EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2018
Caràcter: ordinària
Data: 22 de febrer de 2018
Horari: de 10.05 a 17.05 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament
Assistents:
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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 25 de gener de 2018
2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 25 de gener de 2018
3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis gener 2018
4. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 7 de febrer de 2018 de modificació
del Consell d'Administració de Mercapalma SA.
5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 19 de gener al 15 de febrer de 2018

MIQUEL BALLESTER OLIVER 22-02-2018 Extracte acta núm. 2/2018

6. Reconèixer a la Sra. Quintana, TAE la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública de
professora associada de la UIB
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)
7. Reconèixer al Sr. Burguera professor músic de la Banda Municipal la compatibilitat per a
l'exercici de l'activitat pública de professor associat de tuba en el Conservatori Superior Illes
Balears
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)
8. Donar compte de l’Estat de Consolidació per classificació econòmica del Pressupost de
l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 100%
municipal
9. Donar compte del compliment d’estabilitat pressupostària del Pressupost per a l’exercici
2018
10. Reconeixement de deute a l'empresa
MOVILES SAU per un import de 11.915,41€

UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA

11. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. per un import de
2.270,95€
12. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TLEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA MOVILES
SAU per un import de 7.874,02€
13. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 170.891,56€
14. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA
MOVILES SAU, per import de 169.091,92€
15. Reconeixement de deute al procurador dels Tribunals de Palma de Mallorca per un import
de 59.200,21€
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16. Reconeixement de deute a l'empresa NYQUIST ENGINYERIA i SERVEIS SL per un import de
21.033,19€
17. Reconeixement de deute a l'empresa NYQUIST ENGINYERIA i SERVEIS SL per un import de
3.067,35€ (IME)
18. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 7.018,16€ (IME)
19. Reconeixement de deute a l'empresa Agencia Interactiva Balear S.L. per un import de
1.131,93€
20. Aprovar la modificació de crèdit n. 1, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018
21. Aprovar la modificació de crèdit n. 2, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018
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22. Aprovar la modificació de crèdit n.2, suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el
Pressupost Propi de la Corporació per a 2018
23. Aprovar inicialment la modificació del PGOU referida a la modificació de la delimitació del
sistema general d’equipament comunitari d’ús sanitari SGEC/SA 84-03-P, Hospital Son Llàtzer.
PA17/0004. 01prai253
24. Aprovar definitivament la modificació del PGOU, que té per objecte la modificació de les
alineacions als carrers de Xicarandana i de Joaquim Torrents Lladó. PA16/0005. 01PRad32
28. Grup C's relativa a subcontractes de l'IME
37. Grup PP relativa a l'Ordenança d'ocupació de via pública
38. Grup C's relativa a la proposta del Consell de Mallorca per a la connexió de la via
connectora amb l'autopista de Llevant
32. Grup PP relativa a pla d'actuació per reforç de la policia de barri
26. Grup C's relativa a l'elaboració d'un pla de protecció a persones majors en situacions
imprevistes
25. Grup C's relativa a bases específiques i convocatòria de proves selectives per a
comandaments de la Policia Local
44. Grup PP relativa a l’antic centre penitenciari
31. Grup PP relativa a seguretat ciutadana al Secar de la Real
33. Grups C's relativa a l’equiparació salarial de les Forces Armades i Cossos de Seguretat de
l’Estat amb la policia autonòmica
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34. Grup PP relativa a l'equiparació salarial de les FCSE com a garants de l'estat de dret
36. Grup PP relativa a solucions urgents d'estacionament a les barriades
27. Grup C's relativa a l'impuls per a declarar la declaració d'emergència de les vivendes socials
del Camp Redó
29. Grup PP relativa als treballadors subcontractats per l'IME
30. Grup PP relativa a clàusules lingüístiques
35. Grup PP relativa a la transparència municipal
39. Grup C's relativa a l'exercici de l'acció de responsabilitat contra el president de l'SMAP
40. Sobre la taula. Grup C's relativa al agermanament entre la Ciutat de Palma i la Ciutat de
"Corrientes" de la Republica Argentina
41. Grup C's relativa a informe sobre passatges i espais privats d'ús públic
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42. Grup C's relativa a modificació normativa per facilitar l'accés als joves a vivenda
43. Grup PP relativa a l'ús turístic d'edificacions en sòl rústic protegit
45. Grup PP relativa a la pràctica de la caça
46. Compareixença a petició del Grup C's del regidor responsable de l'Àrea de Model de Ciutat,
Urbanisme i Habitatge Digne
47. Donar compte del Pla d'ajust de l'article 7 del R.D LLei 4/2012, de 24 de febrer, informe de
seguiment del Pla, 4t. trimestre 2017
48. Donar compte de l'informe d'objecció 14 P 2018 de pròrroga extraordinària del contracte
de servei d'obertura, recepció, tancament i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports de
Son Moix
49. Sobre la taula. Pregunta oral Grup C's relativa als enderrocs al Passeig de Cala Gamba
50. Pregunta oral Grup PP relativa a documentació de carrils bici
51. Pregunta oral Grup PP relativa a previsió de nous centres de primària i secundària
52. Pregunta oral Grup PP relativa a calendari d'actuacions en els centres d'educació infantil i
primària de Palma
53. Pregunta oral Grup C's relativa a la posició de l'Àrea de Mobilitat respecte de l'aparcament
que l'Autoritat Portuària té projectat a la Llotja des Peix
FOD 1. Moció Grup PP relativa a assumir el compromís per la igualtat d’oportunitat entre
dones i homes
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FOD 2. Nomenament nou membre del Tribunal Econòmic Administratiu de l'Ajuntament de
Palma
FOD 3. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Més per Palma i Podem Palma relativa a
oficialitzar dia 24 de febrer com a dia de record de les víctimes de la guerra civil i el franquisme
FOD 4. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's de suport
a la vaga feminista del proper 8 de març
FOD 5. Reconeixement de deute del Departament de RRHH de l’Àrea delegada de Seguretat
Ciutadana per diversos conceptes i per import de 605.500,45€
FOD 6. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE; MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa a la
defensa de la llibertat d'expressió i absolució del raper Valtònyc
FOD 7. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA en relació a
anticipar l'edat de jubilació dels membres de les policies locals
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2018
Es proposa:
"Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2018"
Aprovat per unanimitat
2. Donar compte el seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de 25 de gener de 2018
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 dia 25 de gener de 2018 de l’Ajuntament."
3. Donar compte de la inscripció al Registre de Convenis gener 2018
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Donar compte al Ple de l’Ajuntament de dia 22 de febrer de 2018, els convenis rebuts per a la
seva inscripció al Registre de Convenis de la Secretaria General del Ple durant el mes de gener
de 2018,amb el corresponent número de registre:
1578 Addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i
laFundació "La Caixa" per al desenvolupament del programa Caixaproinfància a la Ciutat de
Palma de data 28.12.2017.
1579Addenda al conveni intermunicipal de targeta ciutadana número 496 amb l’Ajuntament
de Puigpunyent (21 12 2017)
1580 Conveni de 29.01.2018 entre el Círculo de Bellas Artes i l’Ajuntament de Palma relatiu a
Can Balaguer.
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1581 Adenda per modificar la finalitat definida en el Conveni de col•laboració entre
l’Ajuntament de Palma i el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencialsde les Illes Balears
per la cessió de l’ús d’un solar per a la realització d’un centre de dia i activitats comunitàries al
carrer de travessia de Jesús núm. 11 de Palma. (8.01.2018)"
4. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 7 de febrer de 2018 de modificació
del Consell d'Administració de Mercapalma SA.
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1.- Modificar l´acord adoptat per la Junta de Govern de dia 22.07.2015 , i modificat en
sessions de dia 12.07.17 i 25.01.18 i designar membre i vocal del Consell D´Administració de
l´entitat Mercapalma S.A. a la Sra. Catalina Beltran Rigo , en substitució de la Sra. Joana Mª
Adrover Moyano , a qui s’agraeixen els serveis prestats.
2. Aquest acord s’elevarà a l’aprovació de la Junta General de la societat.
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3. Notificar el present acord a lasocietat Mercapalma S.A. i donar-se compte al Ple de la
Corporació a la primera sessió ordinària que es convoqui."
5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 19 de gener al 15 de febrer de 2018
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna 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 19 de gener al
15 de febrer de 2018"
6. Reconèixer a la Sra. Quintana, TAE la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública de
professora associada de la UIB
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 a la Sra. Elena Quintana Murci, TAE mig immigració de l’Àrea d’Igualtat ,
Joventut i Drets Cívics, la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública de Professora
associada dela Universitat de les Illes Balears, amb una dedicació no superior a la del temps
parcial (4 hores setmanals) i amb duració limitada als mesos de febrer a maig del curs
acadèmic 2017/2018 (de 12 de febrer a 31 de maig atès el certificat aportat)
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
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d’incompatibilitats es consideren molt greus als efectes prevists dins la normativa de Règim
Local."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
7. Reconèixer al Sr. Burguera professor músic de la Banda Municipal la compatibilitat per a
l'exercici de l'activitat pública de professor associat de tuba en el Conservatori Superior Illes
Balears
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..- Reconèixer al Sr. Josep Burguera Riera , professor músic de la Banda Municipal de
Música, la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública de Professor Associat de tuba, en
el Conservatori Superior de les Illes Balears, amb una dedicació no superior a la del temps
parcial (8 hores i 15 minuts setmanals) i amb duració limitada entre 21 de desembre i16 de
juliol de 2018, corresponents al curs acadèmic 2017/2018.
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 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
8. Donar compte de l’Estat de Consolidació per classificació econòmica del Pressupost de
l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 100%
municipal
La Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans se'n dóna per assabentada
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Donar compte de l’Estat de Consolidació per classificació econòmica del Pressupost de
l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 100%
municipal."
9. Donar compte del compliment d’estabilitat pressupostària del Pressupost per a l’exercici
2018
La Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans se'n dóna per assabentada
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El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Donar compte del compliment d’estabilitat pressupostària del Pressupost pera l’exercici
2018."
10. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 11.915,41€
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:
"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
fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica
(IMI) corresponents al període de 18 octubre a 17 novembre (mòbils) i que han arribat a
Compres el mes de novembre, conformades per l’IMI, en data 10 de gener de 2018. Vist que,
en aquests moments, la licitació anterior va finalitzar 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:
PARTIDA06.92000.22200
PROVEÏDOR: UTE TELEFONICAESPAÑA 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
UFCU1712000002 i 3, conformades per l’IMIen data 10 de gener i rebudes a Compres 16
gener.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 11.915,41’-euros."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
11. Reconeixement de deute a l'empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. per un import de
2.270,95€
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 desembre 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. Actualment, els plecs estan
redactats i pendents d’aprovació. L’import a reconèixer és el següent:

