeutament a llarg termini EMT i Banc Europeu d'Inversions
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"PRIMER.- Autoritzar, en compliment de l’article 54 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’Empresa
Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT), perquè subscrigui una operació
d’endeutament a llarg termini per import màxim de 30.000.000 € (trenta milions d’euros) amb
el Banc Europeu d’Inversions, amb les següents condicions:
1.Tipus d’interès: Variable: Euríbor mes un marginal de 97 punts basics.
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2. Termini: 15 anys
3. Garanties: Subscripció d’una carta en ferm i vinculant de confort en forma i contingut
satisfactòria pel banc. Mitjançant aquesta carta de conformitat l’ajuntament es compromet a
mantenir la titularitat del 100% del capital social de l’EMT durant la vigència del contracte i
garanteix que l’EMT comptarà amb recursos suficients per fer front a totes les seves
obligacions de pagament. Igualment es compromet que les obligacions adquirides amb aquest
contracte de préstec tendran prelació de pagament.
SEGON.- Facultar el Sr. Mateu Marcús Fiol gerent de l’Empresa Municipal de Transports Urbans
de Palma, S.A., perquè pugui subscriure la documentació pública o privada necessària per dur
a terme l’operació en tots els seus tràmits."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
34. Dissoldre l'Institut Mpal de Coordinació d'Obres Viàries (IMOV)
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's)
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Es proposa:
"PRIMER.- Dissoldre, ateses les actuals circumstàncies jurídiques i econòmiques, l’Institut
Municipal de Coordinació d’Obres Viàries (IMOV), de conformitat amb el Pla d’Ajust (aprovat
pel Ple Municipal de 20 de març de 2012) i el Pla econòmic financer (aprovat pel Ple Municipal
de 30 de juny de 2016).
SEGON.- La dissolució es farà mitjançant la cessió global d’actius, passius i personal a
l’Ajuntament de Palma (annexes del present Acord). La cessió de personal es realitzarà segons
el Pla d’ordenació de recursos humans relatiu a la integració del personal de l’Institut.
TERCER.- L’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma assumirà les
funcions, competències, drets i obligacions que són pròpies de la naturalesa i finalitats de
l’Institut Municipal de Coordinació d’Obres Viàries.
QUART.- Si queden pendents obligacions, drets o pagaments de l’IMOV se’n farà càrrec
d’aquests l’Ajuntament de Palma.
CINQUÉ.- La data d’efectes de la dissolució serà el 31 de desembre de 2017.
SISÉ.- Pel que fa als dipòsits i fiances rebudes, així com a la titularitat dels comptes bancaris,
l’absorció per part de l’Ajuntament es podrà fer abans del 31 de desembre de 2017 si la
Tresoreria Municipal ho estimés convenient.
SETÉ.- Encomanar el desenvolupament i execució dels acords de dissolució i d’integració del
seu actiu, passiu i personal als regidors de l’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat , de l’Àrea
d’Economia, Hisenda i Innovació i de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, en les matèries
de la seva competència, mitjançant els acords que siguin adient si que seran adoptats pels
òrgans competents i amb les formalitats que pertoquin.
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VUITÉ.- Publicar aquest acord, per a general coneixement, al Butlletí Oficial de les Illes
Balears".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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
La Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans se'n dóna per assabentada
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost de l’Ajuntament de Palma per a l’exercici
2018 contingudes en els quadres annexes".
36. Aprovar l'exempció del suplement de cridada per emissora quan els serveis es prestin als
usuaris dels taxis adaptats.
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per 5 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4
abstencions (PP i C's)
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Es proposa:
"1r. Aprovar l'exempció del suplement de cridada per emissora amb tarifa 2 i tarifa 1 (1,05 €)
del quadre de tarifes aplicables als serveis que presten els vehicles de transport urbà amb
autotaxi amb llicència municipal, any 2013 i successius, excloent-se els trajectes interurbans,
quan els serveis es prestin als usuaris dels taxis adaptats i reuneixin les següents condicions:
• Que l'usuari demandant del servei sigui persona inclosa en l'apartat A del barem per utilitzar
transports col·lectius (usuari en cadira de rodes), segons l'actual redacció del Reial decret
1971/1999 sobre discapacitat. També són beneficiàries les persones que mostrin en el millor
ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o
menys, dictaminada pels equips multi professionals de qualificació i reconeixement del grau
de discapacitat d'acord amb el Reial Decret 1056/2014.
• L'exempció del suplement no és aplicable quan el viatge es realitzi amb acompanyant que
sigui major d'edat i no pateixi cap discapacitat de les que justifiquen l'exempció.
• Exhibició per la persona usuària de document acreditatiu específic prèviament emès pel
Centre Base d'Atenció a Persones amb Discapacitat.
2n. Trametre l’expedient a l'Administració de la Comunitat Autònoma als efectes legals i per
als tràmits procedents, inclòs el dictamen de la Comissió de Preus competent en la matèria".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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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
