Ajuntament
Unitat emissora:
Codi orgànic:

SliCRlí’l'ARl/X GENERAL DISL
0201 0000

9 de Patata
m..

PLIC

REGIDORS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
’

CONVOCATÓRIADE SESSIÓ PLENÀRlA

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Data: 26 de setembre de 2019
Hora: 10.00 li
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament

D'acord amb el que disposen els articles 55 i següents del Reglament Orgànic del Ple, us
convoco, a l'objecte de tractar els assumptes del següent
ORDRE DEL DIA:
]. SECRETARlA
1.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2019

Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 25 de juliol de
2019
2.

3.

Donar compte dels convenis inscrits al Registre de Convenis

2. DECLARACIÓ lNSTlTUClONAL
(No n’hi ha)
3. PART RESOLUTIVA
3.1. PROPOSTES DE BATLIA
4. Aprovar la creació de la Comissió no Permanent relativa a les Vivendes del Camp Redó i
nomenament dels seus membres

Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 [9 de nomenament del representant
municipal a l'entitat Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença
54

Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament dels membres
del Consell de Capitalitat de Palma
6.

Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament del representant
municipal ala Red Española de Ciudades por el Clima

7.

Ajuntament

ja

de Palma
:

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament dels
representants a la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears
8.

Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 31 07 19 de nomenament del representant
municipal al Consell '1“crritorial de la Propietat immobiliaria de la Gerència Regional del
Cadastre

9.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 04 09 19 de nomenament dels
representants municipals al Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma
10.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 04 09 19 de nomenament del
representant municipal al Consell de Direcció de l'Agència (l'Estratègia Turística de les Illes
Balears
11.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 04 09 19 de nomenament del
represenant municipal al Patronat de la Fundació Minyones
12.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 04 09 19 de nomenament del
representant al Consell General i a la Comissió Tècnica del Conveni de Col' laboració del Comitè
de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport de Palma
13.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 04 09 19 de nomenament del
representant municipal al Patronat del Parc Nacional Maritimoten'cstre de l'Arxipèlag de Cabrera
14.

15. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 18 09 19 de modificació de l'acord de
nomenament dels membres del Consell Rector del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
(PMEI)

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 18 09 19 de nomenament del
representant municipal a la Comissió de Coordinació de l'Aeroport de Palma de Mallorca
(AENA)
16.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia
representant municipal al Fòrum Balear del Voluntarietat
17.

18

09 19 de nomenament del

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 18 09 19 de nomenament del
representant municipal a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric
18.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 18 09 2019 de nomenament del
representant municipal al Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)
19.

20. Donar compte de l'acord de la Junta de Govem de dia
representant municipal al Consell Social de la UIB
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09 19 de nomenament del

21. Donar compte del Decret de batlia núm. AJT201916505, de dia 30 08 19 de nomenament
dels representants de la Comissió de Protecció Civil Municipal (PLATERPALMA)
22. Donar compte de la relació de decrets des de dia 19 dejuliol al 19 de setembre de 2019

»Àïà»

Ajuntament % de Palma
3.2. PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN, DELS SEUS MEMBRES
ALTRES REGIDORS/RES AMB RESPONSABILITATDE GOVERN

DELS/DE

I

SERVEIS JURÍDICS
23. Donar compte al Ple del veredicte de l'Acte mim. 72 de la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de J usticia dictat en el procediment núm. 445/17
24. Donar compte al Ple del veredicte de la sentència núm. 156/19, dictada pel Jutjat contenciós
administratiu núm. 2

COMISSIÓ DE COMPTES ECONOMIA

I

RECURSOS HUMANS

25. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sra. Maria Mercedes Celeste

Palmcro

26. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sra. Montserrat Oliveras Ballarín
27. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sr. David Diez Herreros
28. Reconèixer al Sr. B. Calafat Vich, TAE superior Cap de Secció de Benestar Social, la
compatibilitat per a l'exercici d'activitat pública de professor associat a la UIB durant el curs

acadèmic 2019/2020

29. Reconeixement de deute a diversos proveïdors per un import de 3.058,58€
30. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVEL per un import de 124,60€
3 I.