-8-

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 75/03584207 de 31 de desembre de 2017, rebuda a Compres el 15 de gener 2018.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 2.270,95’-euros”
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
12. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TLEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 7.874,02€
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:
"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 fixes i mòbils
per l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI)
corresponents al període d’1 a 17 de febrer (mòbils) i al servei de mensajería negocios i que
han arribat a Compres el mes de desembre, conformades per l’IMI, en data desembre de 2017.
Vist que, en aquests moments, la licitació anterior va finalitzar 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
UFCU1711000004 i 5 i la factura UFCU1712000001, conformades per l’IMI en data desembre i
rebudes a Compres a mitjans desembre.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 7.874,02’-euros."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
13. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 170.891,56€
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:
"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 fixes i mòbils
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per l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en data 23
de gener, corresponents al període novembre (quota fixa i variable) i desembre 2017 (quota
fixa i variable) més la factura del servei missatgeria i que han arribat a Compres el mes de
gener 2018. Vist que, en aquests moments, la licitació anterior va finalitzarà 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
90D2UT080007,8,9 i 10 més UFCU1801000001, conformades per l’IMI en data 23 de gener i
rebudes a Compres gener 2018.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 170.891,56’-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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14. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA
MOVILES SAU, per import de 169.091,92€
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 factures pel servei de telecomunicacions
fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica
(IMI) en data 25 i 26 de gener, corresponents al període setembre (quota fixa i variable) i
octubre 2017 (quota fixa i variable) de telefonia fixa i que han arribat a Compres el 30 de gener
2018. Vist que, en aquests moments, la licitació anterior va finalitzar 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
90D2UT080003, 4, 5i6, conformades per l’IMI en data 25 i 26 de gener i rebudes a Compres
gener 2018.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 169.091,92’-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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15. Reconeixement de deute al procurador dels Tribunals de Palma de Mallorca per un
import de 59.200,21€
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:
"Reconèixer el deute existent amb el Procurador dels Tribunals de Palma de Mallorca, Sr. JOSÉ
LUIS NICOLAU RULLÁN, de conformitat amb les factures núm. 17/42 i 17/56 pel concepte de
bestretes i drets professionals, la quantitat de CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS EUROS AMB
VINT-I-UN CÈNTIMS (59.200,21 € IVA inclòs) (retenció IRPF damunt Drets 7.338,87 €), en
concepte de bestretes i drets professionals i carregar l’aplicació pressupostària a la Partida
02.920.00.22604 del vigent pressupost de despeses per poder fer front al pagament de
l’esmentada despesa."
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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16. Reconeixement de deute a l'empresa NYQUIST ENGINYERIA i SERVEIS SL per un import
de 21.033,19€
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, per import de 21.033,19 (vint-i-un mil trenta-tres euros amb
denou cèntims), IVA inclòs, amb l’entitat NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS SL, amb CIF
B57774044, per la prestació de diferents treballs de manteniment al poblat-alberg Son Riera,
reflectit en les factures següents:
- Factura núm. 2017. 0 102, emesa amb data del 20/11/2017, per import de 6.047,58 €, dels
quals 1.049,58 € corresponen al 21% de l’IVA, per desembussos realitzats durant els mesos de
setembre i octubre de 2017.
- Factura núm. 2017. 0 106, emesa amb data del 12/12/2017, per import de 14.985,61 €, dels
quals 2.600,81 € corresponent al 21% de l’IVA, per treballs de manteniment del carrer
principal.
2.- Aquest import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.23140.21200 del
pressupost municipal de despeses de 2018."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
17. Reconeixement de deute a l'empresa NYQUIST ENGINYERIA i SERVEIS SL per un import
de 3.067,35€ (IME)
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. D’aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa NYQUIST ENGINYERIAI SERVEIS S.L.
amb CIF B57774044 relatiu a la factura 2017/90 per un import de 3.067,35 € i abonar-la amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 24 34200 21200 del vigent pressupost de l’Institut Municipal
de l’Esport.
2. Elevar a l’aprovació del Ple."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
18. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 7.018,16€ (IME)
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. Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i
TELEFONICA MOVILES SAU amb cif U86100054, relatiu a les factures
N. d'entrada N. de document Data fra.
F/2017/4803
USCU1712000001
NOVEMBRE 2017
F/2017/4726
90D2UT070039
2017
F/2017/5228
90D2UT070040
2017
F/2018/308 90D2UT080001 17/01/2018
F/2018/309 90D2UT080002 17/01/2018
F/2018/2 USCU1801000001 01/01/2018
TOTAL
7.018,16

Import Text Explicatiu
01/12/2017
752,91

TELEFONIA

28/11/2017

332,91

WILANS NOVEMBRE

26/12/2017

332,91

WILANS

MOBIL

DESEMBRE

2.419,84 TELEFONIA FIXA NOVEMBRE 2017
2.494,14 TELEFONIA FIXA DESEMBRE 2017
685.45 TELEFONIA MOBIL DESEMBRE 2017

per un import total de 7.018,16 € i abonar-les amb càrrec a l’econòmic 22200 (comunicacions)
del vigent pressupost de l’Institut Municipal de l’Esport.
2. Elevar a l’aprovació del Ple."
Aprova 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 Agencia Interactiva Balear S.L. per un import de
1.131,93€
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 per import total de 1.131,93 euros (mil cent trenta-un euros amb
noranta-tres cèntims) a l’entitat Agencia Interactiva Balear, S.L. (BOGO –CIF B57689853-) en
concepte de manteniment de la plataforma web de gestió de cursos de formació els mesos
d’octubre, novembre i desembre d’acord a la facturació presentada i que es detalla:
Nº factura
EMF-17-04
EMF-17-05
EMF-17-06

Mes
Import
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

377,31 €
377,31 €
377,31 €

2. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació
administrativa i l’abonament de les factures amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.
92020.227.06 del vigent pressupost de despeses.
3. Notificar l’Acord a l’entitat Agencia InteractivaBalear, S.L. (BOGO –CIF B57689853-)."
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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)
20. Aprovar la modificació de crèdit n. 1, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018
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. 1, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèdit ant.
20
23123 22799 IGUALTAT, DRETS CÍVICS I
15.000,00
60.000,00
75.000,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES

AUG. Crèdit def.
LGTBIQUA.- TREBALLS

EXTERNS

60.000,00

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèdit ant.
Dism. Crèdit defin.
20
23123 48001 IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- SUBV. IGUALTAT DONES
60.000,00
60.000,00
0,00
TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES
60.000,00
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
presentessin 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 per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
21. Aprovar la modificació de crèdit n. 2, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018
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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"1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 2 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
C. inicials Aug. C. def.
9
92020 63300 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RESPOS. MAQUIN.,INSTAL. I UTILLATGE
0,00 4.300,00 4.300,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
4.300,00
B) DISMINUCIÓ DEDESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
C. inicials Dism. C. def.
9
92020 63600 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
9.000,00
4.300,00 4.700,00
4.300,00
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
presentessin 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)
22. Aprovar la modificació de crèdit n.2, suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018
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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"1. Aprovar la modificació de crèdit n. 2, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèdit ant.
Aug. Crèdit def.
12
13600 63300 BOMBERS.- REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE. 50.000,00
30.000,00
80.000,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
30.000,00
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèdit ant.
Dism. Crèdit defin.
12
13600 21400 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES 150.000,00 30.000,00
120.000,00
TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES
30.000,00
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
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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
presentessin 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)
23. Aprovar inicialment la modificació del PGOU referida a la modificació de la delimitació
del sistema general d’equipament comunitari d’ús sanitari SGEC/SA 84-03-P, Hospital Son
Llàtzer. PA17/0004. 01prai253
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 3abstencions (PP i C's).
Es proposa:
"1r.- Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida a la modificació de la
delimitació del sistema general d’equipament comunitari d’ús sanitari SGEC/SA 84-03-P
Hospital Son Llatzer, vist que els límits reals de la parcel·la on està situat l’hospital de Son
Llàtzer (parcel·la que va ser cedida per l’ajuntament a la Tresoreria General de la Seguretat
Social) no coincideixen exactament amb els recollits al PGOU.
La proposta de modificació ha estat redactada pels Serveis Tècnics de Planejament, i es
correspon amb la següent: documentació en paper, gràfica i escrita, de la modificació puntual
del PGOU, amb data d’entrada al Registre de Planejament el 14 de novembre de 2017 i núm.
863 (i que es correspon amb els següents arxius electrònics: I:\Urbanisme\Planejament\DOC
TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\ PA2017-0004-v20171110)
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2n.- Sotmetre el projecte a informació pública d’un mes mitjançant publicació d’edicte al BOIB,
i anunci a un dels diaris de major circulació de la província i a la seu Electrònica de
l’Ajuntament.
3r.- Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria; queden
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i
determinants. Particularment, se’n sol·licitarà, abans de l’aprovació definitiva, informe al
Consell de Mallorca.
4t.-Assenyalar, com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l’article
50 de la LOUS, les de l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent
planejament.
5è.- Comunicar el present acord a l’Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de serveis que s’hi
puguin trobar afectats."
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
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24. Aprovar definitivament la modificació del PGOU, que té per objecte la modificació de les
alineacions als carrers de Xicarandana i de Joaquim Torrents Lladó. PA16/0005. 01PRad32
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 3abstencions (PP i C's).
Es proposa:
"1r.- Aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ Ordenació Urbana de Palma,
redactada pels Serveis tècnics de Planejament, que té per objecte la modificació de les
alineacions previstes al PGOU als carrers de Xicarandana i de Joaquim Torrents Lladó, per a
ajustar-les a les definides al PGOU de 1985. La documentació que s’aprova definitivament és
bàsicament coincident amb l’ aprovada inicialment per acord del Ple de l’ Ajuntament del
27/07/2017, si bé amb certes modificacions conseqüència de l’ informe de la Direcció General
d’ Aviació Civil que va tenir entrada a l’ Ajuntament el 4 de juliol de 2017, i es correspon amb la
còpia en paper amb data d’ entrada al servei jurídic de Planejament del 18 de gener de 2018, i
amb els arxius electrònics amb referència PA2016-0005-MEM-v20180111 (documentació
escrita) i PA2016-0005-PLNinfo-v20180111 i PA2016-0005-PLNord-v20180111 (documentació
gràfica). Això, atès el resultat de l’ informació pública, i vistos els informes que obren a l’
expedient.
2n.- Comunicar el present acord als Serveis municipals que es puguin trobar afectats, així com
a l’ Oficina de la revisió del PGOU.
3r.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present
acord, dins el termini de quinze dies des de la seva adopció, tot adjuntant un exemplar
degudament diligenciat de la documentació aprovada.
4t.- Donar trasllat a la Direcció General d’ Aviació Civil de la certificació de l’ acte d’ aprovació
definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada, de
conformitat amb allò que es regula a la disposició addicional segona.6 del Real Decret
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2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció donada pel real Decret 297/2013, de 26
d’abril.
5è.- Una vegada es pugui entendre emesa amb caràcter favorable la resolució de la Direcció
General d’Aviació Civil, publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, quedant aleshores aixecada la suspensió de l'atorgament de
llicències a les àrees del territori objecte d'aquest acord."
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
28. Grup C's relativa a subcontractes de l'IME
Dictaminat favorablement per unanimitat a la Comissió de Serveis a la Ciutadania
Es proposa:
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"Que se controle por parte del IME, que las empresas subcontratadas cumplen con lo
estipulado y que sus trabajadores realizan sus funciones en las condiciones legales
pertinentes."
Aprovat per unanimitat
37. Grup PP relativa a l'Ordenança d'ocupació de via pública
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM PALMA), 3 vots a favor PP i 1
abstenció C's
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a no aprobar la nueva
Ordenanza de Ocupación de Vía Pública si no se cumplen las premisas siguientes:
-que haya un consenso total entre los vecinos, restauradores y partidos políticos
representados en el Ajuntament de Palma.
-que esté regulada la venta ambulante ilegal en alguna ordenanza municipal.
-que se haga un estudio de impacto económico en toda la ciudad."
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)
38. Grup C's relativa a la proposta del Consell de Mallorca per a la connexió de la via
connectora amb l'autopista de Llevant
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM PALMA), 3 abstencions PP i 1 vot
a favor C's
Es proposa la següent transaccional:
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"L’Ajuntament de Palma insta al Consell Insular de Mallorca, en relació al projecte de connexió
del tram 1 de la via connectora amb l’autopista de Llevant, a redactar en col·laboració amb
l’Ajuntament de Palma el millor projecte per adaptar-se a les exigències urbanístiques actuals,
amb el menor impacte al territori, a garantir la connectivitat dels diferents nuclis poblacionals
del municipi, a que es tengui en compte als vianants i ciclistes i a que es prevegi la possible i
futura implantació del tramvia”
Aprovat la transaccional, per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's) i
9 abstencions (PP i Sr. Gijón)
32. Grup PP relativa a pla d'actuació per reforç de la policia de barri
A la Comissió de Serveis a la Ciutadania es fa votació separada dels punts:
Punt 1.- Dictaminat desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma,
PODEM PALMA), 2 vots a favor (PP) i 1 abstenció (C's)
Punt 2.- Dictaminat favorablement per 7 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM
PALMA i PP), i 1 abstenció (C's)
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Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria de Seguretat Ciutadana a:
1. Que es segui amb tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Palma, per tal de consensuar
un Pla d’actuació per a la potenciació i el reforç del Policia de Barri a la nostra ciutat.
2. Que es garanteixi la presencia de policia de proximitat a totes les barriades de la nostra
ciutat, i a que aquesta no es vegi minvada pel reforç policial als llocs turístics en el període
estival."
Aprovat:punt 2 per 24 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA, PP i Sr. Gijón) i
4 abstencions (C's). No aprovat punt 1 per 15vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma,
PODEM PALMA), 9 vots a favor (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
26. Grup C's relativa a l'elaboració d'un pla de protecció a persones majors en situacions
imprevistes
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i3 vots a favor (PP i C's), amb possible
transaccional.
Es proposa la següent transaccional:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta la Regidoria de Benestar i Drets Socials, d’acord amb
l’article 14 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears, funcions dels serveis socials
bàsics, "detectar les situacions de risc i de necessitat social, familiar i comunitària en llur àmbit
territorial", en concret en el col·lectiu de persones majors, que no comptin amb una xarxa
familiar que li doni suport o que sigui insuficient. A partir de les dades obtingudes s’elaborarà
un conjunt de mesures concretes adreçades a la protecció d’aquestes persones majors.”
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Aprovat la transaccional per unanimitat
25. Grup C's relativa a bases específiques i convocatòria de proves selectives per a
comandaments de la Policia Local
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i3 vots a favor (PP i C's)
Es proposa:
"Que se cumpla con lo aprobado en Junta de Gobierno y que la promoción interna sea del
máximo porcentaje legal posible."
Sobre la taula
44. Grup PP relativa a l'àntic centre penitenciari
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 3 a favor (PP) i 1 abstenció (C's).
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Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de Govern a dividir l'antic centre penitenciari en lots per
tal d'adjudicar-los a diferents promotors, amb la finalitat de que es duguin a terme els 103
habitatges previstos, amb els condicionants que el consistori acordi, tot cercant afavorir la
construcció d'habitatges a preu assequible."
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)
31. Grup PP relativa a seguretat ciutadana al Secar de la Real
Dictaminat favorablement per unanimitat a la Comissió de Serveis a la Ciutadania
Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria de Seguretat Ciutadana a que prengui les
mesures oportunes per restablir l’ordre i la seguretat ciutadana al Secar de la Real."
Aprovat per unanimitat
33. Grups C's relativa a l’equiparació salarial de les Forces Armades i Cossos de Seguretat de
l’Estat amb la policia autonòmica
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 8
vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i PP) i 1 vot a favor (C's)
Es proposa la següent transaccional:
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"El Ayuntamiento de Palma manifiesta la necesidad de que el Gobierno de España acabe con la
discriminación histórica que supone la diferencia en las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado frente a las de las policías autonómicas y, en consecuencia, a que dé
cumplimiento a los compromisos adquiridos y haga realidad la equiparación salarial de la
Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas para el año 2020,
comprometiendo para ello una dotación presupuestaria total de 1.500 millones de euros, a
razón de 500 millones adicionales cada año en los Presupuestos Generales del Estado para
2018, 2019 y 2020."
Este acuerdo será trasladado al Gobierno de España instando a la misma a que de
cumplimiento a los compromisos adquiridos y haga realidad la equiparación salarial de la
Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas para el año 2020.
Asimismo ante la inminente llegada de la temporada turística, se insta al Gobierno de España a
aumentar de manera notable el número de efectivos de Policía Nacional para la ciudad de