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4abstencions (PP i C's).
Es proposa:
"1r.-Denegar l’aprovació inicial del projecte d’Estudi de Detall per ordenació de volums a
l’Antiga Fàbrica CocaCola, UE 77-05, Carretera Vella de Llucmajor (Ma 19), Terme Municipal de
Palma, presentat pelSr. Matthias Johann Buttkus,i redactat per l’Arquitecte Miguel Jordá
Petersen (Tekno-Bau Ibérica), en base a l’informe desfavorable dels Serveis Tècnics
Municipals, de data 25 de maig de 2017, que s’adjunta com Annex, i que, en síntesi, assenyala
que el que s’ha presentat no s’ajusta al contingut, límits i objectius d’un Estudi de Detall
d’ordenació de volums sinó que s’ajusta per contingut i forma a una pretensió d’una proposta
de modificació puntual de PGOU referida a la UE 77-05 Ses Calafates, atès que es pretén
qualificar com zona S2c terrenys que no tenen aquesta qualificació en el PGOU vigent. Per
tant, d’acord amb l’exposat amb anterioritat i a la vista de l’estipulat als articles 122 i 123 del
Reglament de la LOUS per l’illa de Mallorca, es considera que la proposta d’Estudi de Detall no
s’ajusta a la normativa aplicable, informant-se tècnicament de manera desfavorable.
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2n.- Notificar el present acord al promotor.
3er.- Comunicar el present acord al Departament d’ Obres i Qualitat de l’ Edificació i al
Departament d’Activitats".
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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. PA17/0003.
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4abstencions (PP i C's).
Es proposa:
1.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Rafael Morató Vives contra l’ acord
del Ple de l’ Ajuntament, de data 27/07/2017, pel qual es va aprovar suspendre, amb la durada
d’un any, en els termes de l’ article 50 de la Llei2/2014, de 25 de març, d’ ordenació i ús del sòl,
la tramitació i l’aprovació de llicències urbanístiques per a l’ ús turístic definit a l’ article 57, ap.
4.3 de les Normes del Pla General, així com l’ ús residencial comunitari definit a l’ article 55,
ap. 2.2 de les Normes del Pla general, en el seu vessant d’ alberg juvenil definit al
Decret58/2011 de 20 de maig d’ Instal·lacions juvenils, per a les obres de construcció i
edificació de nova planta, de reforma i/o ampliació en edificis existents que impliquin augment
de places turístiques, i de canvi d’ ús/nova implantació, de l’ ús assenyalat, amb certes
excepcions quant a la suspensió de llicències d’ ús turístic. Afectant la dita suspensió als
següents quatre àmbits del terme municipal de Palma: Centre Històric; ARE 25-01, Santa
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Catalina/Sa Faixina; àmbit corresponent amb el de la Modificació puntual del PGOU 98 del
Sector de Llevant - Façana Marítima, aprovada definitivament pel Ple del Consell de Mallorca
amb prescripcions, en data 2/06/2003; i Primera Corona de l’ Eixample.
Els motius de la interposició del recurs i els arguments que justifiquen la seva desestimació
consten ala part expositiva del present acord.
2.- Notificar la present resolució al senyor Rafael Morató Vives.
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón), amb el quòrum de la majoria absoluta
39. Denegació Estudi Detall C. Costa Brava, 23 Sometimes
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4abstencions (PP i C's).
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Es proposa:
"1r.-Denegar l’ aprovació del projecte d’Estudi de Detall per instal·lació d’un ascensor a
l’edifici ubicat al C/ Costa Brava 23, Sometimes, Terme Municipal de Palma, presentat per
Juan Alba López en representació no acreditada d’ “Amadip Esment Fundació”, i redactat pels
Arquitectes Juan Alba López, Ester Morro Massanet i Javier Rosselló, en base a l’informe del
Servei Jurídic Administratiu de Planejament de data 14-6-2017 segons el qual “Atesa la
Disposició Addicional 3ª del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma en relació a la
seva Disposició Final, es desprèn que la instal·lació d’escales d’evacuació i ascensors en edificis
ja existent està subjecte a llicència i no es necessària la tramitació d’un Estudi de Detall”.
2n.- Notificar el present acord al promotor.
3er.- Comunicar el present acord al Departament d’ Obres i Qualitat de l’Edificació."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
45. Grup PP relativa a defensa de les forces i cossos de Seguretat com a fiadors de l'Estat de
Dret
Sotmeses a votació les esmenes alternativa i d'addició s'acorda:
"1. Apel·lar al diàleg i l’exercici responsable de la política per aturar les dinàmiques violentes i
situacions de conflicte que no fan més que aprofundir en una fractura social, i que en cap cas
ajuden a resoldre un problema complex.
Volem institucions fortes que representin la gent.
Cal augmentar la democràcia, ila millor manera d’exercitar-la és el diàleg.
2. Instar al conjunt de les institucions espanyoles a:
Incorporar en les properes lleis de pressupostos generals de l'Estat, a partir de l'any 2018, les
partides necessàries per resoldre progressivament els desequilibris retributius que puguin
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existir entre els diversos membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i, a la vegada,
dins el marc legal pressupostari, per acostar-los als d'altres cossos policials "

