EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 12/2019
Caràcter: ordinari
Data: 26 de setembre de 2019
Horari: de 10.03 a 17.55 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament

MIQUEL BALLESTER OLIVER 26-09-2019 Extracte acta

President:
José Francisco Hila Vargas (PSIB-PSOE)
Assistents:
Juana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE)
Montserrat Amat Ortega (VOX ACTUA- PALMA)
Sandra Barceló Schwarz (VOX ACTUA- PALMA)
Josep Lluís Bauzá Simó (Cs)
Llorenç Carrió Crespí (MÉS-Estimam Palma)
Juana Maria Capó Navarro (Cs)
Mercedes Celeste Palmero (PP)
Fulgencio Coll Bucher (VOX ACTUA- PALMA)
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSIB-PSOE)
David Díez Herreros (PP)
Francisco Ducrós Salvá (PSIB-PSOE)
Alejandro Escriche Cots (Cs)
Adrián García Campos (PSIB-PSOE)
Alberto Jarabo Vicente (UNIDES PODEM)
Julio Martínez Galiano (PP)
Elena Navarro Duch (PSIB-PSOE)
Antoni Noguera Ortega (MÉS-Estimam Palma)
Montserrat Oliveras Ballarin (PP)
María del Carmen Palomino Sánchez (PSIB-PSOE)
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE)
Lydia Pérez Martínez (PP)
Ramon Vicenç Perpinyà Font (PSIB-PSOE)
Eva María Pomar Juan (Cs)
Sergio Rodríguez Farré (VOX ACTUA- PALMA)
Rodrigo Andrés Romero (UNIDES PODEM)
Guillermo Sánchez Cifre (PP)
Neus Truyol Caimari (MÉS-Estimam Palma)
Sonia Vivas Rivera (UNIDES PODEM)
Secretari adjunt i secretari general del ple actal: Miquel Ballester Oliver
Interventor: Juan Cañellas Vich
Secretària suplent 1a: Esther Rotger Sureda
Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació:
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2019
2. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 25 de
juliol de 2019
3. Donar compte dels convenis inscrits al Registre de Convenis
4. Aprovar la creació de la Comissió no Permanent relativa a les Vivendes del Camp
Redó i nomenament dels seus membres
5. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament del
representant municipal a l'entitat Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença
6. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament dels
membres del Consell de Capitalitat de Palma
7. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament del
representant municipal a la Red Española de Ciudades por el Clima
8. 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

MIQUEL BALLESTER OLIVER 26-09-2019 Extracte acta

9. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 31 07 19 de nomenament del
representant municipal al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de la Gerència
Regional del Cadastre
10. 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
11. 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 d'Estratègia Turística de les
Illes Balears
12. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 04 09 19 de nomenament del
representant municipal al Patronat de la Fundació Minyones
13. 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
14. 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 Maritimoterrestre de l'Arxipèlag
de Cabrera
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)
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16. 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)
17. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 18 09 19 de nomenament del
representant municipal al Fòrum Balear del Voluntarietat
18. 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
19. 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)
20. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 11 09 19 de nomenament del
representant municipal al Consell Social de la UIB
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)
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22. Donar compte de la relació de decrets des de dia 19 de juliol al 19 de setembre de
2019
23. Donar compte al Ple del veredicte de l'Acte núm. 72 de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia dictat en el procediment núm. 445/17
La Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient se'n dóna per assabentada.
24. Donar compte al Ple del veredicte de la sentència núm. 156/19, dictada pel Jutjat
contenciós administratiu núm. 2
25. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sra. Maria Mercedes
Celeste Palmero
26. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sra. Montserrat Oliveras
Ballarín
27. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sr. David Díez 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€
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31. 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 i
subministraments efectuats a la Policia Local per un import de 5.920,07€
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 (IRES) 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€ (mes juliol 2019)
38. Reconeixement de deute amb l'empresa CANON ESPAÑA, SA per un import de
11.374,81€
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39. Reconeixement de deute amb l'empresa Balear de Ascensores, SL per un import de
266,59€
40. Reconeixement de deute amb l'empresa DYRECO PALMA, SL per un import de
1.097,46€
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 Pérez 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 43,08€
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 CALIBRATEST ASESORAMIENTO Y
CONTROL SL per un import de 2.341,71€
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48. Reconeixement de deute a l'empresa ELÉCTRICA PUIGCERCÓS, SAU per un
import de 591,76€
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 CARROCERÍAS FRANCISCO HIJOS, SL per
un import de 76,29€
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 112.530€
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57. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 7519/18)
58. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 5187/18)
59. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 5779/18)
60. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 5187/18)
61. Reconeixement de deute SAMSIC juliol 2019
62. Reconeixement de deute SAMSIC 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
corresponents a avals rebuts als anys 1991, 1992, 2006 i 2007 per un import total de
70.107,33€
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65. Rectificar els punts primer i tercer de la part dispositiva de l'acord de reconeixement
de deute de 126.187,94€ aprovat pel Ple de dia 25 de juliol de 2019
Sentit del vot
66. Declarar que l'obra subjecte a ICIO 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 11.339.440€
68. Aprovar la modificació de crèdit n. 9, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació 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. 11, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
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
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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
75. Aprovar definitivament el projecte de modificació del PGOU de Palma per tal
d’incorporar el SUP 22-01, Sa Teulera al sòl urbà. PA17/0008. 01PRAD44
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. PA18/0005. 01prde15
77. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida a la supressió de l’
alineació oficial definida en el carrer Metge Sbert a Son Sardina. PA18/0013.
01prai264
78. Aprovar inicialment la modificació del PGOU, referida al canvi d’ús de
l’equipament municipal situat al C/ Golf de Biscaia, 5. PA18/0015. 01PRAI263
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. PE19/0001. 05prden27
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80. Aprovació definitiva de la modificació del PGOU referent al canvi d’ús del
SGEC/CO-P 46-07 (S’Escorxador). PA18/0014. 01 prad45.
81. Adherir-se al nou "Pacte de batles i batlesses (Mayors Adapt)”, per continuar amb la
lluita contra el canvi climàtic
91. Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS - Estimam Palma relativa a "Palma
pacta contra la violència cap a les dones"
84. Grup Cs relativa al barri de Camp Redó
99. Grup Cs relativa a abocaments a la badia de Palma
100. Grup VOX relativa a abocaments a les platges de Palma
101. Grup PP relativa a la construcció d'una nova depuradora a Palma
109. Grup PP relativa a la recollida de fems a la zona de les vivendes del Camp Redó
93. Grup Cs relativa a accessos des de la Rambla a la plaça Major
95. Grup Cs relativa a reposició de faroles de la pista de patinatge i multiusos d'es
Molinar
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107. Grup PP relativa a les feines per desterrar les rates de Palma
83. Grup Cs relativa a pisos destinats a les víctimes de violència de gènere
103. Grup Cs relativa a diverses actuacions a dur a terme al centre sanitari municipal de
protecció animal de Son Reus
110. Grup PP relativa a la redacció i aprovació d'una ordenança d'estètica per a la Platja
de Palma
111. Grup PP relativa a Son Bordoy
112. Grup PP relativa a la recuperació de son Busquets
82. Sobre la taula. Grup Cs relativa al nomenament de representants del Patronat de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
85. Grup VOX relativa a sol·licitud de creació d'espais de recolzament i assessorament
a les famílies
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
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88. Grup PP relativa a l'aniversari de la caiguda del mur de Berlín
89. Grup PP relativa a pavelló de Son Ferragut
90. Grup PP relativa a la tolerància religiosa
92. Grup VOX relativa a la defensa i reconeixement de la tasca dels funcionaris
municipals
94. Grup Cs relativa a la il·luminació del camí dels Reis
96. Grup VOX relativa a realitzar un pla director que reculli totes les deficiències a les
voravies 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 i empreses
municipals tenguin una presentació oficial de la seva organització i funcionament
98. Grup PP relativa a que s’iniciïn amb caràcter d'urgència els tràmits necessaris per
complir amb la normativa de contractació de les administracions públiques
102. Grup Cs relativa a mesures per a la resolució sobre el tema de l'aprofitament de la
urbanització Bellavista
104. Grup Cs relativa a la senyalització dels vianants
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105. Grup Cs relativa a camins escolars
106. Grup VOX relativa a la protecció i conservació del centre històric de Palma
108. Grup PP relativa a modificar el nomenament de vocal al Consell d’Administració
d'EMAYA
113. Grup PP relativa a la millora dels accessos a Palma al solar de l'antiga presó
114. Grup PP relativa a la revocació dels poders ampliats al gerent de l'SMAP
(VOX-ACTUA PALMA).
115. Grup PP relativa a proposta d'acord per a la Llei d'universalitat descompte resident
transport aeri i marítim Illes Balears
116. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor
responsable de l'Àrea de Mobilitat Sostenible
117. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX i Grup Cs de la regidora de
l'Àrea de Seguretat Ciutadana
118. Donar compte al Ple del "Pla d'ajust de l'article 7 del RD Llei 4/2012, de 24 de
febrer informe del seguiment del Pla 2n trimestre 2019
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119. 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) Inf. n. 133/2018
120. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 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 de juny de 2019
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 PRESÓ"
125. Pregunta oral Grup VOX relativa a la firma per part del Sr. Carrió d'un document
conjunt de sanció d'AENA
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FOD 1. Proposta de nomenament de representants a la Fundació Turisme Palma de
Mallorca 365.
FOD 2. Aprovar la modificació de crèdit número 25 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019.
FOD 3. Aprovar la modificació de crèdit número 30 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019.
FOD 4. Aprovar la modificació de crèdit núm. 12, de suplement de crèdit finançat amb
baixa de crèdit en el Pressupost propi de la Corporació per a 2019.
FOD 5. Aprovar la modificació de crèdit n. 12, de crèdit extraordinari finançat amb
romanent de tresoreria per despeses generals en el Pressupost Propi de la Corporació per
a 2019
FOD 6. Moció Grup VOX relativa al cessament de la regidora de Justícia Social,
Feminisme i LGTBI Sonia Vivas
FOD 7. Moció Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma relativa a
l’adhesió de l’Ajuntament de Palma a la vaga mundial pel clima.
FOD 8. Presa en consideració de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. María del
Carmen Palomino Sánchez, amb efectes a partir de dia 27 de setembre de 2019,