Palma lo que favorece las mejoras en condiciones de trabajo, a través de los efectivos que
están de manera habitual en la plantilla de la Policía Nacional de Palma."
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Aprovat la transaccional per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's) i
9 abstencions (PP i Sr. Gijón)
34. Grup PP relativa a l'equiparació salarial de les FCSE com a garants de l'estat de dret
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 6
vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's) i 3 vots a favor (PP)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta
1.- Al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los
representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los
elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice
elequilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias
en España.
2.- Al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su caso, la aprobación de
normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de otras administraciones,
eviten que estos desequilibrios que ahora setrata de corregir vuelvan a producirse en el futuro.
3.- Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente del
Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España, a los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP."
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's) i 9 vots a
favor (PP i Sr. Gijón)
36. Grup PP relativa a solucions urgents d'estacionament a les barriades
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A la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT es fa votació separada dels
punts:
Punt 1 Dictaminat favorablement per unanimitat
Punt 2 Dictaminat desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM
PALMA) i 4vots a favor (PP i C's)
Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria de Mobilitat a:
1) Que posi en marxa mesures urgents amb les que es destinin els mitjans necessaris per tal de
solucionar els problemes d’estacionament a les diferents barriades de Palma, especialment pel
que fa a residents, treballadors i comerciants.
2) Que no es rebutgi per sistema tota proposta d’ampliació de pàrkings ja existents, com el del
Passeig Mallorca, i s’estudiï la viabilitat de les mateixes, així com la construcció de nous Pàrking
a la ciutat, en cas que sigui necessari."
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Aprovat punt 1 per unanimitat. No aprovat punt 2 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per
Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor (PP, C's i Sr. Gijón)
27. Grup C's relativa a l'impuls per a declarar la declaració d'emergència de les vivendes
socials del Camp Redó
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i3 vots a favor (PP i C's), amb possible
transaccional.
Es proposa la següent transaccional:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de Govern per a les subvencions destinades a
les obres de rehabilitació i millora a l’Àrea de Règim Especial 46-01, on s’ubiquen els
habitatges socials del Camp Redó, s’ampliïn amb una nova línea que tingui com a fi la
reparació, millora i adequació dels passatges particulars amb ajudes econòmiques que arribin
fins al 100% de la quantia subvencionable.”
Aprovat la transaccional per unanimitat
29. Grup PP relativa als treballadors subcontractats per l'IME
Dictaminat favorablement per unanimitat a la Comissió de Serveis a la Ciutadania
Es proposa:
"1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a realizar un informe sobre
el estado de la seguridad y de la salud laboral de los trabajadores subcontratados por el IME."
Aprovat per unanimitat
30. Grup PP relativa a clàusules lingüístiques
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Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i3 vots a favor (PP i C's)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno a anular el artículo 11.6 h)
de la instrucción para una contratación pública con responsabilidad social, medioambiental y
lingüística, por ser contrario a la Constitución por discriminatorio y limitar la concurrencia en el
proceso de licitación, vulnerando el principio de igualdad."
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)
35. Grup PP relativa a la transparència municipal
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
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Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno
1.- A tomar medidas para mantener actualizada mensualmente toda la información disponible
en el portal de transparencia.
2.- A incluir en el apartado 43 del Portal de Transparencia el porcentaje que suponen los
contratos menores respecto al volumen de contratos del Ayuntamiento.
3.- A publicar en la página web trimestralmente el estado de ejecución del presupuesto
municipal vigente así como de las fundaciones, organismos, entidades, sociedades o cualquier
otro ente público cuyo presupuesto dependa o esté participado por el Ayuntamiento.
4.- A publicar las retribuciones brutas de los cargos directivos de las empresas públicas en la
página web del Ayuntamiento en lugares fácilmente accesibles e inteligibles."
Aprovat per unanimitat
39. Grup C's relativa a l'exercici de l'acció de responsabilitat contra el president de l'SMAP
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM PALMA) i 4 vots a favor PP i C's
Es proposa:
"1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda constituirse en Junta General de la "Societat
Municipal d’aparcaments i Projectes, S.A." (SMAP) en cuanto se resuelva definitivamente el
procedimiento iniciado por la Agencia Española de Protección de datos, y sólo en caso de que
la sanción sea finalmente impuesta, al objeto de acordar el ejercicio de la acción de
responsabilidad contra el actual Presidente de su consejo de administración, D. Juan Ferrer
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Ripoll, con el fin de resarcirse por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho
expediente sancionador, incluidos los gastos causados por la defensa de la sociedad en dicho
procedimiento."
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)
40. Sobre la taula. Grup C's relativa al agermanament entre la Ciutat de Palma i la Ciutat de
"Corrientes" de la Republica Argentina
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 a favor (PP i C's)
Es proposa:
"Proponemos al Pleno del Ayuntamiento, que el "Ayuntamiento de PALMA", pueda designar a
una calle con el nombre de esa ciudad, de "CORRIENTES".
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Al propio tiempo propondríamos que se concretara el " hermanamiento de las dos ciudades "
,de la que también formulamos solicitud con la presente".
Es retira de l'ordre del dia pel grup C's
41. Grup C's relativa a informe sobre passatges i espais privats d'ús públic
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 2 abstencions (PP) i 1 vot a favor (C's)
Es proposa:
"Que se elabore un informe y actuación sobre los pasajes y espacios de uso público y de
propiedad privada que, en general, vienen causando problemas tanto a los vecinos en unos,
como a los centros comerciales en otros, sin que se haya articulado ninguna solución por parte
del Ayuntamiento de Palma.
De esta manera los afectados en esas zonas podrán dejar de tener una categoría ciudadana
mermada en los servicios que obtienen por cuestión de la situación jurídica de los lugares que
habitan y por los que se ven afectados, y el Ayuntamiento cumplirá con todos ellos como con
el resto de ciudadanos de Palma."
Sobre la taula
42. Grup C's relativa a modificació normativa per facilitar l'accés als joves a vivenda
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 2 abstencions (PP) i 1 vot a favor (C's),
amb l'esmena d'adició incorporada.
Es proposa:
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"1º- El Ayuntamiento de Palma insta al Consell Insular de Mallorca a no incluir en el futuro
reglamento de desarrollo de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes
Balears, y por lo que al suelo urbano consolidado del municipio de Palma se refiere, los índices
de intensidad urbanística de uso residencial como limitación de la superficie mínima en m2 de
suelo por vivienda en cada calificación.
2º- El Ayuntamiento acuerda modificar el PGOU con el objeto de suprimir los índices de
intensidad urbanística de uso residencial en suelo urbano consolidado."
Sobre la taula
43. Grup PP relativa a l'ús turístic d'edificacions en sól rústic protegit
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 vots a favor (PP i C's).
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Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Consell de Mallorca a permetre l’ús turístic
d’edificacions a sòl rústic protegit de forma consensuada amb els ajuntaments afectats, per tal
d’arribar a una regulació, a través dels PIAT o PTI, adequada als interessos municipals, dels
propietaris i a la protecció del Medi ambient."
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)
45. Grup PP relativa a la pràctica de la caça
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 3 a favor (PP) i 1 abstenció (C's).
Es proposa:
"El Ple de l'Ajuntament de Palma insta al Consell de Mallorca a defensar, ja que es tracta d'una
competència seva, els drets dels caçadors de Palma davant els atacs i les intromissions del
Govern Balear."
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)
46. Compareixença a petició del Grup C's del regidor responsable de l'Àrea de Model de
Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Sol·licita:
"La comparecencia del regidor responsable del área de modelo de ciudad, urbanismo y
vivienda digna, al objeto de que exponga cual es la situación actual en cuanto al tiempo de
tramitación de las licencias de obras y actividades, y medidas a adoptar para poner remedio al
colapso que padece su área."
Compareix el Sr. Hila
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47. Donar compte del Pla d'ajust de l'article 7 del R.D LLei 4/2012, de 24 de febrer, informe
de seguiment del Pla, 4t. trimestre 2017
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"I.- Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el
interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de
ajuste. De dicho informe se dará cuenta al Pleno, y del contenido del mismo se dará traslado al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, através de la plataforma telemática que
habilita el propio Ministerio.
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En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberápresentar el
informe anterior con periodicidad trimestral, como es el caso del Ayuntamiento de Palma.
II.- El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el artículo
10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los
siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
Del contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP y que se
adjunta como anexo esta Intervención formula las siguientes observaciones:
1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2017 y comparativa con la
previsión contenida en el plan de ajuste.
Existe una desviación entre la previsión del plan de ajuste y la situación 31/12/2017 en
términos globales positiva del 7,75 %.
2.Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2017 y comparativa con la previsión
contenida en el plan de ajuste
Existe una desviación negativa en términos globales entre la previsión del plan de ajuste y la
situación a 31/12/2017 del -37,16 %.
La desviación es negativa porque en los datos del plan de ajuste de la operación de
endeudamiento del RD 4/2013(gastos financieros) se introdujo en millones y no en miles. En
caso contrario, la previsión correcta de gastos totales del plan de ajuste para 2017 sería de
396.722,23, y la desviación sería de 11,12 %.
3. Información relativa a la evolución del endeudamiento a 31/12/2017 y comparativa con la
previsión contenida en el plan de ajuste.
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En primer lugar, hemos de destacar que la deudaviva sufre un incremento respecto al Plan de
ajuste debido a la consolidación de la deuda de los Consorcios Mirall Eixample, Museu d’Art
Modern i Contemporáni i Consorci Parc de Ses Estacions. Estos tres Consorcios se han disuelto
por acuerdo de Plenode21 de octubre de 2012 y el Ayuntamiento de Palma ha asumido la
parte de la deuda viva pendiente. También hay que tener en cuenta la concertación de
operaciones de crédito por el Ayuntamiento de Palma a través del ICO en el marco del Fondo
de Impulso Económico para la ejecución de sentencias firmes en los años 2015 a 2017, por
importe de 72.887.013,51 euros
En los datos delendeudamiento existe una incidencia referida a la operación derivada del RD
4/2013. La cifra que aparece en gris no está en miles, sino en millones y eso implica que todos
los porcentajes de endeudamiento salen desvirtuados. Igualmente sucede con los gastos
financieros derivados de esta operación, que están en millones y no en miles y esto hace que
el porcentaje de gasto corriente aumente y el de ingresos financieros también. Teniendo en
cuenta los datos correctos, la desviación de la previsión de cierre2017 respecto del plan de
ajuste es del 94,73 %, por los motivos explicados en el párrafo anterior.
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La magnitud del ahorro neto es positiva en 23.719,86 miles de euros.
Tras realizar los ajustes SEC, la capacidad de financiación es positiva en 51.088,47 miles de
euros, frente a los 42.565,52 previstos en el Plan de ajuste.
4.- Información de avales recibidos del sector público.
No se ha recibido ningún aval del sector público.