Aprovat amb esmenes: S'aprova l'alternativa, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i
PODEM PALMA) i 13 vots en contra (PP, C's i Sr. Gijón), i l'addicional, per 19 vots a favor (PSIBPSOE, PP, C's i Sr. Gijón) i 9 abstencions (MÉS per Palma i PODEM PALMA)
40. Grup C's relativa a festes il·legals al Nou Llevant
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat
Es proposa:
"Instar al equipo de gobierno a que impida la realización de cualquier fiesta ilegal en la
barriada de Nou Llevant en particular y de toda Palma en general."
Aprovat per unanimitat
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42. Grup C's relativa a la prostitució i tràfic de drogues als contorns de la Pça Sant Antoni
A la Comissió de Serveis a la Ciutadania es fa votació separada dels punts:
Punts 1r i 3r dictaminats desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma,
PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C's), amb possible transaccional.
Punt 2n, dictaminat favorablement per unanimitat
Es proposa:
"Que se incrementen los controles policiales en la zona de la Plaza Sant Antoni, con las calles
Ferrería, De la Justicia y del Forn del Vidre Vell, lugares donde se concentran las actividades
descritas a fin de que sirva como cuestión disuasoria, tanto para los que ejercen dichas
actividades como quienes acuden como clientes a las mismas.
Que a quienes ejercen la prostitución se les ofrezcan los servicios y las actividades con que
cuenta el Ayuntamiento dePalma, a fin de que se abran nuevas perspectivas en las vidas de
dichas personas, siendo los programas municipales al efecto, ya descritos.
Que esta cuestión sea tratada de manera urgente en la Junta de Seguridad donde se coordinan
las actividades en estas materias entre las distintas administraciones competentes."
Aprovat per unanimitat
47. Grup PP relativa a la programació als teatres municipals
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 3a favor (PP) i 1 abstenció C's)
Es proposa:
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"1. El Pleno del Ajuntament de Palma insta a retirar el contrato del servicio de dinamización
lingüística territorial y destinará ese importe a dotar de programación mensual todos los
teatros municipales."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor
(PP, C's i Sr. Gijón)
51. Grup C's relativa a l'ampliació de la zona d'ORA al c. Jesús
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i
4 vots a favor (PP i C's)
Es proposa:
"Ampliar la zona de aparcamiento regulado O.R.A. entre las C/ General Riera, Avenida
Alemania, Carles I/Llorenç Cerdá/ Jesús, y Ausías March, lo que contribuirá a la disminución de
la saturación de vehículos estacionados permanentemente en el barrio".
Sobre la taula
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52. Grup PP relativa a la il·luminació nadalenca
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA)
3 a favor (PP) i 1 abstenció C's)
Es proposa:
"1.El Pleno del Ajuntament de Palma dará, de urgencia, una solución al problema de la
iluminación navideña de este año en las zonas comerciales afectadas, de manera consensuada
con las asociaciones de comercio de Palma.
2. El Pleno del Ajuntament de Palma se compromete a llegar a un acuerdo con las asociaciones
de comercio referente a la iluminación navideña de Palma para que, a partir del año que viene,
ninguna zona comercial se quede sin luces de Navidad".
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 vots a favor
(PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
48. Grup PP relativa al repartiment de l'ecotaxa
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5
vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 3 vots a favor (PP) i 1 abstenció
(C's)
Es proposa:
"1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a modificar els termes
de la convocatòria sobre la destinació de l'impost turístic en els mateixos extrems que la
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primera convocatòria efectuada, de manera que els municipis continuïn sent destinataris
directes dels recursos recaptats per l'impost.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a incloure en la
convocatòria sobre la destinació de l'impost turístic la possibilitat que els Ajuntaments puguin
presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial que s'ajustin al caràcter finalista
de la llei.
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a destinar a projectes
presentats per les entitats locals un mínim corresponent al 33% de l'impost turístic recaptat en
cada exercici."
Es retira de l’ordre del dia
46. Grup PP relativa a copagament a Serveis Socials
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 a favor (PP i C's)
Es proposa:
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"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal a,
1. Derogar el apartado 3 de la referida ordenanza para dejar sin efectos la introducción del
copago en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
2. Introducir en el apartado 2 de la ordenanza, en relación al servicio de promoción de la
autonomía personal, que la cuota máxima aplicable para los servicios que se ofrecen es de