€

Reconeixement de deute a l'empresa T-Systems ITC Ibérica SAU per un import de 27.729,09

32. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 13.125€
33. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 12.300€
34. Reconeixement de deute a diversos proveïdors en concepte prestació de serveis
subministraments efectuats a la Policia Local per un import de 5.920,07€

i

35. Reconeixement de deute a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un import de
545.054,38€
36. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (lRliS) per un import de

30.936€ (juny 2019)

37. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import de

30.936€(mesjuli012019)

38. Reconeixement de deute amb l'empresa CANON ESPANA, SA per un import de

l

l.374,81€

Ajuntament

de Fatma

39. Reconeixement de deute amb l'empresa Balear de Ascensores, SL per un import de 266596
40. Reconeixement de deute amb l'empresa DYRECO PALMA, SL per un import de l.097,46€
41. Reconeixement de deute al procurador Sr. J. Tomàs Tomàs per un import de 4.398,18€
42. Reconeixement de deute al Despacho Jesús González Perez Abogados per un import de
2_000€
43. Reconeixement de deute a l'entitat Cruz Roja Española per un import de 72.444,06€
44. Reconeixement de deute a l'empresa TECNOMOTOR MALLORCA, SL per un import de

707€

45. Reconeixement de deute a l'empresa TECNOMOTOR MALLORCA, SL per un import de

43,0%

46. Reconeixement de deute a l'empresa AUTOS NIGORRA, SLU (NISSAN) per un import de

1.890,89€

47. Reconeixement de deute a l'empresa CALIBRA'IÉST ASESORAMIENTO Y CONTROL
SL per un import de 2.341,71€
48. Reconeixement de deute a l'empresa ELÉCTRICA PUIGCERCÓS, SAU per un import de

591,7ó€

49. Reconeixement de deute a l'empresa OSIFAR, SL per un import de 156,09€
50. Reconeixement de deute a l'empresa OSIFAR, SL per un import de 544,50€
51. Reconeixement de deute a l'empresa AUTO SERVE TALLERES MALLORCA 2015, SA
per un import de 2.107,43€
52. Reconeixement de deute a l'empresa TAPICERIAS TOYSA, SL per un import de 169,40€
53. Reconeixement de deute a l'empresa MALLORCA MOTOS, SA per un import de 263,61€
54. Reconeixement de deute a l'empresa CARROCERIAS FRANCISCO HIJOS, SL per un
import de 76,2%
55. Reconeixement de deute a l'empresa TALLER AC/DC, SL per un import de 108,90€
56. Reconeixement de deute a l'empresa Esports 85 per un import de

1

12.530€

57. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de 213,59€ (Recurs
cassació 7519/18)
58. Reconeixement de deute al Sri Alejandro González Salinas per un import de 213,59€ (Recurs

cassació 5187/18)

?ïiïs

Ajuntament (i? de Palma
59. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de 21_ 5967 (Recurs

eassació 5779/18)

60. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro Gonzalez, Salinas per un import de 213,59€ (Recurs

cassació 5187/18)

61. Reconeixement de deute SAMSlC juliol 2019
62. Reconeixement de deute SAMSlC agost 2019
63. Aprovar l'expedient de baixa de drets pendents de cobrament corresponents a l'exercici 2014
per un import de 9.516.93€
64. Aprovar l'expedient col-lectiu de baixa de saldos de valors rebuts en dipòsit con'esponents a
avals rebuts als anys 1991, 1992, 2006 i 2007 per un import total de 70.107,33€
65. Rectificar els punts primer i tercer de la pan dispositiva de l'acord de reconeixement de deute
de 126.187,94€ aprovat pel Ple de dia 25 dcjuliol de 2019
66. Declarat" que l'obra subjecte a lClO de dotació de serveis consistents en pavimentació d'un
tram de voravia al C/ Forn d'es Vidre, és d'interès i utilitat municipal
67. Autoritzar a l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA per subscriure operació
d'endeutament a llarg termini per import de l 1.339.440€
68. Aprovar la modificació de crèdit n. 9, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Cotporació per a 2019
69. Aprovar la modificació de crèdit n. 10, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
70. Aprovar la modificació de crèdit n. 1, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
1