5.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2017.
6.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
La deuda comercial a 31/12/2017, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes
de pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en 31,68 millones de
euros.
En el cálculo de la deuda comercial se ha incluido la deuda comercial de Organismos
Autónomos, Fundaciones y el propio Ayuntamiento.
7.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
A la largo del ejercicio 2017 las operaciones con derivados (SWAPS) han supuesto unos
intereses por importe de 301,54 milesdeeuros.
8.- Sobre el cumplimiento del requerimiento de la Secretaria General de Financiación
Autonómica y Local
En fecha 5 de enero de 2018 se recibió escrito de la Secretaria General de Financiación
Autonómica y Local por el que se ponía de manifiesto una desviación negativa entre las
magnitudes resultantes de la ejecución presupuestaria de 2016 y los compromisos adquiridos
por la Corporación Local en virtud del Plan de Ajuste, concretamente se señala un
incumplimiento en el remanente de tesorería para gastos generales ajustado y en el
PMP/morosidad. En el mismo escrito se requería para que se procediera a la adopción de
nuevas o mayores medidas al objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Ajuste.
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En relación con el incumplimiento relativo al remanente de tesorería para gastos generales
ajustado, en el 4º trimestre de 2016 resultó negativo porque, si bien el remanente de tesorería
para gastos generales fue casi igual al previsto, las operaciones pendientes de aplicar previstas
enel Plan de Ajuste eran de 9 millones de euros, y finalmente resultaron ser de 19,7 millones
de euros. Estas operaciones pendientes de aplicar comprenden diversas sentencias,
expropiaciones, intereses de demora y facturas.
En cuanto a las medidas para la corrección del remanente de tesorería para gastos generales
negativo, en fecha 6 de abril de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Palma aprobó un Plan de
Saneamiento Financiero para los ejercicios 2017-2021, que tiene como objetivo corregir el
remanente detesorería negativo y mantener el ahorro neto positivo al final del período de
vigencia de dicho plan. No obstante, cabe señalar que, de acuerdo con los datos
proporcionados, y sin perjuicio que estos puedan sufrir variaciones al aprobar la liquidación del
presupuesto 2017, el remanente de tesorería para gastos generales ajustado en el 4º trimestre
de la ejecución del presupuesto es positivo en 17,2 millones de euros.
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En cuanto al cumplimiento del PMP/morosidad, en el 4º trimestre de 2016 fue de 61,67
días,cumpliendo así con el compromiso adquirido en el Plan de Ajuste, que era de 90 días. No
obstante, cabe señalar que en el 4º trimestre de 2017 el período medio de pago de acuerdo
con la normativa de morosidad ha sido de 47,97 días, cumpliendo por tanto con lanormativa
sobre morosidad.
A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,
mejorfundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al señor Alcalde de la
Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se
celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura
de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2018.
Será necesario continuar con las medidascontenidasen el plan de ajuste del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos
contenidos en el mismo."
48. Donar compte de l'informe d'objecció 14 P 2018 de pròrroga extraordinària del contracte
de servei d'obertura, recepció, tancament i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports de
Son Moix
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"TÍTOL: pròrroga extraordinària del contracte d servei d’obertura, recepció , tancament i
atenció al públic del Palau Municipal d’Esports de Son Moix
Antecedents:
CONTRACTE: servei d’obertura, recepció , tancament i atenció al públic del Palau Municipal
d’Esports de Son Moix
ADJUDICATARI: ESPORTS 85 SL (CIF B07969249)
PREU D’ADJUDICACIÓ (iva inclòs 21%): 178.182,18 €
DURADA: 2 anys prorrogable fins a dues anualitats més
INICI DEL CONTRACTE: 17 de febrer de 2014
REVISIÓ DE PREUS: No procedeix (clàusula J Quadre Annex PCAP)
PRORROGUES APROVADES:
24 mesos des de l’17 de febrer de 2016 fins a 16 de febrer de 2018
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IMPORT TOTAL DE LA PRÒRROGA (iva inclòs): 178.182,18 €
IMPUTACIÓ PRESSUPOSTARIA I ANUALITATS:
- Objecte d’informe: PRIMERA PRORROGA EXTRAORDINÀRIA:
PERÍODE PRORROGA SOL·LICITADA: des de l’17 de febrer de2018 fins a l’adjudicació del servei i
data límit 16 de novembre de 2018
IMPORT TOTAL DE LA PRÒRROGA (iva inclòs): 66.818,32 €
IMPUTACIÓ PRESSUPOSTARIA I ANUALITATS: 223420022715 RC ref. 22018000868
En compliment del que disposa l'article 213 del RDLeg. 2/2004 pel que s'aprova el text refús de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb l’article 4.1.h) del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,en relació a l'expedient de
referència , aquesta Intervenció informa:
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ANTECEDENTS
Acompanya aquesta petició la següent documentació:
a. Sol·licitud d’informe d’intervenció signada pel cap de l’Àrea de Serveis Jurídics de l’IME.
b. Acord d’inici de l’expedient de 8 de gener de 2018, signat pel Gerent.
c. Informe/memoria:
i. Antecedentsi justificatiu de la necessitat i conveniència de la prorroga extraordinària, de
17.10.2017, signat pel pel cap de l’Àrea de Serveis Jurídics de l’IME
Consideració d’interes general del servei, de 5 de febrer de 2018, signat pel cap de l’Àrea de
Serveis Jurídics de l’IME
d. Certificació d’existència de crèdit adequat i suficient, ref. 22018000868
e. Informe dels Serveis Jurídics de l’IME, de 6.02.2018
f. Proposta d’acord xx prorroga extraordinària.
Es posa de manifest que:
El contracte es va adjudicar per Acord de Junta de Govern de 29.01.2018 a ESPORTS 85 SL CIF
B07969249 per 2 anys prorrogable per 2 anys més a raó de 89.091,09 € anuals (iva inclòs) i
duració inicial de 17.02.2014 fins al 16.02.2016.
La Junta de Govern de 23.11.2015 va aprovar la prorroga del contracte per 24 mesos des de
17.02.2016 fins 16.02.2018 i import total de 178.182,18€ €
La Junta de Govern de 08.06.2016 va aprovar la segona prorroga del contracte per 12 mesos
des de 01.06.2016 fins 31.05.2017 i import total de 374.220€
LESGILACIÓ APLICABLE
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
• Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RCAP).
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
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CONSIDERACIONS
I
En primerlloc,assenyalar que la prorroga d’un contracte s’ha d’entendre com la vigència d’una
relació contractual més allà del termini fixat per a la seva extinció.
La pròrroga dels contractes ha d’estar prevista en els plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen la contractació (article 26 del TRLCP i article 67.2.e del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en endavant RGLCAP),
establint-se que la pròrroga ha d’esser expressa per mutu acord, sense que es pugui prorrogar
el contracte per consentiment tàcit de les parts.
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La regulació de la duració i pròrrogues dels contractes de serveis la trobem, no tan sols en
l’article 23 del TRLCSP, sinó també en l’article 303, on el seu apartat 1 determina que " Los
contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las
Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo
acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen,
aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.".
II
Determinat el concepte de pròrroga i fixats els seus límits de duració i la seva naturalesa
jurídica, els requisits essencials que han de donar-se en la tramitació de les pròrrogues dels
contractes, son els següents:
1. Que la pròrroga es troba prevista en els plecs de clàusules administratives particulars que
regeixen en la contractació (article 26 del TRLCP i article 67.2.e del RGLCAP).
2. Que el contracte que es pretén prorrogar es troba vigent, doncs si s’ha extingit el vincle
obligacion al per venciment del termini, jurídicament no té cabuda acord de prorroga possible.
3. Que no es superin els límits de duració previstos en el TRLCSP.
CONCLUSIONS
A la vista de les consideracions anteriorment efectuades i analitzada la documentació que
comporta l’expedient de referència, aquesta Intervenció General ho INFORMA DE
DISCONFORMITAT :
El 16 de febrer de 2018 finalitza la vigència de la prorroga prevista i, per tant, s’ha extingit el
vincle obligacion al per venciment del termini. A l’efecte, jurídicament no té cabuda l’acord de
prorroga possible.
La pròrroga proposada, denominada com "extraordinària", no esta prevista en el plecs ni en el
contracte d’aquest servei i se correspon a una nova contractació. En el supòsit de continuar
amb la prestació del servei estaríem davant una contractació defet, atès que s’iniciarà una
vegada finalitzat el termini màxim previst als plecs del contracte.
Al mateix temps, aquesta Intervenció, formula les següents observacions:
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g. Ateses la deficiències assenyalades, en relació a l’art. 216 del RDLeg. 2/2004, s’ha de
suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes.
h. Si l’Institut Municipal de l’Esport no està d’acord amb la present objecció, d’acord amb el
previst a l’art. 217.1 del TRLRHL, plantejarà davant el President de l’Entitat una discrepància
motivada, per escrit i amb referència als preceptes legals que l’emparin. L’òrgan competent
pel resoldre aquesta discrepància és el President de l’Entitat i és indelegable.
i. En el supòsit de que la discrepància es resolgués a favor de l’Àrea, l’aprovació de la despesa
associada a la pròrroga del contracte estaria supeditada a:
i. Informe d’adequació dels preus.
ii. Que la situació de pròrroga extraordinària no es deu a mala fe en l’actuació del contractista
o de l’Administració.
iii. Que el servei és necessari i no es pot prestar mitjançant medis propis.
iv. Les condicions d’execució del contracte durant la pròrroga hauran d’esser exactament les
mínimes i necessàries per mantenir la continuïtat del servei amb independència de les fixades
en el contracte inicial. A aquests efectes, l’àrea gestora haurà de justificar quins són els serveis
mínims previstos en el plec de condicions tècniques que s’han de contractar i els preus que
corresponguin.
v. Durant aquesta pròrroga extraordinària, atès la condició de contracte de fet no és procedent
la revisió de preus ni incrementar el cost de les factures amb el benefici industrial, sempre que
la causa o la responsabilitat de la prorroga extraordinària sigui imputable a l’Administració. La
proposta d’acord haurà de fer menció expressa de la causa o de la responsabilitat.
j. Atès la situació de pròrroga extraordinària s’ha d’agilitzar l’expedient de la nova contractació
del servei en el termini més aviat possible.
k. S’insta al departament responsable o gestor del servei a evitar la realització de pròrrogues
extraordinàries en ares a una millor organització i planificació dels contractes de serveis
gestionats per l’àrea.
l. D’acord amb la Instrucció del Ple del Tribunal de Comptes, aprovada en sessió de dia 30 de
juny de 2015, (BOE de 17 de juliol de 2015), aquesta Intervenció ha de remetre al Tribunal de
Comptes la informació sobre els acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del
president de l'Entitat Local contraris a objeccions formulades pels Interventors locals i les
anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió
del tràmit de fiscalització prèvia, a través d'un procediment telemàtic, en compliment del que
estableix l'article218.3 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, després de la modificació
introduïda per la Llei 27/2013,de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local. Així mateix, disposa l'enviament d'informació en relació amb els acords i
resolucions dictats pels òrgans competents de les entitats locals amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia.
Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a tenor del
que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment que preveu l’art. 216 del RDLeg.
2/2004.
A l’efecte, informar que, conforme al prevista l’art. 218 del TRLRHL, l’òrgan interventor elevarà
informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President podrà presentar al Ple informe
justificatiu dela seva actuació.
Aquest és l’informe que emet aquest Interventor qui subscriu a la vista únicament dels
documents facilitats i relacionats."
49. Sobre la taula. Pregunta oral Grup C's relativa als enderrocs al Passeig de Cala Gamba
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¿Qué gestiones han realizado desde la regiduría de infraestructuras en relación a los
derrumbes del paseo de Cala Gamba?
C