76,07 euros mensuales, tal y como aparecía regulado en la anterior ordenanza."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor
(PP, C's i Sr. Gijón)
53. Grup PP relativa a la renovació de la flota de l'EMT
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per unanimitat
Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que prengui les mesures
adequades per que amb la major celeritat possible es procedeixi a la compra dels nous
autobusos per a la renovació de la flota de l’EMT".
Aprovat per unanimitat
41. Grup C's relativa a càmeres de vigilància
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat
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Es proposa:
"Instar al equipo de gobierno a que revise y ponga en funcionamiento todas las cámaras de
vigilancia de nuestra ciudad."
Aprovat per unanimitat
43. Grup C's relativa a cesió d'ús d'un local a l'Hotel d'entitats a la Federació d'Associacions
de persones majors de Palma
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 6 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's) i 3 abstencions (PP) la següent transaccional:
Es proposa:
"El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al gobierno municipal a que:
1.- Asegure la cesión de un despacho a la Federación de Asociación de Personas Mayores en el
Hotel de Entidad ese, siempre cumpliendo con el reglamento de Casals de Barri, durante todo
el tiempo que sea necesario su uso por la entidad.
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2Inicie con las entidades que residan en el Hotel de entitats, la creación de un reglamento
propio para el Hotel de Entitats que se adapte a su forma de trabajar"
Aprovada per unanimitat la transaccional aprovada en Comissió
44. Grup PP relativa a la seu de la Federació de gent gran
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 3a favor (PP) i 1 abstenció (C's) amb possible
transaccional:
Es proposa:
"El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al gobierno municipal a que:
1.- Asegure la cesión de un despacho a la Federación de Asociación de Personas Mayores en el
Hotel de Entidades, siempre cumpliendo con el reglamento de Casals de Barri, durante todo el
tiempo que sea necesario su uso por la entidad.
2 Inicie con las entidades que residan en el Hotel de entitats, la creación de un reglamento
propio para el Hotel de Entitats que se adapte a su forma de trabajar".
Aprovat per unanimitat l'esmena transaccional
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
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i
4 vots a favor (PP i C's)
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Es proposa:
"Atendida la argumentación referida en la presente, solicitamos se disponga la ampliación de
los horarios para el servicio de los accesos existentes y que tenga una cobertura de 24 horas al
igual que el aparcamiento.
Que se dote al mismo en caso de averías de un servicio de atención de emergencia para que
sin dilación puedan ser resueltas y restaurado el acceso a los usuarios con discapacidad sin que
tengan que sufrir los desplazamientos referidos en el acceso una vez que queda suspendido el
servicio de acceso".
Sobre la taula
50. Grup C's relativa a la creació d'una línia nova del bus de nit
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per unanimitat
Es proposa:
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"El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a estudiar la creación de una
línea nueva de bus de nit que amplíe el recorrido a los barrios situados fuera del centro de
Palma".
Aprovat per unanimitat
54. Grup PP relativa a missatges contradictoris de l'Àrea de Mobilitat
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per unanimitat
Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de Govern a que consensuï les polítiques de
mobilitat abans d’anunciar-les, per tal d’evitar contradiccions entre els membres del mateix".
Aprovat per unanimitat
55. Grup PP relativa a les cases de son Ametler
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
Desconcentració Territorial per unanimitat
Es proposa:
"El Pleno del Ajuntament de Palma insta al equipo de gobierno a proceder de manera urgente
al tapiado de los huecos existentes en las Cases de Son Ametler así como a reparar el cercado
de las mismas".
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Aprovat per unanimitat
56. Sobre la taula. Grup C's relativa a manteniment dels serveis a la Plaza Torrente
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 4 a favor (PP i C's):
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma se compromete a ejecutar de forma subsidiariael
mantenimiento y la prestación de servicios de la Plaza Torrente."
Sobre la taula
57. Grup PP relativa a abocaments il·legals a son Reus
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 3 vots a favor (PP) i 1 abstenció (C's).
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Es proposa:
"- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta la dirección de Emaya a que a través del Servicio
de Inspección Medioambiental se persone en el referido solar levantando acta de los hechos
que describe el informe remitido por la Dirección insular de Residuos del Consell y la Agencia
de defensa del territorio.
- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta a la regidora de Medio Ambiente a que, en
ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la
Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos tome las medidas
oportunas para garantizar:
1.- El cese de la descarga de residuos de demolición en el mencionado solar de Son Reus
propiedad del Ayuntamiento de Palma.
2.- Que se proceda a restaurar el solar a la situación inicial en la que se encontraba con
anterioridad a los hechos relatados".
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor
(PP, C's i Sr. Gijón
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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"PRIMER.- Es DÓNA COMPTE AL PLE del contingut dels tres escrits de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, de data 25 d’abril (RGE 41.905/91.403), de 16 de juny (RGE
62.638/136.106) i de 6 de setembre de 201 7 (RGE 89.155/194.225) relatius a la rendició del
Compte General de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Palma."
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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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Únic.- Donar compte de l'informe d'objecció 85/P/2017, REPARO: 2ª Pròrroga extraordinària
del servei d'obertura i tancament de les instal·lacions esportives".
60. Pregunta oral Grup PP relativa a servei educatiu i assitencial de l'Ajuntament
"El contracte de Servei educatiu i assistencial per infants de 0 a 3 anys va ser prorrogat amb
caràcter extraordia i, ja que no es va poder adjudicar el servei. Per tot això, el Grup Municipal
Popular, d'acord amb l'article 85 del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de Palma
presenta la següent:
En quin punt es troba la tramitació de l'esmentat servei educatiu i assistencial?"
Contesta la Sra. Moll
FOD 1. Reconeixement de deute a les empreses UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 62.955,73€
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Es proposa:
"Es proposa al Ple reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i
pels imports que es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir
el total de la despesa. L’esmentat deute correspon a factures pel servei de telecomunicacions
mòbils per l’Ajuntament de Palma corresponents als consums de part del mes de febrer fins
ala primera quinzena del mes d’agost 2017 (quotes mòbils) i que han arribat a Compres,
conformades per l’IMI, en data 5 i 6d’octubre de 2017. Vist que, en aquests moments, la
licitació anterior va finaltizar i s’està pendent de la confecció dels plecs tècnics nous per l’IMI i,
per tant, s’ha de licitar de bell nou, es fa necessari tramitar les factures com un reconeixement
de deute. Els imports a reconèixer són els següents:
PARTIDA 06.92000.22200
PROVEÏDOR: UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU. CIF U-86100054. Gran
Via, 28. 28013 Madrid.
CONCEPTE: Servei de telecomunicacions fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma. Factures
UFCU1704000001 i 2; UFCU1706000001,2,3 i 4; UFCU1707000001 i 2; UFCU1708000001 i 2;
UFCU1709000001 i 2; consums de part de febrer a part d’agost 2017 (quotes mòbils),
conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica en dates 5 i 6 d’octubre 2017.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 62.955,73’-euros".
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 2. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. per un import de
2.821,28€
Es proposa:
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"Es proposa al Ple reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i
pels imports que es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir
el total de la despesa. L’esmentat deute correspon a factura pel consum d’aigua mitjançant
fonts refredadores a dependències municipals corresponent al mes de setembre 2017. Vist
que, en aquests moments, la nova licitació s’ha declarat deserta i que, per tant, s’ha de licitar
de bell nou, es fa necessari tramitar-la com un reconeixement de deute. L’import a reconèixer
és el següent:
PARTIDA 06.92000.22199
PROVEÏDOR: EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. CIF A-62247879. C/Motores, 344. 08908
L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA). Arx. 31.
CONCEPTE: Suministramentaigua mitjançant fonts refredadores a dependències municipals.
Factura 75/03534909 de 30 de setembre de 2017, rebuda octubre de 2017.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 2.821,28’-euros".
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 3. Modificació de crèdit núm. 24 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació
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Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit n. 24, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
C. inicials Aug. Crèdit def.
06
92570 22606 DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- I JORNADA DEFENSORIES DE LES ILLES 0,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
10.000,00
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
C. anterior
Dismin.
Crèdit def.
06
92570 22699 DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES
53.000,00
10.000,00
43.000,00
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
10.000,00