-9-

sol·licitant a la Junta Electoral Central la credencial del nou regidor del Grup Municipal
PSIB-PSOE
6. PRECS I PREGUNTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2019
Es proposa:
"Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2019"
Aprovat per unanimitat
2. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 25 de
juliol de 2019
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Únic. Donar compte del resultat del seguiment i l’execució dels acords complimentats
corresponents al Ple ordinari de dia 25 de juliol de 2019 de l’Ajuntament."
3. Donar compte dels convenis inscrits al Registre de Convenis
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El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"La Secretaria General del Ple dóna compte dels convenis rebuts i inscrits al Registre de
Convenis fins el dia d’avui.
1653 Conveni de col·laboració de 12 06 19 entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació i l’Ajuntament de Palma per gestionar el Servei d’Ajuda a Domicili per a
persones en situació de dependència (Registrat 31 07 19)
1654 Addenda al conveni intermunicipal amb l’Ajuntament d’Andratx de 5 de juliol de
2018 (Registrat el 19 09 2019)"
4. Aprovar la creació de la Comissió no Permanent relativa a les Vivendes del
Camp Redó i nomenament dels seus membres
Es proposa:
"1. Constituir la Comissió no Permanent relativa a les Vivendes del Camp Redó per fer
un seguiment periòdic dels acords presos pel Ple sobre aquesta zona.
2. Composició de la Comissió:
- Presidència: El regidor del Districte Nord
- Vicepresidència: El regidor de Cultura i Benestar Social
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- Membres:
- La regidora de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne iSostenibilitat
- La regidora de l’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat
- El regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
- La regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
- La regidora de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
- Elregidor de l’Àrea de Cultura i Benestar Social
- La regidora de l’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum
- Un/a representant del Grup Municipal Popular (PP)
- Un/a representant del Grup Municipal Ciutadadanos – Partido de la Ciudadanía (Cs)
- Un/a representant del Grup Municipal VOX ACTUA-BALEARES
Hi podrà assistir qualsevol altra regidora o regidor amb veu i sense vot, quan assisteixi
per petició pròpia.
Actuarà de secretari la Secretària General del Ple o funcionari en qui delegui.
3. A aquesta Comissió també hi estarà convidada una persona representant de l’Institut
Balear de la Vivenda (IBAVI) i la Defensora de la Ciutadania.
4. La Comissió estarà assistida per una Comissió Tècnica per a l’estudi i proposta de les
qüestions que se li encarreguin per la Comissió no Permanent.
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La composició serà la següent:
- Presidència: President del Districte Nord.
En cas d’absència, el coordinador del Districte podrà asumir la Presidència.
- Coordinació: Coordinador del Districte Nord
- Secretaria: Secretària oficina Districte Nord
- Personal tècnic:
- Representant de Benestar Social
- Representant d’EMAYA
- Representant de Seguretat Ciutadana
- Representant d’Urbanisme i Patronat RIBA
- Representant de Joventut
- Representant de Justícia Social
- Representant de Participació Ciutadana
- Representant de Sanitat i Consum
- Representant d’Infraestructures i Accessibilitat
- Representant de Fires i Mercats
- Altres assistents:
- Representant de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania
- Representant de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència
- Representant de l’IBAVI
-Representant de la Policia Nacional
5. A la primera sessió que celebri la Comissió no Permanent i la Comissió Tècnica es
regularan el seus respectius funcionaments."
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Aprovat per unanimitat
5. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament del
representant municipal a l'entitat Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Palma a l’entitat Colonya Caixa
d’Estalvis de Pollença:
- El funcionari, director tècnic de Benestar Social, Sr. Jaume Payeras Vives.
2. Comunicar el present acord a l’entitat Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i a
l’interessat.
3. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
6. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament
dels membres del Consell de Capitalitat de Palma
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"1. Nomenar com a integrants d’aquest Ajuntament al Consell de Capitalitat de Palma
als següents titulars de regidories d’àrees:
Sr. José F. Hila Vargas, president
Sr. Alberto Jarabo Vicente, regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern
Interior
Sr. Antoni Noguera Ortega, regidor de l’Àrea de Cultura i Benestar Social
Sr. Adrián García campos, regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació
2. Sol·licitar a la Presidència de la Comunitat Autònoma i a la Presidència del Consell
de Mallorca la designació de tres titulars de conselleries autonòmiques i de tres titulars
de conselleries insulars respectivament.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme, i
comunicar-ho als interessats."
7. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 24 07 19 de nomenament del
representant municipal a la Red Española de Ciudades por el Clima
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"1. Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Palma a la Red Española de
Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP):
- El regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal, Sr. Ramon Vicenç Perpinyà
Font, com a representant polític.
- El tècnic de Medi Ambient i Benestar Animal,Sr. Roland Bahón Menéndez, com a
representant tècnic.
2. Comunicar el present acord a la Secretaría Técnicade la Red Española de Ciudades
por el Clima de la FEMP i als interessats.
3. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que esdugui a terme."
8. 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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Palma a la Junta Rectora del
Consorci Velòdrom Illes Balears:
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- El regidor de l’Àrea Delegada d’Esports, Sr. Francisco Ducrós Salvá, titular
El director general d’Esports, Sr. Antoni Martín Martínez, suplent
-La regidora de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Sra. Neus
Truyol Caimari, titular
El director general d’Habitatge, Sr. Josep M. Rigo Serra,suplent
-El regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Adrián García Campos,
titular
El coordinador general d’Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Martí Siquier Sastre,
suplent
2. Comunicar el present acord al Consorci Velòdrom Illes Balears.
4. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
9. Donar compte de l'acord de Junta de Govern de dia 31 07 19 de nomenament del
representant municipal al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de la
Gerència Regional del Cadastre
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representant municipal del Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de la Gerència Regional del Cadastre a:
Titular, el Sr. Adrián García Campos, regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i
Innovació
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Suplent, el Sr. Martí Siquier Sastre, coordinador general d’Economia, Hisenda i
Innovació
2. Comunicar el present acord al Centro de Gestió Cadastral i donar-ne compte al Ple de
l’Ajuntament."
10. 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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Palma al Patronat de la Fundació
Teatre Principal de Palma:
- El batle, Sr. José F. Hila Vargas, com a titular
- El regidor de Cultura i Benestar Social, Sr. Antoni Noguera Ortega, com a primer
suplent
- El director general de Música i Arts Escèniques, Sr. Miquel Àngel Contreras Ramis,
com a segon suplent
2. Comunicar el present acord a la Fundació Teatre Principal de Palma i als interessats.

MIQUEL BALLESTER OLIVER 26-09-2019 Extracte acta

3. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que dugui a terme."
11. 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 d'Estratègia
Turística de les Illes Balears
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Palma al Consell de Direcció de
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears:
- El batle, Sr. José F. Hila Vargas, com a titular.
- La regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Sra. Joana Maria Adrover Moyano, com
a suplent.
2. Comunicar el present acord a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i als
interessats.
3. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
12. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 04 09 19 de nomenament
del representant municipal al Patronat de la Fundació Minyones
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"1. Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Palma al Patronat de la Fundació
Minyones:
- La coordinadora general de Benestar Social, Sra. Catalina M. Trobat Sbert
- La directora general d’Infància, Comunitari i Projectes, Sra. Margalida Gayà Vicente
2. Comunicar el present acord a la Fundació Minyones, al Bisbat de Mallorca i a les
interessades.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
13. 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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar vocal en representació de l’Ajuntament de Palma al Consell General del
Conveni de Col·laboració del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de
l’Aeroport de Palma a la Sra. Elena Navarro Duch, regidora de l’Àrea Delegada de
Turisme, Sanitat i Comerç.
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2. Nomenar vocal en representació de l’Ajuntament de Palma a la Comissió Tècnica del
Conveni de Col·laboració del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de
l’Aeroport de Palma a la Sra. Maribel González Carrasco, directora general de Turisme.
3. Notificar el present acord a la Direcció General de Transport Marítim i Aeri de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge i a les interessades.
4. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
14. 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 Maritimoterrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera
Es proposa:
"1. Nomenar com a representants al Patronat del Parc Nacional Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera:
- El regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal, Sr. Ramon Vicenç Perpinyà
Font, titular
- El coordinador general de Medi Ambient i Benestar Animal, Sr. Nicolau Sebastià
Cañellas Serrano, suplent.
2. Comunicar el present acord a la Conselleria de Medi Ambient i Territori i als
interessats.
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3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
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)
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar membres del Consell Rector del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants:
President:
Llorenç Carrió Crespí, regidor de l’Àrea Delegada d’Educació i Política Lingüística
Vicepresident:
Jaume Ribas Seguí, director general d’Educació i Política Lingüística
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Vocals amb veu i vot:
Elena Navarro Duch, regidora de l’Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum
Jordi Vila Albareda, expert, representant del Grup Municipal UNIDES PODEM
María de las Mercedes Celeste Palmero, regidora del Grup Municipal PP
Sergio Rodriguez Farré, regidor del Grup Municipal VOX-ACTUA PALMA
Juana Cristina Fiol Fluixà, experta, representant del Grup Municipal Cs
Representant del Comitè d’Empresa del PMEI
Representant de la Conselleria d’Educació
Vocals amb veu i sense vot:
Miquel Perelló Oliver, expert de l’àmbit d’Educació.
Representant d’AMIPA
Representant de la UIB
Representant de FAPA Mallorca
Representant de la Associació Assemblea 0-3
Els representants d’institucions i associacions acreditaran la seva representació davant la
Secretaria del Consell Rector.
Règim de suplències:
Podran assistir com a suplents qualsevol regidor del respectiu grup polític municipal.
Els coordinadors i directors generals podran substituïr-se i, eventualment, podran
substituir els regidors de l’equip de govern.
Aquesta suplència es comunicarà al president i al secretari abans de l’inici de la sessió
corresponent.
2.Comunicar aquest acord a l’organisme autònom, el qual notificarà als interessats.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
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16. 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)
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representants de l’Ajuntament a la Comissió de Coordinació de
l’Aeroport de Palma de Mallorca (AENA):
- La regidora de l’Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum, Sra. Elena Navarro
Duch, titular
- La directora general de Turisme, Sra. Maria Isabel González Carrasco, suplent
2. Comunicar el present acord a l’Aeroport de Palma de Mallorca i als interessats.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
17. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 18 09 19 de nomenament
del representant municipal al Fòrum Balear del Voluntarietat
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"1. Nomenar com a representants de l’Ajuntament al Fòrum Balear del Voluntarietat:
- El regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior, Sr. Alberto Jarabo
Vicente, titular
- La directora general de Participació Ciutadana, Sra. Claudia Costa del Río, suplent
2. Comunicar el present acord a la Direcció General de Participació i Voluntarietat i als
interessats.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
18. 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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Palma a la Ponència Tècnica de
Patrimoni Històric:
- El cronista de la ciutat, Sr. Bartomeu Bestard Cladera, titular
- La TAE, cap de negociat del castell de Bellver, Sra. Magdalena Rosselló Pons, suplent
2. Comunicar el present acord a la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de
Mallorca i als interessats.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
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19. 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)
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Nomenar com a representant de l’Ajuntament al Patronat de la Fundació per als
Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB):
- El director general de Música i Arts Escèniques, Sr. Miquel Àngel Contreras Ramis
2. Comunicar el present acord a la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial i a l’interessat.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
20. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 11 09 19 de nomenament
del representant municipal al Consell Social de la UIB
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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"1. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Palma al Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears:
- El regidor de l’Àrea Delegada d’Educació i Política Lingüística, Sr. Llorenç Carrió
Crespí, titular
- El director general d’Educació i Política Lingüística, Sr. Jaume Ribas Seguí, suplent
2. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i als
interessats.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme."
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)
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"1. Actualitzar la composició dels membres de la Comissió de Protecció CivilMunicipal
(PLATERPALMA), que és la següent:
- Direcció: el batle, José F. Hila Vargas
- Direcció Delegada: La regidora de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana, Sra. Joana
Maria Adrover Moyà, i com a suplent, la coordinadora general de Seguretat Ciutadana,
Sra. Joana Maria Adillón Sastre