ontesta el Sr. Romero

50. Pregunta oral Grup PP relativa a documentació de carrils bici
"1. Quan rebrem resposta a la sol·licitud d'informació formulada en relació als projectes de
carrils bici executats i pendents d'execució, formulada el 19 de gener de 2018 i reiterada el 12
de febrer?
2. En cas de no rebre aquesta informació, quin dia tendrem aquesta documentació disponible
a la seu de la regidoria per a la seva consulta presencial?
Es retira
51. Pregunta oral Grup PP relativa a previsió de nous centres de primària i secundària
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"1. Quins centres educatius de primària i secundària estan prevists construir a Palma en els
propers anys?
2. Quins tipus de construcció està prevista per aquests centres?"
Es retira
52. Pregunta oral Grup PP relativa a calendari d'actuacions en els centres d'educació infantil i
primària de Palma
"Quin és el calendari d’actuacions acordat amb l’IBISEC per dur a terme les reformes i millores
necessàries en els centres d’educació d’Infantil i Primària de Palma en el present i posteriors
anys?"
No aprovat: es retira
53. Pregunta oral Grup C's relativa a la posició de l'Àrea de Mobilitat respecte de
l'aparcament que l'Autoritat Portuària té projectat a la Llotja des Peix
"Recientemente la Autoridad Portuaria ha anunciado la construcción de un aparcamiento
público junto a la "Llotja des Peix". ¿Cuál es la posición del área de movilidad del
Ayuntamiento respecto al citado aparcamiento?"
Contesta el Sr. Ferrer
FOD 1. Moció Grup PP relativa a assumir el compromís per la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes
Es proposa:
"El Pleno de Ayuntamiento insta al equipo de Gobierno a
1.- En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y transversal el
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de
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todas sus acciones y decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y promoción
en el empleo; erradicación de la violencia de género; educación; pensiones; salud; deporte;
representación política y social; investigación, desarrollo e innovación; sociedad de la
información; cultura; política exterior; cooperación al desarrollo y en el medio rural.
2.- Trasladar este compromiso al Gobierno de España y al Gobierno de la Comunidad
Autónoma."
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, aprovat per unanimitat
FOD 2. Nomenament nou membre del Tribunal Econòmic Administratiu de l'Ajuntament de
Palma
Es proposa:
"1. Acceptar la renuncia presentada pel membre del Tribunal Econòmic Administratiu, la
senyora Esther Rotger Sureda,agraint-li la tasca realitzada com a membre del Tribunal
Econòmic Administratiu.
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2. Nomenar com a nou membre integrant del Tribunal Econòmic Administratiu de
l'Ajuntament de Palma la senyora Maria Pons Tomás."
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, aprovat per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 3. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa a
oficialitzar dia 24 de febrer com a dia de record de les víctimes de la guerra civil i el
franquisme
Es proposa:
"1. Commemorar, dins el calendari de festes oficials de l'Ajuntament, dia 24 de febrer com el
Dia de Record a les Víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme. Amb aquesta finalitat la
Regidoria de Cultura organitzarà, conjuntament amb la Comissió 24 de Febrer, activitats anual
per a donar a conèixer al conjunt de la societat la figura i l'obra de les persones que hi varen
ser afusellades.
2. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca que, en exercici de les seves
competències, també oficialitzin el 24 de febrer com a Día de Record de les Víctimes de la
Guerra Civil i el Franquisme"
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, aprovat per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 4. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's de
suport a la vaga feminista del proper 8 de març
Es proposa:
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"L'Ajuntament de Palma prendrà totes les mesures necessàries per a garantir l'exercici del dret
fonamental de vaga previst a la nostra Constitució i a la nostra Llei, a totes les persones
compromeses a posar fi a la discriminació social, legal, politica, moral i verbal contra les dones
del món"
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat i retirada la signatura i suport del Grup
C's, s'aprova per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots en
contra (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 5. Reconeixement de deute del Departament de RRHH de l'Àrea delegada de Seguretat
Ciutadana per diversos conceptes i per import de 605.500,45€.
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: 49.992,51€)
a. Bloc 1187: sobre la "sol·licitud abonament serveis extraordinaris octubre 2017 i mesos
anteriors" signada el 14 de desembre de 2017. Dita relació consta de vint-i-sis pàgines, la
primera comença pel senyor José Manuel Aguilera García i la darrera acaba pel senyor Andrés
Villena Cañadas amb la despesa de 48.522,46 €.
b. Bloc 1189: sobre la "sol·licitud abonament hores extres festives" signada el 19 de desembre
de 2017. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Bartolomé Adrover Capellà
i acaba pel senyor Andrés Villena Cañadas amb la despesa de 1.286,29 €.
c. NI 22623/17: sobre "hores extres diumenge 24/09/2017 CP 193 – NI 22623", signada d’11 de
desembre de 2017. L’escrit és sobre el policia local Daniel Javaloyas Molina, que va realitzar un
servei extraordinari diürn quan en realitates tractava d’hores extraordinàries festives, amb la
corresponent despesa de 110,26 €.
d. NI 22554/17: sobre "hores extres treballades amb baixa laboral – NI 22554-17", signada el
19 de desembre de 2017. L’escrit pertany al policia local Julián Fernández de Moyà Pons, per
serveis extraordinaris el dia 28 de juny de 2017 amb la despesa de 43,50 €.
Festius (subtotal: 64.080,96€)
a. Bloc 1195: sobre "Sol·licitud abonament festiu 8 de desembre 2017 (opció 1 i 2) diürn"
signada el 29 de desembre de 2017. Dita relació consta de quatre pàgines, la primera comença
pel senyor Juan José Abadal Pomar i la darrera acaba pel senyor JaimeXimenis Mas amb la
despesa de 16.412,93 €.
b. Bloc 1205: sobre "Sol·licitud abonament festiu 25 de desembre 2017 (opció1 i 2)" signada el
16 de gener de 2018. Dita relació consta de tres pàgines, la primera comença pel senyor José
Manuel Aguilera Garcíai la darrera acaba pel senyor Jaime Ximenis Mas amb la despesa de
12.660,88 €.

