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Identificació dela sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 de novembre de 2017
Hora: 10.00 h
Lloc: Saló de Sessions de les Cases Consistorials

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

ORDRE DEL DIA:

1. SECRETARIA

1. Aprovació de l'acta dela sessió ordinària de dia 26 d'octubre de 2017

2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 26 d'octubre de 2017

3. Donar compte dela inscripció al Registre de Convenis octubre de 2017

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

4. Declaració Institucional amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere: Crida ”Pacte
Palma contra la violència de gènere"

5. Declaració Institucional : ”Pacte d’Estat contra la violència de gènere"

6. Declaració Institucional per a l'adhesió a ”La Declaració de Shanghai sobre ciutats saludables”

7. Declaració Institucional ”Dia 1 de desembre, dia mundial del VIH—SIDA"

3. PART RESOLUTIVA
3.1. PROPOSTESDE BATLIA

8. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 2 de novembre de modificació nomenaments del
Patronat Fundació Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma

9. Donar compte del Decret núm. 201719587 de 23 d'octubre de 2017 de modificació de l'horari de
celebració de les Juntes Municipals de Districte
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10. Modificació de l'acord de nomenament de president del Patronat de la Fundació Casals d'Art i Espais
Expositius de Palma

11. Modificació d'acord de nomenament de representantmunicipal a l'Autoritat Portuària de Balears

12. Proposta de modificació de l'acord de la composició del Consell Social de la Ciutat de Palma

13. Proposta d'aprovació d’acord de modificació de data del Ple ordinari de desembre 2017.

14. Donar compte de la relació de decrets des del dia 20 d’octubre al 24 de novembre de 2017

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

COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

15. Proposta d'aprovació definitiva de la Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma

COMISSIÓ DE COMPTESECONOMIA I RECURSOS HUMANS

16. iniciar el procediment de declaració de lesivitat per a l'interès públic de l'Acord regulador de les
condicions de treball del funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament

17. Reconèixer la compatibilitat al Sr. Torres, professor músic de la Banda Municipal de Música, per a
l'exercici activitat pública de professor en el Conservatori Superior de les Illes Balears

18. No reconèixer la compatibilitat al Sr. Burguera, professor músic de la Banda Municipal de Música,
per a l'exercici activitat pública de professor en el Conservatori Superior de les Illes Balears

19. Reconèixer la compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada de psicòloga general sanitària en
l’àmbit clínic ala Sra. Vidal treballadora de PalmaActiva

20. Ratificar el decret núm. 13517 de 12 juliol 2017 pel que es va aprovar l'abonament al Sr. Quetglas
perla seva assistència als tribunals per borsí de la UNO

21. Reconèixer el deute existents als treballadors d'aquest Ajuntament, corresponents als exercicis
econòmics dels anys 2015 i 2016

22. Reconeixement de deute per un import de 269,88€ a l'empresa Cruz Roja Española

23. Reconeixement de deute per un import de 754,62€ a l'empresa Agencia interactiva Balear S.L.

24. Reconeixement de deute per un import de 6.833,11€ a l'empresa Tot Carrer SL

25. Reconeixement de deute per un import de 6.380,48€ al'empresa El Corte inglés S.A.

26. Reconeixement de deute per un import de 265.155,17€ a l'empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU i

TELEFONICA MOVILES SAU

27. Reconeixement de deute per un import de 172.669,18€ a l'empresa UTE TELEFONiCA ESPANA SAU i

TELEFONICA MOVILES SAU



Apartament « áe Raimat.
28. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU i TELEFONICA MOVILES SAU per
un import de 12.101,53€

29. Reconeixement de deute ala procuradora Srav Ribot per un import de 16.091,33€

30. Reconeixement de deute ala procuradora Sra. Cuart per un import de 1.920€

31. Reconeixement de deute ala procuradora Sra. Cuart per un import de 17.833,15€

32. Reconeixement de deute en favor de l'entitat Federació Espanyola de Municipis i Províncies per un
import de 3.000€

33. Reconeixement de deute extrajudicial del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma a
diverses empreses per un import de 50.123,65€

34. Reconeixement de deute a l'empresa Espiral per un import de 6.752€

35. Reconeixement de deute extrajudicial de I'lME a l'empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU i

TELEFONICA MOVILES SAU per un import de 12.381,91€

36. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca per un import de
38.715€