- 18 -

- Direcció General d’Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears: el director
general d’Emergències, Sr. Jaime Barceló Huguet, i com a suplent, el cap del
Departament d’Emergències, el Sr. Antonio Bernat Girad
- Gabinet d’Informació: el director general de Comunicació, Sr. José Juan Alcover
Pons, i com a suplent, el director general de Protocol, Sr. Jorge García Roca
- Secretaria Tècnica: l’oficial cap de Bombers, Sr. Manuel Ángel Nieto Izquierdo, i com
a suplent, l’oficial de Bombers, Sr. Luís Miguel Ortega Ballester
- Secretaria administrativa: el secretari adjunt i general del Ple actal. de l’Ajuntament de
Palma, Sr. Miquel Ballester Oliver, i com a suplent, la cap del Departament de la
Secretaria de la Junta de Govern, Sra. Esther Rotger Sureda
Vocalies permanents
- El regidor de l’Àrea de Mobilitat,Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny, i com a suplent,
el cap del Departament, Sr. Miquel Femenias Reus
- El cap de la Policia Local, Sr. Josep Palouzié Vizcaya, i com a suplent, el major de la
Policia Local, Sr. José Antonio Bravo López
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- El coordinador de Bombers, el Sr. Alex Bergas Ribas, i com a suplent, l’oficial de
Bombers, Sr. Luis Miguel Ortega Ballester
- El gerent d’Urbanisme, Sr. Joan Riera Jaume, i com a suplent, el subgerent director
general d’Urbanisme i en funcions de director tècnic,Sr. Gabriel Horrach Estarellas
- El coordinador general d’Infraestructures, Sr. Luis Sureda Díaz, i com a suplent, el cap
del Departament d’Infraestructures, Sr. Urbano Sánchez Pastor-Dotor
- La coordinadora general de Benestar Social, Sra. Catalina Maria Trobat Sbert, i com a
suplent, el director general de Benestar Social, Sr. Joan Antoni Salas Rotger
- La directora general de Participació Ciutadana, Sra. Claudia Costa del Río, i com a
suplent, el/ la cap del Departament de Participació Ciutadana
- El coordinador general de Medi Ambient i Benestar Animal, Sr. Nicolau Sebastià
Cañellas Serrano, i com a suplent, el director general de Sanitat i Consum, Sr. Joaquín
de María Arrebola
- El director dels Serveis Jurídics, Sr. Miquel Àngel Dot Ramis, i com a suplent, el
lletrat assessor, Sr. Jaime Barceló Llompart.
Vocalies eventuals
- El director gerent de Mercapalma, Sr. Jeroni Barbón Juan
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- El director gerent de l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma (EMT), Sr.
Mateu Marcús Fiol i com a suplent, la directora general de Mobilitat, Sra. Irene
Nombela Ovalle
- El president de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA), Sr. Ramon
Vicenç Perpinyà Font, i com a suplent, el director del Cicle de l’Aigua Sr. Jaume
Femenias Blanch
- El gerent de l’Institut Municipal d’Innovació (IMI), Sr. Job Torres San Julián, i com a
suplent, l’administrador,Sr. José Llull Pastor
- La coordinadora general de Cultura, Sra. Francisca Niell Llabrés, i com a suplent, el
director general de Cultura, Sr. Marcos Augusto Lladó
- El gerent de l’Institut Municipal d’Esports (IME), Sr. Rafael Navarro Roig, i coma
suplent, el director general d’Esports, Sr. Antoni Martín Martínez
- El gerent de l’Empresa Funerària Municipal (EFM), Sr. Jordi Vilà Albareda, i com a
suplent, el cap del Departament Tècnic, Sr. Miquel Gomila Ginard
- La presidenta de l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma, Sra. Isabel Vidal
Tomás, i com a suplent, el/la gerent de l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma
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- La coordinadora general de Batlia, Sra. Patricia López Sánchez, i com a suplent, el
coordinador general de govern municipal, Sr. Oscar M. Cereijo Méndez
- El coordinador general d’Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Martí Siquier Sastre, i
com a suplent, el coordinador de l’Oficina de Control de la Despesa, Sr. Pep Lluís
Cortès Fleixas
- El coordinador general de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. Miquel Àngel Capó
Navarro, i com a suplent, la gerent de PalmaActiva, Sra. Susana Rincón Otero
- El/la director/a general de Funció Pública, i com a suplent, el cap del Departament de
Personal, Sr. Antoni Pol Coll
- El director general d’Educació i Política Lingüística, Sr. Jaume Ribas Seguí, i com a
suplent, el director general de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sr. Alberto Rosauro
Vivandos
2. Comunicar el present decret a les persones interessades.
3. Donar-ne compte a la Junta de Govern i al Ple de l’Ajuntament d’aquest decret a la
primera sessió que es dugui a terme."
22. Donar compte de la relació de decrets des de dia 19 de juliol al 19 de setembre
de 2019
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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
juliol al 19 de setembre de 2019."
23. Donar compte al Ple del veredicte de l'Acte núm. 72 de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia dictat en el procediment núm.
445/17
La Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient se'n dóna per assabentada.
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Per la Sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justícia dePalma, s’ha
dictat sentència que es dirà, finalitzant el recurs contenciós administratiu; per la qual
cosa podria dictar-se el següent:
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ACORD PLENARI
L’Ajuntament de Palma s’assabenta del veredicte de l’Acte núm. 72 de la Sala
contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, de data 24 d’abril de
2019, dictat en el procediment núm. 445/17, interposat per MALLORCA BLUE SAIL
SL, contra Acord del Ple de data 28-09-17, dictat en el PA 2005/12, pel qual es va
denegar la tramitació de la modificació puntual del PGOU de Palma, en l’àmbit de la
finca Sa Creueta i es va ordenar l’arxiu de l’expedient, desestimant el recurs.
Aquest Ajuntament Ple com a responsable de la seva execució acusa rebut del veredicte
i disposa que per part dels Serveis Jurídics es comuniqui l’acte al departament
municipal adient per tal que prengui les mesures pertinents per donar compliment al
mateix."
24. Donar compte al Ple del veredicte de la sentència núm. 156/19, dictada pel
Jutjat contenciós administratiu núm. 2
La Comissió de Serveis a la Ciutadania se'n dóna per assabentada
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"L’Ajuntament de Palma s’assabenta del veredicte de la sentència núm. 156/19de data
20 de juny de 2019, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2, en el
procediment abreujat núm. 39/19, interposat per JOSÉ ANTONIO MANZANARES
GARCÍA contra desestimació, per silenci administratiu, del recurs de reposició a través
del qual es sol·licitava deixar sense efecte l’acord de la Comissió de Guardons, el dia
26-03-18, i que, en conseqüència, es modifiqui la IS32/18 de la Policia Local de data
08-05-18 i l’acord del Ple de data 26-04-18 y que, en conseqüència, s’atorguin al
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recurrent la creu del mèrit policial amb distintiu blanc per 30 anys de servei, pel qual
s’inadmet el recurs."
25. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sra. Maria
Mercedes Celeste Palmero
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"Informar favorablement la compatibilitat durant el període comprés entre els dies 15 i
30 de juny de 2019, ambdós inclosos, de la regidora portaveu, amb dedicació parcial
durant aquest període, Sra. Maria Mercedes Celeste Palmero com a funcionària de la
Comunitat Autònoma d’acord amb la jornada, dedicació i retribucions que
s’especifiquen en els antecedents."
Aprovat per unanimitat
26. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sra. Montserrat
Oliveras Ballarín
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
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Es proposa:
"Informar favorablement la compatibilitat de la regidora amb dedicació parcial, Sra.
Montserrat Oliveras Ballarín com a funcionària de l’Ajuntament de Calvià d’acord amb
la jornada, dedicació i retribucions que s’especifiquen en els antecedents."
Aprovat per unanimitat
27. Informe sobre compatibilitat de membre de la Corporació Sr. David Díez
Herreros
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"Informar favorablement la compatibilitat del regidor amb dedicació parcial, el Sr.
David Díez Herreros com a treballador de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
(FBIT) d’acord amb la jornada, dedicació i retribucions que s’especifiquen en els
antecedents."
Aprovat per unanimitat
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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
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"PRIMER..- Reconèixer al Sr Bernat Calafat Vich, TAE Superior Cap de Secció de
Benestar Social, la compatibilitat per a l’exercici d’activitatpública de Professor
Associat la Universitat de les Illes Balears, durant el curs acadèmic 2019/2020, amb una
dedicació no superior a la del temps parcial (4 hores setmanals) i amb efectes de dia 1
d’octubre fins dia 30 de setembre de 2020.
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, de30d’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 previstos dins la normativa de
Règim Local."
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Aprovat per unanimitat
29. Reconeixement de deute a diversos proveïdors per un import de 3.058,58€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 3.058,58 euros (tres
mil cinquanta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims), per les quantitats, empreses i
partides que es relacionen tot seguit, en concepte de prestació de serveis i
subministraments efectuats a la Policia Local al 2018.
2n.- Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer les despeses
corresponents dels imports amb càrrec a les partides que s'indiquen del vigent
pressupost de despeses.
PARTIDA: 12.13200.213.00
CONTRACTISTA: Seguridad y Limpieza SA.
NIF: A07058084.
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R. 3888 OP. 8573

IMPORT: 52,56 euros (BI 43,44 + IVA 9,12) (cinquanta-dos euros amb cinquanta-sis
cèntims
CONCEPTE: Càrrega extintor.
NÚM. FACTURA: B 1803912.
PARTIDA: 12.13200.214.00
CONTRACTISTA: Neumàtics Binissalem SL.
R. 3887 OP. 8572
NIF: B07695471.
IMPORT: 583,82 euros(BI 482,50 + IVA 101,32) (cinc-cents vuitanta-tres euros amb
vuitanta-dos cèntims).
CONCEPTE: Reparació i manteniment vehicles.
NÚM. FACTURA: CR 160469.
PARTIDA: 12.13200.221.09
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CONTRACTISTA: DYRECO PALMA SL.
R. 3883 OP. 8567
NIF: B07125537.
IMPORT: 226,52 euros (BI 187,21 + IVA 39,31) (dos-cents vint-i-sis euros amb
cinquanta-dos cèntims).
CONCEPTE: Subministraments diversos.
NÚM. FACTURA: 2018/01/013693.
CONTRACTISTA: Telecomunicación Electrónica y Conmutación SA. R. 3884 OP.
8568
NIF: A28166007.
IMPORT: 968,00 euros (BI 800,00 + IVA 168,00) (nou-cents seixanta-vuit euros).
CONCEPTE: Subministraments diversos.
NÚM. FACTURA: 52633300012461 (2018/23204).
PARTIDA: 12.13200.221.14
CONTRACTISTA: Treballs del Bosc SL.
R. 3885 OP. 8570
NIF: B07716863.
IMPORT: 847,00 euros (BI 700,00+ IVA 147,00) (vuit-cents quaranta-set euros).
CONCEPTE: Subministres secció muntada.
NÚM. FACTURA: A15/2018465.
PARTIDA: 12.13200.231.20
CONTRACTISTA: AGA TRAVEL SERVICES. R. 3886 OP. 8571
NIF: B57093635.
IMPORT: 104,01 euros (BI 96,30 + IVA 7,71) (cent quatre euros amb un cèntim).
CONCEPTE: Locomoció.
NÚM. FACTURA: A 77864 (2019/1780).
CONTRACTISTA: AGATRAVEL SERVICES.
NIF: B57093635.
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R. 7452