71. Aprovar la modificació de crèdit número 17 de transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
72. Aprovar la modificació de crèdit número 18 de transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries. en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
73. Aprovar la modificació de crèdit número 19 de transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
74. Donar compte al Ple de les modificacions de plantilla que s'han duit a terme des de l'1 de
gener de 2019 fins a dia d'avui

COMlSSlÓ D’URBANXSME

I

MEDI AMBIENT

75. Aprovar definitivament el projecte de modificació del PGOU de Palma per tal d’incorporar el
SUP 22—01 , Sa Teulcra al sòl urbà. PAU/0008, 01 PRAD44

ga

Ajuntament: % de Paèma
76. Denegar la tramitació de la proposta de Modificació puntual del PGOU de Palma, referent a
la modificació de la Fitxa de Catàleg 25/08 corresponent a l'Església de la Immaculada
Concepció, al carrer Sant Magí. PAl8/0005. Olprdel 5

Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma. referida a la supressió de
alineació oticial definida en el carrer Metge Sbert a Son Sardina. PA ] 8/00l 3. Ol prai264
77.

l"

Aprovar inicialment la modificació del PGOU. referida al canvi d“us de Pequipament
municipal situat al C/ Golfde Biscaia, 5. PAl8/0015. 01PRAIZÓ3
78.

79. Denegar l"aprovació inicial del projecte d'Estudi de Detall de reordenació de volums
d“edifici existent, situat al Passeig des Born, núm. 9. PEl9/0001. 05prdenZ7

Aprovació definitiva de la modificació del PGOU referent al canvi d'ús del SGEC/CO—P
07 (s"Escorxador). PAIS/0014. Ol prad45.
80.

81. Adlierir-se al nou "Pacte de batles
contra el canvi climàtic

i

batlesses

(Mayor—s

46—

Adapt)“, per continuar amb la lluita

3.3. PROPOSICIONS D’INICIATIVA POPULAR
(No n’hi ha)
3.4 PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS

COMISSIÓ DE SERVEIS

A LA

CIUTADANIA

82. Sobre la taula. Grup Cs relativa al nomenament de representants del Patronat de la Fundació
Pilar i Joan Miró a Mallorca
83. Grup Cs relativa a pisos destinats a les víctimes de violència de gènere
84. Grup Cs relativa al barri de Camp Redó
85. Grup VOX relativa a sol-licitud de creació d'espais de recolzament

famílies

i

assessorament a les

86. Grup VOX relativa a sol-licitud d'espais públics per a la pràctica de l'esport de boxa
87. Grup VOX relativa a increment de la criminalitat a Palma
88. Grup PP relativa a l'aniversari de la caiguda del mur de Berlin
89.

Grup PP relativa a pavelló de Son Ferragut

90. Grup PP relativa a la tolerància religiosa
91. Grups PSIB-PSOE, UNlDES PODEM
contra la violència cap a les dones”

i

MÉS

—

Estimam Palma relativa a "Palma pacta

Ajuntament (tà de Palma
COMISSIÓ DE COMPTES ECONOMIA

I

RECURSOS HUMANS

92. Grup VOX relativa a la defensa i reconeixement de la tasca dels funcionaris municipals

COMISSIÓ DE VIGILÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES I
DESCONCENTRACIÓTERRITORIAL
93. Grup Cs relativa a accessos des de la Rambla a la plaça Major
94. Grup Cs relativa a la il-luminació del camí dels Reis
95. Grup Cs relativa a reposició de l’aroles de la pista de patinatge i multiusos d'es Molinar
96. Grup VOX relativa a realitzar un pla director que recollí totes les detieièneies a les voravics i
vials de la ciutat de Palma amb la valoració del cost de la seva reparació
97. Grup VOX relativa a que l'Ajuntament, les diferents regidories
tenguin una presentació oficial de la seva organització i funcionament

i

emprcscs municipals

98. Grup PP relativa a que s'iniciin amb caràcter d'urgència els tràmits necessaris per complir
amb la normativa de contractació de les administracions públiques