37. Aprovar l'expedient col-lectiu d'anuIació/canceI-Iació dels saldos no pressupostaris per un import de
321.03€ del Patronat de l'Habitatge Rehabilitació de Barris (PMH-RIBA)

38. Aprovació definitiva amb resolució d'al-IegacionsOrdenança reguladora preu públic perla prestació
de serveis, activitats esportives i ús infraestructura esportiva municipal

39. Interessar del Parlament de les Illes Balears que insti a la Sindicatura de Comptes la realització del
control financer de l’activitat d’escorxador, del període comprès entre 08-10—12 i 08-10-17 per l'entitat
Escorxador i ServeisCàrnic

40. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Palma d’adhesió al ”Codi de Bon Govern Local" de la

Federación Española de Municipiosy Provincias

COMISSIÓD'URBANISMEl MEDI AMBIENT

41. Aprovar definitivament la modificació del pla especial de Son Dameto consistent en definir els gàlibs
de l'edificació en planta del EQ—RL al carrerJosep Socies Gradolí, 2, PBlG/OOOZ. OZpradO4

42. Admetre a tràmit el recurs de reposició contra l’aprovació inicialment del Pla Especial de Protecció
del Jonquet; í desestimar-Io d’acord amb els arguments que s’exposen a I' informe jurídic Annex.
PBlZ/OOOl. 02prdeses

43. Aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU per a incorporar sòl urbanitzable SUP /77-
01 "Son Martorell” i a la requalificació de l’equipament docent EQ-SM del pla parcial com a EQOO/AS-P
77—18-P, PACS/0012. 01prad30

3.3. PROPOSICIONSD'INICIATIVA POPULAR
(No n'hi ha)
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3.4 PROPOSICIONSDELS GRUPS POLÍTICS

COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

44. Grup C's relativa ala detecció i atenció de menors amb dislèxia al municipi de Palma

45. Grup C's relativa a mesures per a l'eliminació de la violència de gènere

46. Grup PP relativa ales obligacions de l'iME

47. Grup PP relativa a la festa de l'Estendard

COMISSIÓDE COMPTES ECONOMIA I RECURSOS HUMANS

48. Grup C's relativa ala celebració d'actes commemoratius de l'aniversari de la Constitució Espanyola

49. Grup PP relativa als himnes d'Espanya i Balears el dia de la Constitució

50. Grup PP relativa al Pla d'intenvenció en àmbits turístics (PIAT)

COMISSIÓ DE VIGILÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ, lNFRAESTRUCTURES I DESCONCENTRACIÓ
TERRITORIAL

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

52. 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

53. Grup C's relativa a I’instal-Iació de ressalts

54. Grup C's relativa a ajuda ales persones amb mobilitat reduïda per a la utilització de l’Eurotaxi

55. Grup C's relativa a l'adopció de mesures urgents per ala normalització dela convivència ala barriada
del Camp Redó

56. Grup PP relativa a Bicipalma

57. Grup PP relativa a punt negre a Son Cladera

58. Grup PP relativa a l'accés de cans a les línies de l'EMT

COMISSIÓD'URBANISME I MEDI AMBIENT

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

60. Grup C's relativa a torres alta tensió Son Puig

61. Grup PP relativa a projecte alta tensió a Son Puig

62. Grup PP relativa al barri de Pere Garau

63. Grup C's relativa a control d'activitats comercials a Pere Garau



64. Grup PP relativa a estacionament de plataformes mòbils de recollida de fems

65. Grup PP relativa a Camp Redó

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

4.2 COMPAREIXENCES
(No n’hi ha)

4.3 INFORME INTERVENCIÓ

66. Donar compte del l'informe d'objecció 193/2017 Za. pròrroga extraordinària contracte de sen/ei de
l'acolliment residencial temporal per a famílies en situació de vulnerabilitat social

67. Donar compte de l'informe del Pla d'ajust de l'article 7 del RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, informe
de seguiment del Pla 3r. trimestre 2017

4.4. PREGUNTES DE RESPOSTA ORAL
(no n’hi ha)

5. MOCIONS D'URGENCIA
(no n'hi ha)

6. PRECS I PREGUNTES ""