OP. 22049

IMPORT: 276,67 euros (BI 228,65 + IVA 48,02) (dos-cents setanta-sis euros amb
seixanta-set cèntims).
CONCEPTE: Locomoció.
NÚM. FACTURA: A 80.893.
4t.- Notificar el present Acord als interessats."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
30. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVEL per un import de 124,60€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
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"1.- RECONEIXER EL DEUTE corresponent a la factura núm. A62.370, de data
25/11/2016, de l’empresa AGA TRAVEL SERVICES, SL. CIF B57093635, amb
domicili a Palma, per un import total de CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS (124,60 euros, IVA inclòs) en concepte de desplaçament de
personal adscrita l’Àrea d’ Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Sr. Josep Mª Rigo
Serra (Madrid – 01/12/2016 personal directiu), amb càrrec a la partida num.
141700023110 (personal directiu) del vigent pressupost municipal.
2. - ABONAR a l’ esmentada associació la quantitat esmentada, un cop haver conformat
la factura per part del tècnic municipal responsable."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
31. Reconeixement de deute a l'empresa T-Systems ITC Ibérica SAU per un
import de 27.729,09 €
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Primer. Reconèixer el deute extrajudicial de crèdit amb la entitat T- Systems ITC
Ibèrica SAU, per un import total vint-i-set mil set-cents vint-i-nou amb nou cèntims
(27.729,09 euros) Iva inclòs, factura núm. F2019 9370391525, corresponent al contracte
d'actualització de la base de dades fiscals i als ingressos realitzats en els exercicis 2014,
2015, 2016 i 2017 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00.92050.22799 Altres
treballs realitzats per altres empreses i document comptable RC núm. 220190000544
(ref. 22019/164).
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Segon. Abonar a T-Systems ITCIbéria SAU, la despesa total a la qual es fa referència
en el punt anterior.
Tercer. Notificar aquest acord a l'entitat interessada i a les seccions de Compatibilitat i
Intervenció."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
32. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de
13.125€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
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"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials
Mallorca, amb CIF. G 57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de
Palma, d’un total de 13.125,00 euros (tretze mil cent vint i cinc euros), IVA exempt i
que corresponen al lloguer d’una part d’un edifici situat al camí vell de Bunyola de
Palma i propietat de l’entitat, corresponents a la factura 2019/26 de juny 2019.
La quantitat total de 13.125,00 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121
20200 del vigent pressupost de despeses."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
33. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de
12.300€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials
Mallorca, amb CIF. G 57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de
Palma, d’un total de 12.300,00 euros (dotze mil tres-cents euros), IVA exempt i que
corresponen al lloguer d’una part d’un edifici situat al camí vell de Bunyola de Palma i
propietat de l’entitat, corresponents a la factura 2019/28 de juliol 2019.
La quantitat total de 12.300,00€, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121
20200 del vigent pressupost de despeses."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
34. Reconeixement de deute a diversos proveïdors en concepte prestació de serveis
i subministraments efectuats a la Policia Local per un import de 5.920,07€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 5.920,07 euros (cinc
mil nou-cents vint euros amb set cèntims), per les quantitats, empreses i partides que es
relacionen tot seguit, en concepte de prestació de serveis i subministraments efectuats a
la Policia Local al 2018.
2n.- Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer lesdespeses
corresponents dels imports amb càrrec a les partides ques'indiquen del vigent pressupost
de despeses.
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PARTIDA: 12.13200.221.11
CONTRACTISTA: EQUIPABOSLO SL.
R. 4109 OP.9888
NIF: B-57/204125.
IMPORT: 397,66 euros (BI 328,64 + IVA 69,02) (tres-cents noranta-set euros amb
seixanta-sis cèntims (159,12+ 238,54).
CONCEPTE: Subministrament recanvis vehicles.
NÚM. FACTURA: 8724 i 8723.
CONTRACTISTA: CARLOS ISCAR SL
R. 5311 OP. 13575
NIF: B07501125.
IMPORT: 108,68 euros (BI 89,82 + IVA 18,86) (cent vuit euros amb seixanta-vuit
cèntims.
CONCEPTE: Subministrament recanvis vehicles.
NÚM. FACTURA: M I8000060.
CONTRACTISTA: PLATAFORMA CIAL. DE RETAIL SAU R. 5468 OP. 15260
NIF: A28278026.
IMPORT: 371,48 euros (BI 307,01 + IVA 64,47) (tres-cents setanta-un euros amb
quaranta-vuit cèntims).
CONCEPTE: Subministrament recanvis vehicles.
NÚM. FACTURA: TA2601835.
PARTIDA: 12.13200.214.00
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CONTRACTISTA: PLATAFORMA CIAL. DE RETAIL SAU
R. 6578 OP.
19821
NIF: A28278026.
IMPORT: 1.739,31 euros (BI 1.437,45 + IVA 301,86) (mil set-cents trenta-nou euros
amb trenta-un cèntims).
CONCEPTE: Reparació i manteniment vehicle.
NÚM. FACTURA: TA2601751.
CONTRACTISTA: PLATAFORMA CIAL. DE RETAIL SAU R. 6631 OP. 20014
NIF: A28278026.
IMPORT: 643,25 euros (BI 531,61 + IVA 111,64) (sis-cents quaranta-tres euros amb
vint-i-cinc cèntims).
CONCEPTE: Reparació i manteniment vehicle.
NÚM. FACTURA: TA2600971.
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CONTRACTISTA: MALLORCA MOTOS SA R. 6626 OP. 19977
NIF: A07164338.
IMPORT: 283,30 euros (BI 234,13 + IVA 49,17)(dos-cents vuitanta-tres euros amb
trenta cèntims).
CONCEPTE: Reparació i manteniment vehicle.
NÚM. FACTURA: FT11138.
CONTRACTISTA: MALLORCA MOTOS SA
R. 6627 OP. 19983
NIF: A07164338.
IMPORT: 546,81 euros (BI 451,91 + IVA 94,90) (cinc-cents quaranta-sis euros amb
vuitanta-un cèntims).
CONCEPTE: Reparació i manteniment vehicle.
NÚM. FACTURA: FT11079.
CONTRACTISTA: NEUMATICOS Y REPARACIONES TECNICAS SL R. 6577
OP. 19819
NIF: B57497570.
IMPORT: 603,58 euros (BI 498,83 + IVA 104,75) (sis-cents tres euros amb cinquantavuit cèntims) (48,34+347,16+24,62+158,84+24,62).
CONCEPTE: Reparació i manteniment vehicle.
NÚM. FACTURA: 8270, 8944, 8440, 8732i 8985.
PARTIDA: 12.13200.162.00
CONTRACTISTA: FUNDACIO INSTITUT INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES
BALEARS
NIF: G57326324.
R. 8863 OP. 27507
IMPORT: 1.200,00 euros(BI 991,74+IVA 208,26) (mil dos-cents euros)
CONCEPTE: Formació i perfeccionament.
NÚM. FACTURA: FV 2018-795
PARTIDA: 12.13200.220.02
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CONTRACTISTA: DEFCON INFORMÀTICA
R. 8862 OP. 27504
NIF: B57165284.
IMPORT: 26,00 euros (BI 21,49+ IVA 4,51)(vint-i-sis euros).
CONCEPTE: Material informàtica no inventariable.
NÚM. FACTURA: 2471.
3r.- Notificar el present Acord als interessats."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
35. Reconeixement de deute a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un
import de 545.054,38€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:

MIQUEL BALLESTER OLIVER 26-09-2019 Extracte acta

"1er. Reconèixer el deute d’un total 545.054,38 €, (IVA inclòs) corresponents a factures
que es relacionen a continuació, amb càrrec a la consignació de la partida 02.93201.22729 del pressupost de despeses vigent.
L’ingrés es farà efectiu en les comptes que hi figuren a tal efecte.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 31.716,06
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002533248.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 58.550,10
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm.de factura 4002539335.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs:8.547,72
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A.VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002542808.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 81.250,04

- 29 -

Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 59414500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002554350.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 117.306,52
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002575376.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 81.722,11
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002613097.
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Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 6.496,27
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002540226.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 8.911,31
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar alcompte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYAARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002540509.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 722,57
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBANES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002540627.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 1.472,54
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002541277.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
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Total import IVA inclòs: 5.921,38
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002545330.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 16.951,46
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002535747.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 31.873,86
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002550937.
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Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 12.184,49
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002555532.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 32.712,67
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES020182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002573870.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 6.042,06
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES020182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIAINSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002589914.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 27.109,46
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIAINSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002597519
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Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 15.563,76
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a
referència núm. de factura 4002601934.
TOTALPARTIDA 545.054,38 €"
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
36. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per
un import de 30.936€ (juny 2019)
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
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"1r. RECONÈIXER EL DEUTE de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros),
IVA exempt, a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) amb CIF. G 64147184 i
domicili al carrer Àlaba, 61 1er, CP 08005 Barcelona, corresponents a la factura fra.
19/06/17 de juny de 2019.
La quantitat total de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt, es
pot carregar a la partida 20 23121 22793 PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL
A.V.V.G. del vigent pressupost de despeses.
2n. NOTIFICAR el present acord a la part interessada."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
37. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per
un import de 30.936€ (mes juliol 2019)
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros),
IVA exempt, a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) amb CIF. G 64147184 i
domicili al carrer Àlaba, 61 1er, CP 08005 Barcelona, corresponents a la factura fra.
19/07/17 de juliol de 2019.
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La quantitat total de30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt, es
pot carregar a la partida 20 23121 22793 PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL
A.V.V.G. del vigent pressupost de despeses.
2n. NOTIFICAR el present acord a la part interessada."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
38. Reconeixement de deute amb l'empresa CANON ESPAÑA, SA per un import
de 11.374,81€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:

MIQUEL BALLESTER OLIVER 26-09-2019 Extracte acta

"1. Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa CANON ESPAÑA S.A. amb cif
A28122125, relatiu a les factures perun import total de 11.374,81 € i abonar-les amb
càrrec a les aplicacions següents del vigent pressupost de l’Institut Municipal de
l’Esport.
N. d'entrada
N. de document
Data fra. Import
Text Explicatiu
F/2019/563 401383683
08/02/2019 413,05 Fra.401383683 Còpies incloses en
contracte mes de GENER
F/2019/976 401396110
06/03/2019 413,05 Fra. 401396110 Còpies incloses en
contracte mes de FEBRER
F/2019/1458
401409862
04/04/2019 413,05
Fra.
401409862
Còpies incloses en contracte mes de MARÇ
F/2019/1925
401423601
07/05/2019 413,05
Fra.
401423601
còpies incloses en contracte mes d'ABRIL
F/2019/1964
841908294
09/05/2019 1.115,40 Fra.
841908294
Lloguer màquines IME mes de GENER
F/2019/1965
841908295
09/05/2019 87,81 Fra. 841908295 Lloguer
màquina ADV C2230i MODEL LYB01957 ASE mes de GENER
F/2019/1966
841908296
09/05/2019 52,57 Fra. 841908296 lloguer
màquina MODEL FSQ37757 -MARGA CRESPI mes de GENER
F/2019/1967
841908297
09/05/2019 75,93 Fra. 841908297 lloguer
màquina MODEL FUN80021 ADMINISTRACIO mes deGENER
F/2019/1968
841908299
09/05/2019 87,81 Fra. 841908299 Lloguer
màquina MODEL LYB01957ASE mes de FEBRER
F/2019/1969
841908300
09/05/2019 52,57 Fra. 841908300 Lloguer
màquina MODEL FSQ37757 MARGA CRESPÍ mes de FEBRER
F/2019/1970
841908301
09/05/2019 75,93 Fra. 841908301 Lloguer
màquina MODEL FUN80021 ADMINISTRACIO mes de FEBRER
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F/2019/1972
841908302
09/05/2019 1.115,40
Lloguer màquina MODEL NZX04884 IME mes de MARÇ
F/2019/1973
841908303
09/05/2019 87,81 Fra.
màquina MODEL LYB01957 ASE mes de MARÇ
F/2019/1974
841908304
09/05/2019 52,57 Fra.
màquina MODEL FSQ37757 MARGA CRESPI mes de març
F/2019/1975
841908305
09/05/2019 75,93 Fra.
màquina MODEL FUN80021 ADMINISTRACIÓ mes de març
F/2019/1976
841908306
09/05/2019 1.115,40
Lloguermàquina MODEL NZX04884 IME mes d'ABRIL
F/2019/1977
841908307
09/05/2019 87,81 Fra.
màquina MODEL LYB01957 ASE mes d'ABRIL
F/2019/1978
841908308
09/05/2019 52,57 Fra.
màquina MODEL FSQ37757 MARGA CRESPÍ mes d'ABRIL
F/2019/1979
841908309
09/05/2019 75,93 Fra.
màquina MODEL FUN80021ADMINISTRACIÓ mes d'ABRIL
F/2019/1988
841908298
09/05/2019 1.115,40
Lloguer màquina MODELNZX04884 IME mes de febrer
F/2019/2414
401436902
06/06/2019 413,05
Còpies incloses en contracte mes de MAIG
F/2019/2417
841910356
09/06/2019 52,57 Fra.
màquina MODEL FSQ37757 MARGA CRESPI mes de MAIG
F/2019/2418
841910355
09/06/2019 87,81 Fra.
màquina MODEL LYB01957 ASE mes de MAIG
F/2019/2419
841910357
09/06/2019 75,93 Fra.
màquina MODEL FUN80021ADMINISTRACIO mes de MAIG
F/2019/2420
841910354
09/06/2019 1.115,40
Lloguer màquina IME mes de MAIG
F/2019/2951
401457335
23/07/2019 2.651,01
ENERO A MAYO Exceso de copias-Impresiones reprografia
instalaciones
11.374,81
TOTAL
N. Operació
220190008212
220190008213
220190008214
220190008215
220190008216
220190008217
220190008218
220190008219
220190008220
220190008221
220190008222
220190008223
220190008224
220190008225

Aplicació
Saldo
2019 20 34000 22000
2019 20 34000 22000
2019 20 34000 22000
2019 20 34000 22000
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
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413,05
413,05
413,05
413,05
87,81
1.115,40
52,57
75,93
87,81
52,57
75,93
1.115,40
87,81
52,57

Fra.

841908302

841908303 Lloguer
841908301 Lloguer
941908305 Lloguer
Fra.

841908306

841908307 Lloguer
841908308 Lloguer
841908309 Lloguer
Fra.

841908298

Fra.

401436902

841910356 Lloguer
841910355 Lloguer
841910357 Lloguer
Fra.

841910354

Fra.
401457335
i fax de todas las

220190008226
220190008227
220190008228
220190008229
220190008230
220190008231
220190009685
220190009686
220190009687
220190009688
220190009689
220190012122

2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
201920 34000 20600
2019 20 34000 22000
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 20600
2019 20 34000 22000
11.374,81

75,93
1.115,40
87,81
52,57
75,93
1.115,40
413,05
52,57
87,81
75,93
1.115,40
2.651,01

2. Elevar a l’aprovació del Ple.
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
39. Reconeixement de deute amb l'empresa Balear de Ascensores, SL per un
import de 266,59€

MIQUEL BALLESTER OLIVER 26-09-2019 Extracte acta

Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"- Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa Balear de Ascensores, S.L. amb
cif B07088826, relatiu a la factura n. 1804 1804014465 de data 31 de desembre de
2018 per un import de 266,59 € iva inclòs amb càrrec a la partida 24 3420022707 del
vigent pressupost del Institut Municipal de l’Esport.
-Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa Balear de Ascensores, S.L. amb cif
B07088826, relatiu a la factura n. 1804 1804014396 de data 31 de desembre de 2018
per un import de 43,34 € iva inclòs amb càrrec a la partida 24 34200 21300 del vigent
pressupost del Institut Municipal de l’Esport."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
40. Reconeixement de deute amb l'empresa DYRECO PALMA, SL per un import
de 1.097,46€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
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Es proposa:
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"1. Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa DYRECO PALMA, S.L. amb
CIF B07125537, relatiu a les factures per un import total de 1.097,46 € i abonar-les
amb càrrec a les aplicacions següents del vigent pressupost de l’Institut Municipal de
l’Esport.
N. d'entrada
N. de document
Data doc.
Import total
Text
Explicatiu
F/2019/2360
2019/01/007852
31/05/2019 129,71
Fra.
2019/01/007852. FIE. Pantalon cro 10414204 t-48 marino, bota ocean s3 nº 43 kapital
kss101, polo h 33098404 a.claro
F/2019/2361
2019/01/007855
31/05/2019 84,70 Fra.
2019/01/007855.
FIE. Zapato wk p4001 t-42 negro, zapato wk p4001 t-40 negro.
F/2019/2362
2019/01/007853
31/05/2019 155,03
Fra.
2016/01/007853. G.ESCALAS Y S.HUGO Pantalon11011807 negro t-38, polo m. m/c
popl 200 t.l arena, zapato dian niz
F/2019/2401
2019/01/007857
31/05/2019 136,69
Fra.
2019/01/007857. GERMANS ESCALAS. Polo h. m/c star t.m az. marino, polo m.
m/cpopl 200 t.s arena, zapato dian niza n
F/2019/2640
2019/01/009348
30/06/2019 102,75
Fra.
2019/01/009348. GERMANS ESCALAS pantalón negroT36, bermuda señora negro
T40, zapato dian n.38, zapato dian n.39
F/2019/3070
2019/01/010895
31/07/2019 104,39
FRA.
2019/01/010895 S'ESTEL, Manuel Lara Camiseta, chaleco, bermuda top.
F/2019/3073
2019/01/010893
31/07/2019 198,22
FRA.
2019/01/010893 GERMANS ESCALAS, 2 Bermuda cbro. negro, zapato, chaleco, 4
camiseta, 2 bermuda, polo azul.
F/2019/3074
2019/01/010894
31/07/2019 35,57 FRA.
2019/04/010894IME FIE, Zapato negro
F/2019/3403
2019/01/011164
13/08/2019 150,40
FRA.
2019/01/011164 FIE, 4 Camiseta azul marino, 1 Poloazul m., 1 Chaleco, 1 Zapato
garum, 2 Bermuda azul.
1.097,46 Total
N. Operació
220190008821
220190011104
220190011893
220190011894
220190011898
220190011105
220190011106
220190011108
220190011892
220190011980

Aplicació
2019 21 3420022104
2019 21 34200 22104
2019 21 34200 22104
2019 21 34200 22104
2019 21 34200 22104
2019 24 34200 22104
2019 24 34200 22104
2019 24 34200 22104
2019 24 34200 22104
2019 25 34200 22104
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Import
84,70
129,71
35,57
104,39
150,40
127,33
102,75
136,69
198,22
27,70
1.097,46

2. Elevar a l’aprovació del Ple.
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
41. Reconeixement de deute al procurador Sr. J. Tomàs Tomàs per un import de
4.398,18€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"PRIMER.- Reconèixer, de conformitat amb la facturació conformada i els informes
que s’adjunten i que formen part de la present resolució, el deute per import de 4.398,18
€ (IVA inclòs) existent amb el procurador Jeroni Tomàs Tomàs (7*2*5**4*) pels
treballs realitzats durant l’any 2018, els quals són relatius als processos reiniciats per
l’execució de sentències judicials per demandes de desnonament que es varen interposar
a l’any 2010.
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SEGON.- 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 l’aplicació 05.23110.22799 – Benestar i Drets Socials- Serveis Jurídicsdel vigent pressupost municipal de despeses per a l’any 2019.
TERCER.- Notificar el present Acord a la persona esmentada."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
42. Reconeixement de deute al Despacho Jesús González Pérez Abogados per un
import de 2.000€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Reconocer el derecho existente con el Despacho "JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ
ABOGADOS", los datos fiscales del cual figuran en la parte expositiva, de conformidad
con la factura núm. 25/19 por un importe de DOS MIL EUROS (2.000,00 € SIN IVA)
(retención IRPF sobre Derechos 300 €), en concepto de minuta en el recurso de
casación 8010/18 y cargar la aplicación presupuestaria en la Partida 02.920.00.22604
del vigente presupuesto de gastos para poder hacer frente al pago de dicho gasto."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
43. Reconeixement de deute a l'entitat Cruz Roja Española per un import de
72.444,06€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"PRIMER.- Reconèixer, de conformitat amb la facturació conformada i els informes
que s’adjunten i que formen part de la present resolució, el deute per import màxim de
72.444,06 € existent amb l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CIF Q2866001G),
corresponent al període d’abril de 2019 a juliol de 2019, en concepte de gestió del servei
del centre de dia s’Estel.
SEGON.- 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 l’aplicació 05.23130.22728 del vigent pressupost municipal de despeses
per a l’any 2019.
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TERCER.-Notificar l’acord a CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CIF Q2866001G)."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
44. Reconeixement de deute a l'empresa TECNOMOTOR MALLORCA, SL per
un import de 707€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del servei de
Logística de 4 de juliol de 2019que s’adjunta, amb l’empresa TECNOMOTOR
MALLORCA S.L., amb CIF. B07438864 en concepte de reparació de vehicles avariats
matricula 5300-BJM, 0769-FFH, PM 4399-CZ i 5811-BSV i de la compra de peces per
a la reparació d’un tractor corresponent a les factures: fra. 14879 de data 31/05/2019,
per un import de 98,30’-€, fra. 14184 de data 10/05/2019, per un import de 72,85’-€,
fra.15105 de data 10/06/2019, per un import de 314,67’-€, fra.14472 de data
20/05/2019, per un import de 221,18’-€. L’import total és de 707’-€ IVA inclòs dels
quals 122,70’-€ corresponen al 21% d’IVA i es poden carregar al pressupost de
despeses de 2019 11.45900.22111.- SUBMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA,
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UTILL. Ref. 9057, Op. 29313. Tot això atès l’informe de l’Intervenció Municipal núm.
188 de data 26.08.2019 que s’adjunta.
2n. Abonar les factures esmentades, degudament conformades i signades pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
45. Reconeixement de deute a l'empresa TECNOMOTOR MALLORCA, SL per
un import de 43,08€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
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Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del servei de
Logística de 13 de juny de 2019 que s’adjunta, amb l’empresa TECNOMOTOR
MALLORCA S.L., amb CIF. B07438864 en concepte de subministrament de producte
per a neteja d’injectors vehicle matrícula 4808FGL corresponent a la factura: 13590 de
data 20/04/2019, per un import de 43,08’- € dels quals 7,48’- € corresponen al 21% d’
IVA i es poden carregar al pressupost de despeses de 2019 114590022111. Ref. 9056,
Op.29312.
Tot això atès l’informe de la Intervenció Municipal 187 de data
s’adjunta.