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució".
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Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 4. Modificació de crèdit núm. 25 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 25 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017, quedant establertes les
consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DEDESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. inicials Aug. Crèdit def.
03
33330 63300 TEATRES.- REPOS. MAQUINARIA, INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLATGE
0,00 11.865,64
11.865,64
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
11.865,64
Org. Pro. Eco.
03
33330 21200
34.146,25

Descripció
Crèd.inicials
Dism. Crèdit def.
TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS
46.011,89 11.865,64
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

11.865,64
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Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el casqueno es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució".
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 5. Moció Grup PP relativa a la gestió de cobraments de tributs municipals
Es proposa:
"1. instar a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares a recuperar el anterior sistema de envio
de avisos para el pago en período voluntario, ofreciendo la posibilidad de que el
contribuyente, para los ejercicios sucesivos, manifieste su voluntad de acceso mediante el
cartero virtual de avisos".
No aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es rebutja per 19 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's), i 9 vots a favor (PP, i Sr. Gijón)
66. FOD 6. Donar compte del contingut escrit Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
relatiu a la rendició del Compte General de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Palma
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"PRIMER.- Es DÓNA COMPTE AL PLE del contingut del nou escrit de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, de data 18 d’octubre (RGE 104.161/229.139), relatiu a la rendició del
Compte General de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Palma".
FOD 7. Modificació de crèdit núm. 26 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
Es proposa:
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"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 26 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017, quedant
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:
Org. Pro. Eco.
03
33000 16200
2.750,00
03
33610 22706
10.000,00