- 33 -

c. Bloc 1206: sobre "Sol·licitud abonament festiu 6, 8, 25, 26 desembre 2017 nocturna)"
signada el 16 de gener de 2018. Dita relació consta de quatre pàgines, la primeracomença pel
senyor Gabriel Aguiló Ramon i la darrera acaba pel senyor Pedro-José Torres Angel amb la
despesa de 20.061,03 €.
d. Bloc 1207: sobre "Sol·licitud abonament festiu 26 desembre, (opció 1 i 2 diürna)" signada el
16 de gener de 2018. Dita relacióconsta de quatre pàgines, la primera comença pel senyor
Bartolomé Adrover Capellà i la darrera acaba per la senyora Juana-Maria Zambrana Pareja amb
la despesa de 14.819,95 €.
e. Bloc 1208: sobre "Sol·licitud abonament festiu 12 d’octubre 2017"signada el17 de gener de
2018. Dita relació consta d’una pàgina, que únicament subscriu a la senyora Alba Mayol Tous
amb la despesa de 126,17 €.
Caps de Setmana Diürn (subtotal: 126.539,84€)
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a. Bloc 1160: Sobre "Sol·licitud abonament cap de setmana 27/08/2017 JVE pendent" signada
el 25 d’octubre de 2017. Dita relació consta d’una pàgina, que comença pel senyor Sebastián
AndrésCorrales Gonzalez i acaba pel senyor Pedro José Verd Rodrigo amb la despesa de 232,61
€.
b. Bloc 1190: Sobre "Sol·licitud abonament cap de setmana mes de setembre 2017" signada el
18 de desembre de 2017. Dita relació consta 31 pàgines, la primeracomençapel senyor Juan
José Abadal Pomar i la darrera acaba pel senyor Jaime Ximenis mas amb la despesa de
46.389,08 €
c. Bloc 1191:Sobre "Sol·licitud abonament cap de setmana diürn i cap de setmana de la JVE
octubre 2017" signada el 21 de desembre de 2017. Dita relació consta de 28 pàgines, la
primera comença pel senyor Juan José Abadal Pomar i la darrera acaba per la senyora JuanaMaria Zambrana Pareja amb la despesa de 42.501,17 €.
d. Bloc 1218: Sobre "Sol·licitud abonament cap de setmana diürn desembre 2017" signada el 8
de febrer de 2018. Dita relació conta de 25 pàgines, la primera comença pel senyor Juan José
Abadal Pomar ila darrera acaba per la senyora Juana Maria Zambrana Pareja amb la despesa
de 37.317,29 €.
e. NI 22826/17: Sobre "Cap de setmana treballat amb baixa laboral" signada el 12 de desembre
de 2017. L’escrit és sobre el policia local Juan Carlos Oller Marqués, per serveis el dia tres de
setembre de dos mil disset (cap de setmana) amb la despesa de 33,23 €.
f. NI 23266/17: Sobre "Cap de setmana treballat amb baixa laboral" signada el 18 de desembre
de 2017. L’escrit és sobre el policia local Gaspar Torrens Sansó, per serveis el dia disset de
setembre de dos mil disset (cap de setmana) amb la despesa de 33,23 €.
g. NI 23355/17: Sobre "Cap de setmana treballat amb baixa laboral" signada el 18 de desembre
de 2017. L’escrit és sobre el policia local GasparTorrens Sansó, per serveis el dia disset de
setembre de dos mil disset (cap de setmana) amb la despesa de 33,23 €.
Capsde Setmana nocturn (subtotal: 31.834,34€)
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a. Bloc 1210: Sobre "Sol·licitud abonament cap de setmana nocturna octubre 2017" signada el
24 de gener de 2018. Dita relació consta de 7 pàgines, la primera comença pel senyor Gabriel
Aguiló Ramon i acaba pelsenyor Pedro-José Torres Ángel amb la despesa de 10.467,45 €.
b. Bloc 1215: Sobre "Sol·licitud abonament cap de setmana nocturn novembre2017" signada el
7 de febrer de 2018. Dita relació conta de 7 pàgines, la primera comença pel senyor Gabriel
Aguiló Ramon i acaba pel senyor Pedro-José Torres Ángel amb la despesa de 10.002,23 €.
c. Bloc 1219: Sobre "Sol·licitud abonamentcap de setmana nocturn desembre 2017" signada el
8 de febrer de 2018. Dita relació consta de 8 pàgines, la primera comença pel senyor Gabriel
Aguiló Ramon i acaba pel senyor Pedro-José Torres Ángel amb la despesa de 11.364,66 €.
Dietes (subtotal: 9.503,50€)
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a. Bloc 1212: Sobre "Sol·licitud abonament dietes Jornades Voluntàries d’estiu 2017" signada el
05 de febrer de 2018. Dita relació consta de 10 pàgines, la primera comença pel senyor José
Alemany Capó i acaba pel senyor Pedro José Verd Rodrigo amb ladespesa de 3.557,43 €.
b. Bloc 1213: Sobre "Sol·licitud abonament dietes Gap (novembre i desembre), dietes SERPA
(octubre, novembre i desembre) 2017" signada el 06 de febrer de 2018. Dita relació consta de
15 pàgines, la primera comença pel senyor Carlos Aguilera Pavón i acaba pel senyor Jesús
Varela Fernández amb la despesa de 5.946,07 €
Jornades voluntàries d’estiu (subtotal:35.894,25€)
a. Bloc 1186: Sobre "Sol·licitud abonament serveis de les jornades voluntàries d’estiu pendents
2017" signada el 13 de desembre de 2017. Dita relació conta de 6 pàgines, la primera comença
pel senyor José Alemany Capó i acaba per la senyora Sonia Vivas Rivera amb la despesa de
35.841,75 €.
b. NI 22620/17: Sobre "Abonament Jornada Voluntària d’Estiu" signada l’11 de desembre de
2017. L’escrit és sobre la policia local Sonia Vivas Rivera per dues hores de servei a les Jornades
Voluntàries d’Estiu dia u de setembre del dos mil disset amb la despesa de 52,50 €.
Nocturnitat (subtotal: 20.699,91€)
a. NI2059/18: Sobre "Serveis nocturns juny Jornada Voluntària d’Estiu" signada el 31 de gener
de 2018. L’escrit és sobre els agents que hanrealitzat serveis nocturns a les Jornades
Voluntàries d’Estiu en el mes de juny amb la despesa de 1.605,23 €.
b.NI2228/18: Sobre"Serveis nocturns juliol Jornada Voluntària d’Estiu" signada l’1 de febrer de
2018. L’escrit és sobre elsagents que han realitzat serveis nocturns a les Jornades Voluntàries
d’Estiu en el mes de juliol amb la despesa de 2.562,44 €.
c. NI2230/18: Sobre"Serveis nocturns agost Jornada Voluntària d’Estiu" signada l’1 de febrer
de 2018. L’escrit és sobre els agents que han realitzat serveis nocturns a les Jornades
Voluntàries d’Estiu en el mes d’agost amb la despesa de 2.804,94 €.
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d. NI2231/18: Sobre "Serveis nocturns setembre Jornada Voluntària d’Estiu" signada l’1 de
febrer de 2018. L’escrit és sobre els agents que han realitzat serveis nocturns a les Jornades
Voluntàries d’Estiu en el mes de setembre amb la despesa de 3.481,53 €.
e. NI2232/18: Sobre "Serveis nocturns octubre Jornada Voluntària d’Estiu" signada l’1 de
febrer de 2018. L’escrit és sobre els agents quehan realitzat serveis nocturns a les Jornades
Voluntàries d’Estiu en el mes d’octubre amb la despesa de 1.224,08€.
f. NI2265/18:Sobre "Serveis nocturns USEI" signada l’1 de febrer de 2018. L’escrit és sobre els
agents que han realitzat serveis nocturns a la USEI en el mesos d’octubre a desembre amb la
despesa de 380,01 €.
g. NI2272/18: Sobre "Serveis nocturns UVAC" signada el 2 de febrer de 2018. L’escrit és sobre
els agents que han realitzat serveis nocturns a la UVAC en el mesos d’octubre a desembre amb
la despesa de 187,59 €.
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h. NI2274/18: Sobre "Serveis nocturns UII" signada l’1 de febrer de 2018. L’escrit és sobre els
agents que han realitzat serveis nocturns a la UII en el mesos d’octubre a desembre amb la
despesa de 4.033,33 €.
i. NI2548/18: Sobre "Serveis nocturns UVMA-PATRULLA VERDE 2017". L’escrit és sobre els
agents que han realitzat serveis nocturns a la UVMA-Patrulla Verde en el mesos de juny a
desembre amb la despesa de 4.420,76 €.
2on. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements (1) Serveis
Extraordinaris; (2) Festius; (3) Caps de setmana diürn; (4) Caps de setmana nocturn; (5) Dietes;
(6) Jornades voluntàries d’estiu; (7) Nocturnitat corresponent a exercicis anteriors a 2018 del
personal de la Policia Local ascendeix als 338.545,31 €.
3er. Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuaramb la tramitació
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries referides als diferents
conceptes de la Policia Local continguts a la present memòria:
- Serveis Extraordinaris: Expedir els documents comptables adients per tal depoder continuar
amb latramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.151.00 del
pressupost municipal de despeses de2018 amb la despesa total de 49.992,51 €.
- Festius: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03.66 del
pressupost municipal de despeses de2018 amb la despesa total de 64.080,96 €.
- Caps de Setmana diürn: Expedir els documents comptables adientsper tal de poder continuar
amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03.66
del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 126,539,84 €