26/08/2019 que

2n. Abonar les factures esmentades, degudament conformades i signades pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
46. Reconeixement de deute a l'empresa AUTOS NIGORRA, SLU (NISSAN) per
un import de 1.890,89€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
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"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del servei de
Logística de 5 de juliol de 2019 que s’adjunta, amb l’empresa AUTOS NIGORRA,
SLU (NISSAN) amb CIF B 84577907en concepte de compra de peces necessàries per
a la reparació de camió canastra matrícula 0919-FGG, fra. RK6119 503 de data
11/04/2019, per un import de 1845,01 € i fra. RK6119 533 de data 23/04/2019, per un
import de 45,88 € (IVA inclòs).El total de les dues factures és de 1.890,89 € dels
quals328,17 € corresponen al 21% d’ IVA i es poden carregar al pressupost de despeses
de 2019 114590022111 LOGÍSTICA.- SUBMNISTRAMENT DE RECANVIS DE
MAQUINÀRIA, UTILLATGE. Ref. 9904 Op.31854. Tot això atès l’informe de la
Intervenció Municipal 190 de data 26/08/2019 que s’adjunta.
2n. Abonar les factures esmentades, degudament conformades i signades pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció deComptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
47. Reconeixement de deute a l'empresa CALIBRATEST ASESORAMIENTO Y
CONTROL SL per un import de 2.341,71€
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del servei
d’Estudis i Projectes de 12 de juny de 2019 que s’adjunta, amb l’empresa
CALIBRATEST ASESORAMIENTO Y CONTROL S.L., amb CIF B 57346363 en
concepte de servei d’anàlisi de mostres mitjançant assaigs d’amiant i altres fibres a
l’ambient, fra. 180275 de data 27/09/2018, per un import de 154,88’- € i fra. 180374
de data 31/12/2018, per un import de 2.186,83’- €. El total de les dues factures és de
2.341,71’- € dels quals 406,41’- € corresponen al 21% d’ IVA i es poden carregar al
pressupost de despeses de 2019 114500022706.-ADMINISTRACIÓ GENERAL
INFRAESTRUCTURESES ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. Ref. 9905 Op. 31855.
Tot això atès l’informe de la Intervenció Municipal núm. 189 de data 26/08/2019 que
s’adjunta
2n. Abonar les factures esmentades, degudament conformades i signades pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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48. Reconeixement de deute a l'empresa ELÉCTRICA PUIGCERCÓS, SAU per
un import de 591,76€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de
Logística de 28 de març de 2019,que s’adjunta, amb l’empresa ELÉCTRICA
PUIGCERCÓS S.A.U., amb CIF. A-07072911, en concepte de subministrament de
materials diversos per al manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat,
corresponent a les factures núm. CR 80696, de data 28/02/2019 fra. núm. CR 80958,
de data 27/03/2019 i fra. núm. CR 80970, de data 04/04/2019, per un import de
591,76’- €, dels quals 102,71 € corresponen al 21% d’ IVA, amb càrrec a la partida
2019 11.17100.22199 PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS,
Ref.22019008100, op. 220190026423. La Intervenció municipal ha emès informe núm.
209 REXC 2019, de data 10 de setembre de 2019s’adjunta.
2n. Abonar les esmentada factures, degudament conformades i signades pel personal
responsable.
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3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat.
Aprovat: per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
49. Reconeixement de deute a l'empresa OSIFAR, SL per un import de 156,09€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de
Logística de 20 de juny de 2019,que s’adjunta, amb l’empresa OSIFAR S.L., amb CIF.
B-07045065, enconcepte de servei de desembossament de canonada de la font de les
Rambles, corresponent a la fra. núm. F 1901391, de data30/05/2019, per un import de
156,09 €, dels quals 27,09 € corresponen al 21% d’ IVA i es pot carrera a l’aplicació
pressupostària 2019.11.17100.22747 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES
MANTENIMENT, Ref. 22019008101, op 220190026424. Tot això, atès l’informe de
la Intervenció Municipal núm. 207 REXC 2019, de data 9 de setembre de 2019, que
s’adjunta.
2n. Abonar la factura esmentada, degudament conformada i signada pel personal
responsable.
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3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
50. Reconeixement de deute a l'empresa OSIFAR, SL per un import de 544,50€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de
Logística de 22 de juliol de 2019, que s’adjunta, amb l’empresa OSIFAR S.L., amb
CIF. B-07045065,en concepte de servei de buidatge i neteja de la font del Parc de Son
Dameto de Dalt, corresponent a la fra. núm. F 1901698,de data 27/06/2019, per un
import de 544,50 €, dels quals 49,50 € corresponen al 10% d’ IVA i es pot carrera a
l’aplicació pressupostària 2019.11.17100.22747 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES
MANTENIMENT, Ref. 22019010122, op 220190033707. Tot això, atès l’informe de
la Intervenció Municipal núm. 213 REXC 2019, de 9 de setembre de 2019, que
s’adjunta.
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2n. Abonar la factura esmentada,degudament
responsable.

conformada i

signada pel personal

3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
51. Reconeixement de deute a l'empresa AUTO
MALLORCA 2015, SA per un import de 2.107,43€

SERVE

TALLERES

Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de
Logística de 12 d’agost de 2019,que s’adjunta, amb l’empresa AUTO SERVE
TALLERES MALLORCA 2015 S.A, amb CIF. A-07155328, en concepte de reparació
aire condicionat del camió de l’asfalt matrícula 6474FGJ, corresponent a la fra. núm.
869, de data 31/05/2019, per un import de 2.107,43 €, dels quals 365,75 € corresponent
al 21% d’ IVA i es pot carregar a l’aplicació pressupostària 2019114590021400
LOGÍSTICA.-REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE VEHICLES. Ref. 22019010268,
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op 220190035024. Tot això, atès l’informe de la Intervenció Municipal 206 REXC
2019, de data 9 de setembre de 2019, que s’adjunta.
2n. Abonar la factura esmentada, degudament conformada i signada pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
52. Reconeixement de deute a l'empresa TAPICERIAS TOYSA, SL per un import
de 169,40€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
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Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de
Logística de 12 d’agost de 2019,que s’adjunta, amb l’empresa TAPICERIA TOYSA
S.L., amb CIF. B07751175, en concepte de servei d’entapissar el seient del conductor
del vehicle del parc mòbil municipal amb matrícula 6343 DFX seguint les instruccions
del S.P.R.L., per un import de 169,40 €dels quals 29,40 € corresponen al 21% d’ IVA i
es pot carregar a l’aplicació pressupostària 2019114590021400 LOGÍSTICA.REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE VEHICLES.
Ref. 22019010902, op
22019035135. Tot això, atès l’informe de la Intervenció Municipal núm. 208 REXC
2019, de 9 de setembre de 2019, que s’adjunta.
2n. Abonar la factura esmentada, degudament conformada i signada pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
53. Reconeixement de deute a l'empresa MALLORCA MOTOS, SA per un import
de 263,61€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
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"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del servei de
Logística de 10 de juny de 2019 que s’adjunta, amb l’empresa MALLORCA MOTOS
S.A, amb CIF. A07164338 en concepte de subministrament de motor d'arrencada per al
vehicle matrícula 0848JBH, corresponent a la factura: CO04108 de data 18/01/2019, per
un import de 263,61’- € dels quals 45,75’-€ corresponen al 21% d’ IVA, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 019114590022111 LOGÍSTICA.- SUBM. DE RECANVIS
DE MAQUINÀRIA, UTILLAT. REF.9891 OP.31567
. Tot això atès l’informe de la Intervenció Municipal informe núm. 197 REXC 2019 de
data 26/08/2019 que s’adjunta.
2n. Abonar la factura esmentada, degudament conformada i signada pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
54. Reconeixement de deute a l'empresa CARROCERÍAS FRANCISCO HIJOS,
SL per un import de 76,29€
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de
Logística de 5 de juliol de 2019, que s’adjunta, amb l’empresa CARROCERÍAS
FRANCISCO HIJOS, SL. amb CIF. B57169401, en concepte de fabricació i
subministrament de latiguillo per a la carretilla elevadora que s'utilitza al magatzem
municipal de Son Pacs, que correspon a la factura núm. 1026 de data 13/06/2019 per
un import de 76,29’- € IVA inclòs dels quals 13,24 € corresponent al 21% d’ IVA, amb
càrrec a la partida de 2019 114590022111 LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT DE
RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE, Ref. 9890 op. 31560.
-Tot això atès l'informe de la Intervenció Municipal núm. 199 REXC 2019de data
26/08/2019 que s’adjunta.
2n. Abonar l’ esmentada factura degudament
responsable.