COMISSIÓ D’URBANISME

I

MEDI AMBIENT

99. Grup Cs relativa a abocaments a la badia de Palma
100.

Grup VOX relativa a abocaments a les platges de Palma

10]. Grup PP relativa a la construcció d'una nova depuradora a Palma
102. Grup Cs relativa a mesures per a la resolució sobre el tema de l'aprofitament de la
urbanització Bellavista

Grup Cs relativa a diverses actuacions a dur a terme al centre sanitari municipal de
protecció animal de Son Reus
103.

104. Grup Cs

relativa a la senyalització dels vianants

105.

Grup Cs relativa a camins escolars

106.

Grup VOX relativa a la protecció i conservació del centre històric de Palma

107_

Grup PP relativa a les feines per desterrar les rates de Palma

Grup PP relativa a modificar el nomenament de vocal al Consell d'Administración
d'EMAYA
108.

109.

Grup PP relativa a la recollida de fems a la zona de les vivendes del Camp Redó

Ajuntament“;
110. Grup PP relativa a la redacció
Palma
1 1

i

m

nia-,i.“

%

de;

Palma

aprovació d'una ordenança d'estètica per a la Platja de

Grup PP relativa a Son Bordoy

1.

|

12.

Grup PP relativa a la recuperació de son Busquets

1

13.

Grup PP relativa a la millora dels accessos a Palma al solar de l'antiga presó
Grup PP relativa a la revocació dels poders ampliais al gerent de l'SMAP

114.

Grup PP relativa a proposta d'acord per a la Llei d'universalitat descompte resident transport
aeri marítim illes Balears
1

15.

i

4.1NFORMAC1Ó,'1MPULS ! CONTROL
4.1. lNFORMAClO DE L’EQUIP DE GOVERN
4.2 COMPAREIXENCES
116._Sobre la taula. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor responsable
de l'Àrea de Mobilitat Sostenible

Sol-licitud de compareixença a petició del Grup VOX i Grup Cs de la regidora de l'Àrea de
Seguretat Ciutadana
1

17.

4.3 INFORME INTERVENCIÓ
118. Donar compte al Ple del "Pla d'ajust de l'article
informe del seguiment del Pla 2n trimestre 2019

7

del RD Llei 4/2012, de 24 de febrerm

Donar compte al Ple acord Junta Govern 5/6/2019 "Pròrroga i revisió preus contracte
prestació Servei seguretat i vigilància immobles i instal-lacions Ajuntament" adoptat amb
informe intervenció amb objeccions (reparo) lnf. n. 133/2018
119.

120. Donar compte al Ple acord Junta de Govem 26/06/2019 de “SEGONA PRORROGA
EXTRAORDINARIA del contracte de servei de prevenció d’accidents, salvament i
socorrisme...", adoptat amb informe d'Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo): inf. nú.
151/2019
121.

Donar compte al Ple de l'informe de morositat del mes dejuny de 2019

4.4. PREGUNTES DE RESPOSTA ORAL
122.

Pregunta oral Grup VOX relativa al pressupost per arreglar voravies i vies públiques

123.

Pregunta oral Grup VOX relativa a la seguretat a la Platja de Palma

124. Pregunta oral Grup VOX relativa a la cessió d'ús de l'antiga presó a l'entitat "SOM SA
PRESO"

Ajuntament: (La?

de Palma

lZS. Pregunta oral Grup VOX relativa a la tlrma per part del Sr. Carrió d'un document conjunt de

sanció d'AENA

5. MOCIONS D’URGÉNCIA

(no n’hi ha)
6. PRECS ! PREGUNTES

Palma, 23 desetembre de 2019
El

batle

Jqsé F ’Hila Vargas
,/
,