- Caps de Setmana nocturn: Expedir els documents comptables adients per talde poder
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
12.132.00.121.03.66del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de
31.834,34 €.
- Dietes: Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.132.00.121.03.66 del
pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de 9.503,50 €.
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- Jornades voluntàries d’estiu: Expedir els documents comptables adients per tal de poder
continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
12.132.00.121.03.66 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la despesa total de
35.894,25 €.
- 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 2018 amb la despesa total de 20.699,91 €.
Desglossats els conceptes,la despesa total del cos de POLICIA LOCAL ascendeix als
338.545,31€.
4rt. Reconèixer el deute existent amb el personal de Bombers de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, amb les despeses que corresponen als següents conceptes:
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Hores Extraordinàries 2016 (Subtotal: 1.375,05 €)
1 .L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de juny de 2016, corresponent al dia
25 de juny de 2016 restaven pendents d’introduir 4 hores diürnes del bomber conductor José
Sastre Seguí, amb DNI 43.006.716M amb la despesa de 141,16 €
2. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de novembre de 2016, corresponent
al dia 22 de novembre de 2016 restaven pendents d’introduir 8 hores diürnes del sots-oficial
José Antonio Far Morro amb DNI 43.013.412Pamb la despesa de 293,91 €
3. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de desembre de 2016, corresponent
al dia 13 de desembre de 2016 restaven pendents d’introduir 14 hores diürnes i 2 hores
nocturnes, i del dia 14 de desembre de 2016 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i
2 hores diürnes del bomber conductor Antonio Enseñat Calafell, amb DNI 43.085.063Z amb la
despesa de 939,98 €
Hores Extraordinàries 2017 (Subtotal: 256.018.68 €)
4. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de gener de 2017, corresponent al
dia 1 de gener de 2017 restaven pendent d’introduir les següents hores festives; 9 hores
festives del bomber Antonio Beltrán Juan amb DNI 43.034.682A, 8 hores festives del bomber
Antoni Ferrando Muñoz amb DNI 43.149.976K i 8 hores festives del bomber Sergio Morcillo del
Río amb DNI 43.085.607Y amb la despesa de 1.197,51 €
5. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de gener de 2017, corresponent al
dia 9 de gener de 2017 restaven pendent d’introduir 3 hores diürnes del bomber Celestino de
Prada Guzmán amb DNI 43.032.237L, 3 hores diürnes del bomber Francisco López Raja amb
DNI 43.054.441M, 3 hores diürnes del bomber Rafael Matamalas Millán amb DNI 43.051315F i
3 hores diürnes del bomber Juan Tendero Requena amb DNI 43.026.143C. Corrresponent al dia
13 de gener de 2017 restaven pendent d’introduir 3 hores diürnes del bomber Pedro José
Garau Calafell amb DNI 43.104.095W, 3 hores diürnes del bomber Javier García Martín amb
DNI 70.049.656M, 3 hores diürnes del bomber José Llabrés Moranta amb DNI 42.999.783H i 3
hores diürnes del bomber Jesús Martínez Magallón amb DNI 17.867.088K amb la despesa de
971,90 €
6. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de gener de 2017, corresponent al
dia22 de gener de 2017 restaven pendent d’introduir 3 hores diürnes del bomber conductor
Antonio Enseñat Calafell, amb DNI 43.085.063Z amb la despesa de 145,88 €
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7. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de gener de 2017, corresponent al
dia 23 de gener de 2017 restava pendent d’introduir 1 hora diürna del bomber conductor
Jaume Burguera Román amb DNI 43.044.581Namb la despesa de37,62 €
8. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de gener de 2017, corresponent al
dia 26 de gener de 2017 restaven pendent d’introduir 6 hores nocturnes i 2 diürnes del
bomber Antonio Villén Aguilera amb DNI 42.975.219H. amb la despesa de 394,94 €
9. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de febrer de 2017, corresponent al
dia 9 de febrer de 2017 restaven pendent d’introduir 10 hores diürnes del bomber Jaume
Llinàs Camps amb DNI 43.143.402W amb la despesa de 337,90 €
10. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes d’abril de 2017, corresponent al dia
9 d’abril de 2017 es va introduir erròniament 8 hores festives al Caporal Miguel Palmer Ferrer
amb DNI 18.233.321W i qui va realitzar efectivament el servei de 8 hores festives va serel
bomber Miguel Palmer Martínez amb DNI 18.234.042X. amb la despesa de 381,60 €
11. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes de maig de 2017, corresponent al
dia 26 de maig de 2017 restaven pendent d’introduir 3 hores diürnes del bomber Jaume
Morales Sastre amb DNI 43.179.400M amb la despesa de 101,35€
12. L’abonament per errada hores extraordinàries del mes d’agost de 2017, en el mes d’agost
restaven pendent d’introduir hores corresponents al següent llistat de bombers i
comandaments des d’Amoròs Cadavieco, Antonio a Soler Capó, Pere amb la despesa de
8.019,80 €
13. Hores Extraordinàries corresponents al mes de setembre de l’any 2017, segons relació de
bombers i comandaments des d’Alonso Mayoral, Luis a Villen Aguilera, Antonio amb la
despesa de 103.327,42 €
14. Hores Extraordinàries corresponents al mes d’octubre de l’any 2017, segons relació
debombers i comandament des d’Abad Llompart, Lluís Francesc a Vives Gras, Miquel amb la
despesa de 88.341,60 €
15. Hores Extraordinàries corresponents al mes de novembre de l’any 2017, segons relació de
bombers i comandaments des d’Alonso de Caso Vera, Alvaro a Villen Aguilera, Antonio amb la
despesa de 52.761,16 €
Festius 2017 i Caps de setmana 2017 (Total: 9.561,41€)
5è. 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 2016: 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 2018 amb la despesa total de
1.375,05 €.
- Serveis Extraordinaris 2017: 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 2018 amb la despesa total de
256.018.68 €)
- 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 2018 amb ladespesa total de 6.911,84 €.
- Festius: 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 2018 amb la despesa total de 2.649,57 €.
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6è. El muntant total de la despesa pendent d’abonament dels complements d’hores
extraordinàries de 2016i 2017, així com caps de setmana i festius de 2017 ascendeix als
266.955,14 €
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 605.500,45 €."

Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, aprovat per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 6. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE; MÉS per Palma i PODEM PALMA relativa a la
defensa de la llibertat d'expressió i absolució del raper Valtònyc
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Es proposa:
"1. L'Ajuntament de Palma manifesta la seva preocupació per l'extensió del delicte
d'enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d'estar emparats per l'exercici de
la llibertat d'expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retrocedir els
ciutadans i ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals.
2. L'Ajuntament de Palma demana l'absolució de Josep Miguel Arenas Beltrán, Valtònyc, pels
delictes d'enaltiment del terrorisme, calumnies i injuries greus a la Corona i amenaces que
actualment se li imputen"
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, aprovat per 15 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots encontra (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 7. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA en relació a
anticipar l'edat de jubilació dels membres de les policies locals
Es proposa:
"El PLe de l'Ajuntament de Palma insta al Govern d'Espanya a accelerar els tràmits i aprovi el
més aviat possible el règim jurídic i el procediment general per establir els coeficients
correctors i anticipar l'edat de jubilació voluntària dels membres de les policies locals"
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, aprovat per 19 vots a favor (PSIBPSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA i C's) i 9 abstencions (PP i Sr. Gijón)
El secretari adjunt i general del Ple actal
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