conformada i

signada pel personal

3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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55. Reconeixement de deute a l'empresa TALLER AC/DC, SL per un import de
108,90€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del servei de
Logística de 4 de juliol de 2019que s’adjunta, amb l’empresa TALLER AC/DC SL,
amb CIF. B07690357 en concepte de reparació d'elevador, corresponent a la factura:
3345 de data 28/03/2019, per un import de 108,90€ dels quals 18,90€ corresponent al
21% d’IVA amb càrrec a l'aplicació pressupostària de 2019114590021400
LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES. REF 9892 OP 31568.
. Tot això atès l’informe de la Intervenció Municipal núm. 198 REXC 2019 de data
26/08/2019que s’adjunta.
2n. Abonar la factura esmentada, degudament conformada i signada pel personal
responsable.
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat.2
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
56. Reconeixement de deute a l'empresa Esports 85 per un import de 112.530€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1r Reconèixer i abonar el deute per un total de 112.530,00 € (cent dotze mil cinc-cents
trenta euros), factures núm. E 19128, E 19162, E 19211 i E 19234, a l'empresa
ESPORTS 85 SL,CIF. B07969249, per la prestació del Servei de Dinamització dels
Espais Joves els mesos d'abril, maig, juny i juliol de 2019, atès que el Servei s'ha
continuat prestant després que la licitació quedàs deserta a l'hora que estava en tràmit la
nova licitació.
2n L’esmentada quantitat es consignarà amb càrrec ala partida 20.33710.227.06.01
JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI ""ESPAI JOVES"" del vigent pressupost de
despeses.
3r Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’interessat."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
57. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 7519/18)
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Reconocer el derecho existente con el Procurador de los Tribunales de Madrid, Sr.
ALEJANDRO GÓNZALEZ SALINAS, de conformidad con la factura núm. 19/0056
por un importe de DOS CIENTOS TRECE EUROS Y CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (213,59 € IVA incluido) (retención IRPF sobre Derechos 22,29 €), en
concepto de minuta en el recurso de casación 7519/18 y cargar la aplicación
presupuestaria en la Partida 02.920.00.22604 del vigente presupuesto de gastos para
poder hacer frente al pago de dicho gasto."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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58. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 5187/18)
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Reconocer el derecho existente con el Procurador de los Tribunales de Madrid, Sr.
ALEJANDRO GÓNZALEZ SALINAS, de conformidad con la factura núm. 19/0058
por un importe de DOS CIENTOS TRECE EUROS Y CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (213,59 € IVA incluido) (retención IRPF sobre Derechos 22,29 €), en
concepto de minuta en el recurso de casación 5187/18 y cargar la aplicación
presupuestaria en la Partida 02.920.00.22604 del vigente presupuesto de gastos para
poder hacer frente al pago de dicho gasto."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
59. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 5779/18)
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Reconocer el derecho existente con el Procurador de los Tribunales de Madrid, Sr.
ALEJANDRO GÓNZALEZ SALINAS, de conformidad con la factura núm. 19/0059
por un importe de DOS CIENTOS TRECE EUROS Y CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (213,59 € IVA incluido) (retención IRPF sobre Derechos 22,29 €), en
concepto de minuta en el recurso de casación 5779/18 y cargar la aplicación
presupuestaria en la Partida 02.920.00.22604 del vigente presupuesto de gastos para
poder hacer frente al pago de dicho gasto."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
60. Reconeixement de deute al Sr. Alejandro González Salinas per un import de
213,59€ (Recurs cassació 5187/18)
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comtpes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
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Es proposa:
"Reconocer el derecho existente con el Procurador de los Tribunales de Madrid, Sr.
ALEJANDRO GÓNZALEZ SALINAS, de conformidad con la factura núm. 19/0058
por un importe de DOS CIENTOS TRECE EUROS Y CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (213,59 € IVA incluido) (retención IRPF sobre Derechos 22,29 €), en
concepto de minuta en el recurso de casación 5187/18 y cargar la aplicación
presupuestaria en la Partida 02.920.00.22604 del vigente presupuesto de gastos para
poder hacer frente al pago de dicho gasto."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
61. Reconeixement de deute SAMSIC juliol 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Aprovar el reconeixement de deute a SAMSIC NIF B39023601 la següent factura:
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Factura 2019_8473 de data 31 de juliol de2019 per import de 4.477,00 euros IVA inclòs
, i la factura2019 8474 de 31 de juliol per import de 168,19 euros IVA inclòs
corresponent als serveis prestat en el mes de juliol.
Amb càrrec a la partida pressupostària 00 92050 22700 Despeses de Neteja de l’exercici
2019 RC 220190001306 import de 4.645,19 euros."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
62. Reconeixement de deute SAMSIC agost 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Aprovar el reconeixement de deute a SAMSIC NIF B39023601 la següent factura:
Factura 2019_9384 de data 31 d’agost de 2019 per import de 4.477,00 euros IVA inclòs
, i la factura2019_9386 de 31 d’agost per import de 168,19 euros IVA inclòs
corresponent als serveis prestat en el mes d’agost.
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amb càrrec a la partida pressupostària 00 92050 22700 Despeses de Neteja de l’exercici
2019 RC 220190001394 import de 4.645,19 euros."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
63. Aprovar l'expedient de baixa de drets pendents de cobrament corresponents a
l'exercici 2014 per un import de 9.516,93€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1. Aprovar l’expedient col·lectiu de baixa de drets pendents de cobrament
corresponents al exercici 2014, pels conceptes i imports continguts en el llistat com
Annex I, per l’import de 9.516,93 €.
2. Procedir a donar de baixa a comptabilitat els deutes declarats prescrits."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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64. Aprovar l'expedient col·lectiu de baixa de saldos de valors rebuts en dipòsit
corresponents a avals rebuts als anys 1991, 1992, 2006 i 2007 per un import total
de 70.107,33€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
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"1.- Aprovar l’expedient col·lectiu de baixa de saldos de valors rebuts en dipòsit
corresponents a avals rebuts als anys 1991,1992, 2006 i 2007 pels conceptes i imports
continguts en el Annex I que ascendeixen a un total de 70.107,33 €.
2.- Ordenar l’exposició pública de l’acord assolit, mitjançant edicte que es publicarà al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el Tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, de cadascun dels saldos relacionats de l’acord d’aprovació inicial
de l’expedient de baixa d’ofici, per tal que puguin presentar les reclamacions que
creguin oportunes, atorgant-los tràmit d’audiència per un termini de quinze dies. Un cop
finalitzat el termini esmentat, si s’han presentat reclamacions, el Ple disposarà d’un
termini de tres mesos per resoldre-les i en el seu cas, aprovar definitivament la
declaració de baixa de saldos. Si no s’han presentat reclamacions, s’entendrà aprovat
definitivament l’acord una vegada finalitzat el termini de reclamacions. L’acord
d’aprovació definitiva declarant la prescripció es publicarà en el B.O.I.B., afegint el
següent peu de recurs: "Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva publicació".
3.- Ordenar la comptabilització de l’acord definitiu de baixa de saldos corresponents als
avals, realitzant els assentaments i ajustaments comptables que correspongui.
4.- Posar a disposició dels possibles interessats els seus avals a l’àrea
economicoadministrativa de l’Institut Municipal de l’Esport, situada al Camí de la
Vileta, 40 de Palma de Mallorca, per a que puguin procedir a la seva retirada.
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
65. Rectificar els punts primer i tercer de la part dispositiva de l'acord de
reconeixement de deute de 126.187,94€ aprovat pel Ple de dia 25 de juliol de 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
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Es proposa:
"PRIMER.- Rectificar, de conformitat amb la incidència R068 detectada per la Secció
de Comptabilitat Municipal i amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, els punts primer i
tercer de la part dispositiva de l’Acord de reconeixement de deute de 126.187,94 €,
aprovat pel Ple Municipal de 25 de juliol de 2019, a favor de Cruz Roja Española per la
gestió del servei del centre de dia s’Estel de setembre de 2018 a març de 2019.
D’aquesta forma, allà on diu:
"...
PRIMER.- Reconèixer, de conformitat amb la facturació conformada i els informes que
s’adjunten i que formen part de la present resolució, el deute per import màxim de
126.187,94 € existent amb l’entitat CREU ROJA ESPANYOLA IB (CIF Q2866001G),
corresponent al període de setembre de 2018 a març de 2019, en concepte de gestió del
servei del centre de dia s’Estel.
TERCER.-Notificar l’acord a CREU ROJA ESPANYOLA IB (CIF Q2866001G).
..."
Ha de dir:
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"...
PRIMER.- Reconèixer, de conformitat amb la facturació conformada i els informes que
s’adjunten i que formen part de la present resolució, el deute per import màxim de
126.187,94 € existent amb l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CIF Q2866001G),
corresponent al període de setembre de 2018 a març de 2019, en concepte de gestió del
servei del centre de dia s’Estel.
TERCER.-Notificar l’acord a CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CIF Q2866001G).
..."
SEGON.-Notificar l’acord a CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CIF Q2866001G)."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
66. Declarar que l'obra subjecte a ICIO de dotació de serveis consistents en
pavimentació d'un tram de voravia al C/ Forn d'es Vidre, és d'interès i utilitat
municipal
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
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Es proposa:
"Declarar que l’obra subjecte a ICIO, expedient PF 2017/1, dotació de serveis consistent
en pavimentació d’un tram de voravia al C/ Forn d’es Vidre, 8, és d’interès i utilitat
municipal, doncs beneficia al conjunt de la població i li es aplicable la bonificació del
95%."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
67. Autoritzar a l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA per
subscriure operació d'endeutament a llarg termini per import de 11.339.440€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 vots en contra
(PP) i 2 abstencions (VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
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"PRIMER.- Autoritzar, en compliment de l’article 54 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma S.A. (EMT) perquè subscrigui
operacions d’endeutament allarg termini per import de 11.339.440,00 € amb dues
entitats financeres, amb les següents condicions:
BBVA
1. Import: 5.669.720,00 €
2.Tipus d’interès: Fix 0,90 %
3. Termini: 12 mesos de disposició i 10 anys d’amortizació
4. Sense comissions
Caixabank
1. Import: 5.669.720,00 €
2. Tipus d’interès: Variable: Euríbor trimestral+ 0,59 %
3. Termini: 12 mesos de disposició i10anys d’amortizació
4. Sense comissions
SEGON.- Facultar el gerent del l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma
S.A. perquè pugui subscriure la documentació pública o privada necessària per dur a
terme les operacions en tots els seus tràmits."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 6
vots en contra (PP) i 8 abstencions (VOX-ACTUA PALMA i Cs)
68. Aprovar la modificació de crèdit n. 9, de crèdit extraordinari finançat amb
baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit n. 9, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant establertes les
consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) Augment de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Aug. Crèdit Def.
08 15000
60000 EXPROPIACIONS PER A ÚS GENERAL 0,00
261.264,53 261.264,53
08 13400
6000003 EXPROPIACIÓ CARRIL BICI CAMÍ SALARD 0,00
74.550,85
74.550,85
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
335.815,38
B) Disminució de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Dismin.
Crèdit Def.
02 92900
50001 PLA DE SANEJAMENT I DEVOLUCIÓ DE DEUTE
1.118.645,67 335.815,38
782.830,29
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
335.815,38
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Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En
el cas que no es 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, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
“1. 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, quedant establertes les
consignacions pressupostàries de la següent forma:
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A) Augment de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Inicial
APORTACIÓ
A
L'EMT
RENOVACIÓ AUTOBUSOS 15 44110 7490099 EDUSI PLP.
0,00
TOTAL
AUGMENT
DE
DESPESES
B) Disminució de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
15 44110 44900
APORTAC. A L'EMT
18.036.056,29
TOTAL
DISMINUCIÓ
DE
DESPESES

Aug.

Crèdit Def.

875.000,00 875.000,00
875.000,00
Dismin.
Crèdit Def.
875.000,00 17.161.056,29
875.000,00

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.
3. Implementar les mesures administratives, procedimentals, comptables adients per a
l’execució de la present resolució.”
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
70. Aprovar la modificació de crèdit n. 11, de crèdit extraordinari finançat amb
baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
Esmena:
“1. Aprovar la nova modificació de crèdit n. 11, de crèdit extraordinari finançat amb
baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant establertes
les consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) Augment de
Despeses
Org. Pro.
Eco.
Descripció
PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM.08 17101 60900 INFRAESTRUCTURES
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
B) Disminució de Despeses
Org. Pro.
Eco.
Descripció
08 15101 64011 PLA GENERAL - ELABORACIÓ
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Crèd. Ant. Aug.
0,00

Crèdit Def.