Descripció
Crèd. anterior Aug. Crèd. Def.
ADM. GRAL. CULTURA.- FORMACIÓ PERSONAL
2.000,00

Org. Pro. Eco.
03
33210 62960
03
33610 62901
10.000,00

Descripció
Crèd. anterior Dism. Crèd. Def.
BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES
70.000,00 750,00
69.250,00
MEMÒRIA HISTÓRICA.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI
10.000,00
0,00
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
10.750,00

MEMÒRIA HISTÒRICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
10.000,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
10.750,00

750,00

0,00

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públicla seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució".
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 8. Modificació de crèdit núm. 17, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 17, de suplement de crèdit finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017, quedant establertes les
consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DEDESPESES
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Org. Pro. Eco.
11
45000 12001
75.507,83
11
45000 12100
199.423,25
11
45000 12101
451.449,67
11
45000 12103
52.031,67
11
45000 15001
58.461,93
11
45000 16000
345.247,53

Descripció
Crèdits anterior Aug. Crèd. Def.
ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.RETRIB.BÀSIQUESGRUP
A2
607,94 76.115,77
ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.COMPLEMENT
DESTI
FUNC.
356,13 199.779,38
ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.
756,48 452.206,15
ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.ALTRES
COMPLEMENTS
37,71
52.069,38
ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- PRODUCTIVITAT 58.380,41
81,52
ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.524,32 345.771,85
TOTAL AUGMENT DE DESPESES

ASSEGURANCES

SOCIALS

2.364,10

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
09
92000 12010
59.627,71

Descripció
Crèd. Anterior Dismn.
Crèdit def.
ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA 61.991,81 2.364,10
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

2.364,10
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Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució.
4. Aprovar la dotació del llocs de treball següent, amb efectes des de dia 15de desembre de
2017, i actualitzar la plantilla vigent de l’Ajuntament:
Cap de servei d’accessibilitat, control i ocupació d’obra de via pública

F20250081

5. Donar compte de la resolució i, en el seu cas, dels acords adoptats a l’Àrea interessada,a
l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior i al Registre de Personal i Informàtica, als efectes que
corresponguin".
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 9. Modificació de crèdit núm. 27 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb l'aplicació del Romanent Líquid de Tresoreria de l'exercici 2016 en el Pressupost Propi
per a 2017
Es proposa:
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"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 27 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb l’aplicació del Romanent Líquid de Tresoreria de l’exercici 2016 en el Pressupost
Propi de la Corporació per a 2017, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la
següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèdits inicials Aug. Crèd. Def.
02
93201 22729 GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS
1.125.000,00
106.367,88
1.231.367,88
06
23141 48000 POBLAT SON RIERA.- AJUDES SUBMINSTR. 0,00 155.000,00
155.000,00
12
13200 15101 POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS 735.000,00 242.978,83
977.978,83
15
13300 22709 MOBILITAT.- CONTRACTE PRESTACIONS SERVEI ORA
6.412.291,77
1.361.850,71 7.774.142,48
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
1.866.197,42
B)
AUGMENT D'INGRESSOS
Economic Descripció
Prev. Ant. Augment Prev. def.
87000
ROMANET DETRESORERIA PER A DESP. GENERALS 19.096.704,17
1.866.197,42 20.962.901,59
TOTAL AUGMENT D'INGRESSOS
1.866.197,42
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Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquestacorporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució".
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 10. Modificació de crèdit núm. 18 de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit n. 18, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2017, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DEDESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
C. inicials AUG. Crèdit def.
12
13600 15100 BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.
324.704,20 400.000,00
724.704,20
12
13600 21201 BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL 250.000,00 592.355,57
842.355,57
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12
12

13600 35800
3.413.409,47
13600 62200
372.367,17

BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC

1.000.000,00

2.413.409,47

BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS 2.150.000,00
2.522.367,17
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
3.778.132,21
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèdits ant.
Dism. Crèdit defin.
02
01100 91339 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SABADELL RD 8/2013 (23.469.771,08)
1.085.024,14 69.953,66
1.015.070,48
02
01100 91340 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAAIXABANK RD 8/2013 (23.469.771,02)
2.933.722,00 2.200.291,65
733.430,35
02
01100 91341 AMORTITZACIÓ PRÉSTC BANC POPULAR RD 8/2013 (23.469.771.05)
2.933.722,00 1.507.886,90
1.425.835,10
TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES
3.778.132,21
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
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3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució".
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, s'aprova per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), , 9 vots encontra (PP, i Sr. Gijón), i 4 abstencions (C's)
FOD 11 Declaració Institucional de recolzament al manifest "per la reforma del sistema de
finançament"
Es proposa:
"Primer.- L’Ajuntament de Palma dona suport al manifest "Per a la reforma del sistema de
finançament" impulsat pel Cercle d’Economia de Mallorca.
Segon.- L’Ajuntament de Palma col·laborarà en les iniciatives impulsades per part del Cercle
d’Economia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic més favorable per a
les Illes Balears.
Tercer.- L’Ajuntament de Palma donarà compte dels presents acords a la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB)"
Aprovat prèvia la ratificació de la urgència, s'aprova per unanimitat
PRECS I PREGUNTES.- No se’n formulen.
El secretari adjunt i general del Ple actal
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