167.543,31 167.543,31
167.543,31

Crèd. Ant. Dismin.
Crèdit Def.
470.556,54 159.055,89 311.500,65

08

CONCURS I PLA ESPECIAL CAMP
15101 64003 RODÓ
100.000,00 8.487,42
91.512,58
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
167.543,31
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 administratives, procedimentals, comptables adients per a
l’execució de la present resolució.”
Aprovat l'esmena, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
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Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit número 17 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) Augment de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Aug. Crèdit Def.
11 17130
60900 PARCS I JARDINS.- INVERSIÓ HORTS URBANS
0,00 48.400,00
48.400,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
48.400,00
B) Disminució de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Dismin.
Crèdit Def.
11 33750
6010038 PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI
ES PIL•LARÍ
70.000,00
48.400,00
21.600,00
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
48.400,00
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En
el cas que no es presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
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3. Implementar les mesures administratives, procedimentals, comptables adients per a
l’execució de la present resolució."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
6 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 3
abstencions (PP, VOX - ACTUA PALMA)
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit número 18 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:
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A) Augment de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Aug. Crèdit Def.
09 15310
61900 ESTADÍSTICA
I
POBLACIÓ.ALTRESINVER.REPOSICIÓ ÚS GRAL.
20.000,00 15.000,00 35.000,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
15.000,00
B) Disminució de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Dismin.
Crèdit Def.
09 92310
22610 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I
ELECCIONS
70.000,00
15.000,00
55.000,00
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
15.000,00
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En
el cas que no es presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures administratives, procedimentals, comptables adients per a
l’execució de la present resolució."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions
(PP, VOX - ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit número 19 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) Augment de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Aug. Crèdit Def.
05 23120
48021 BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT.
BÀSIQUES HABITATGES 1.500.000,00
30.000,00 1.530.000,00
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
30.000,00
B) Disminució de Despeses
Org. Pro. Eco.
Descripció
Crèd. Ant.
Dismin.
Crèdit Def.
05 15210
22798 HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE
SOCIAL 30.000,00
30.000,00 0,00
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES
30.000,00
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Quedant d’aquesta manera anivellatel 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 administratives, procedimentals, comptables adients per a
l’execució de la present resolució."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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
La Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans se'n dóna per assabentada
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"En compliment de la Base 48.7 d’execució del Pressupost 2019 es dona 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:
1) Noves dotacions:
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PE0210013 Coordinador/a de Districte expansió 5
OD0110050 Director/a General de Gabinet de Batlia
OD0120025 Cap de Premsa de Gabinet de Batlia
OD0110048 Director/a General de Turisme
OD0110052 Director/a General de Govern Interior
OD0110053 Director/a General de Qualitat i Població
OD0110058 Director/a General d'Infància, Comunitari i Projectes
OD0110056 Director/a General de Música i Arts Escèniques
OD0110055 Director/a General de Difusió Cultural
OD0110068 Director/a General de Planificació i Difusió de Projectes Estratègics
OD0110038 Director/a General d’Ocupació
PE0210020 Assessor/a de Comunicació de Govern Municipal
PE0210021 Assessor/a de Comunicació de Govern Municipal
PE0210022 Assessor/a de Proximitat de Govern Municipal
PE0220008 Coordinador/a de Grup Municipal VOX
PE0310015 Secretari/Ària Grup Municipal VOX
PE0310012 Secretari/ària Grup Municipal PSOE
PE0310018 Secretari/ària Grup Municipal MES PER PALMA
F60170002 Controlador/a de Trànsit expansió 2
F40031007 Major de Policia Local expansió 4
F40071854 Policia Local expansió 10
F22150116 Cap de secció de tramitació administrativa del departament d’Activitats
2) Des dotacions:
PE0220001 Coordinador/a GRUP MUNICIPAL MÉS PER PALMA
PE0310008 Secretari/ària GRUP MUNICIPAL PODEM
F22030032 Cap de Negociat d’Activitats i Establiments IV"
75. Aprovar definitivament el projecte de modificació del PGOU de Palma per tal
d’incorporar el SUP 22-01, Sa Teulera al sòl urbà. PA17/0008. 01PRAD44
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma)i 4 abstencions (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"1r.- Aprovar definitivament el projecte de modificació delPGOU de Palma per tal
d’incorporar el SUP 22-01, Sa Taulera, al sòl urbà, ja que es compleixen els requisits
per disposar d'aquesta classificació de urbà, de conformitat amb el que disposa l'article
19 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les lles Balears, per estar les
obres d’urbanització realitzades i recepcionades. La modificació del PGOU s’ha
redactat pels arquitectes Jaume A. Cerdà Guardiola i J. Sebastià Company Oliver i la
misser Neus Fontrodona, presentat pel representant de PROMOTORA REINA 1957,
S.A.
2n.- Comunicar el present acord als Serveis municipals que es puguin trobar afectats,
així com a l’Oficina de la revisió del PGOU.
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3r.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del
present acord, 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 2591/1998, de 4de desembre, en la seva redacció
donada pel real Decret 297/2013, de 26 d’abril.
5è.- Una vegada es pugui entendre emesaamb 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 àreesdel territori objecte d'aquest acord."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) amb el quòrum de la majoria absoluta
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. PA18/0005. 01prde15
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Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma)i 4 abstencions (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"1.- 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, modificació instada per Bartolomé
Bennassar Más, en representació del Bisbat de Mallorca, atès que l’esmentat immoble
es troba situat dins l’entorn de protecció del BIC d’Es Jonquet, amb categoria de
Conjunt Històric, declarat pel Pledel Consell de Mallorca en data 05/11/2009, i s’ha
traslladat a l’Ajuntament per part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de
Mallorca l’informe tècnic desfavorable de data 28 de maig de 2019, informe que
s’adjunta com Annex.
2- Notificar el present acord al representant del Bisbat de Mallorca.
3- Comunicar el present acord al Departament de Cultura, PatrimoniiEsports."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) amb el quòrum de la majoria absoluta
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77. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida a la supressió
de l’ alineació oficial definida en el carrer Metge Sbert a Son Sardina. PA18/0013.
01prai264
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma)i 4 abstencions (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
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"1.- Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida a la supressió de
l’alineació oficial definida en el carrer Metge Sbert a Son Sardina, documentació
redactada pels Serveis tècnics de Planejament i signada electrònicament en data
07/05/2019. Els corresponents arxius electrònics han quedat arxivat sala carpeta
electrònica ubicada en la xarxa en el següent
enllaç: I:\DOC TECNICA
ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2018-0013-MODPGOU SUPRESSIÓ
ALINEACIO\PA2018-0013-AI-v20190507, i la còpia en paper ha tingut entrada al
Servei jurídic de Planejament en data 08/05/19 i núm. 395.
Prèviament a l’aprovació definitiva se n’ha d’obtenir informe favorable de la Direcció
General d’Aviació Civil.
2. Sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el seu pronunciament
en el sentit que aquesta modificació puntual del PGOU no té efectes significatius en el
medi ambient i, per tant, no cal que se subjecti al procediment d’avaluació ambiental
estratègica, d’acord amb l’ apartat 5è del Projecte de Modificació del PGOU que
s’aprova inicialment.
No s’ aprovarà definitivament aquesta Modificació del PGOU mentre no hi hagi un
pronunciament de la CMAIB i, si s’ escau, es facin tots els tràmits previstos a la
legislació ambiental
3. Sotmetre el projecte a informació pública de TRENTA DIES 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.
4.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.
5.Assenyalar, com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina
l’article 51 de la LUIB, les de l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin
afectades pel vigent planejament.
6. Comunicar el present acord a l’Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de Serveis
que es puguin trobar afectats."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) amb el quòrum de la majoria absoluta
78. Aprovar inicialment la modificació del PGOU, referida al canvi d’ús de
l’equipament municipal situat al C/ Golf de Biscaia, 5. PA18/0015. 01PRAI263
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma)i 4 abstencions (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
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"1. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida al canvi d’ ús de l’
equipament municipal situat al carrer Golf de Biscaia, 5, passant d’ ús assistencial (amb
codi EQ0a/AS-P, 76-12-P) a ús socio-cultural i administratiu(amb codi EQ0a/SC/AD-P,
76-12-P). A més, s’ esmena l’ errada material a l’ actual Fitxa del sistema, relativa a la
superfície de l’equipament, que no seria de 1137 m2 (Fitxa actual), sinó de 1.062 m2.
La proposta de modificació ha estat redactada pels Serveis Tècnics de Planejament, i es
correspon amb la següent documentació: còpia en paper amb entrada al Registre de
Planejament el 23/04/19, i núm. 351, i arxius electrònics I:\DOC TECNICA
ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2018-0015-MOD PGOU SAPS
MOLINAR\PA2018-0015-AI-v20190417.
Prèviament a l’aprovació definitiva se n’ha d’obtenir informe favorable de la Direcció
General d’Aviació Civil.
2. Sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el seu pronunciament
en el sentit que aquesta modificació puntual del PGOU no té efectes significatius en el
medi ambienti, per tant, no cal que se subjecti al procediment d’ avaluació ambiental
estratègica, d’ acord amb l’ apartat 6è del Projecte de Modificació del PGOU que s’
aprova inicialment.
No s’ aprovarà definitivament aquesta Modificació del PGOU mentre no hi hagiun
pronunciament de la CMAIB i, si s’ escau, es facin tots els tràmits previstos a la
legislació ambiental
3. Sotmetre el projecte a informació pública de TRENTA DIES 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.
4. 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.
5. Assenyalar, com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina
l’article 51 de la LUIB, les de l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin
afectades pel vigent planejament.
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6. Comunicar el present acord a l’Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de serveis
que es puguin troba rafectats, així com a la Regidoria de Turisme, Comerç i Treball i l’
Associació de Veïns Es Born del Molinar."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) amb el quòrum de la majoria absoluta
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. PE19/0001. 05prden27
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma)i 4 abstencions (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"1r.-Denegar l’aprovació inicial del projecte d’Estudide Detall de reordenació de
volums d’edifici existent, situat al Passeig des Born, núm. 9, presentat per la Sra.
Antonia Mascaró Jaume i redactat per l’arquitecte Bernardo Oliver Jaume, d’acord amb
l’informe desfavorable dels Serveis tècnics de Planejament, de data 17 de juny de 2019,
que s’adjunta com Annex, i segons el qual l’ordenació de volums prevista és contrària a
les especificacions del Pla General establertes a l’article 273 per a la protecció R.
2n.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
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3er.- Comunicar el present acord al Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
80. Aprovació definitiva de la modificació del PGOU referent al canvi d’ús del
SGEC/CO-P 46-07 (S’Escorxador). PA18/0014. 01 prad45.
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma)i 4 abstencions (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"1r. Aprovar definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana referent
al canvi d’ús del SGEC/CO-P 46-07-E (s’Escorxador) que té actualment com a ús
principal assignat el comercial, assignant-li un altre ús principal que seria sociocultural,
sanitari o recreatiu. El projecte ha estat redactat pelsServeis Tècnics de Planejament,
sense que consti cap al·legació.
2n. Donar trasllat d’aquest acord als Departaments i Serveis municipals que es puguin
veure afectats, a l’Oficina de la revisió del PGOU.
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3r. Donar trasllat al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present
acord amb un exemplar degudament diligenciat de l’instrument aprovat definitivament.
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 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, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) amb el quòrum de la majoria absoluta
81. Adherir-se al nou "Pacte de batles i batlesses (Mayors Adapt)”, per continuar
amb la lluita contra el canvi climàtic
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 6 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 3 abstencions (PP i
VOX-ACTUA PALMA).
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Es proposa:
"PRIMER. Subscriure per part de l’Ajuntament de Palma el denominat "Pacte de batles
i batlesses pel clima i l’energia (Mayors Adapt)", amb l’objectiu d’emprendre accions
de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per tal de treballar col·lectivament per assolir
els objectius de la Unió europea de reduir com a mínim un 40% les emissions de CO2 i
altres gasos d’efecte hivernacle, augmentar com a mínim un 32,5% l’eficiència
energètica i la implantació d’un mínim del 32% de fonts de producció d’energia
renovable
SEGON. Facultar al Batlle per a la subscripció i signatura del document de compromís
(Mayors Adapt) i de tota la documentació precisa."
Aprovat per 25 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP
i Cs) i 4 abstencions (VOX-ACTUA PALMA)
91. Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS - Estimam Palma relativa a
"Palma pacta contra la violencia cap a les dones"
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 8 vots a favor
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estiman Palma, PP i C's) i 1 vot en contra
(VOX-ACTUA PALMA)
Es proposa:
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"Les persones, associacions, entitats públiques o privades i l’Ajuntament de Palma,
signants del "Pacte Palma contra la violència de gènere" volem treballar per una ciutat
sense violències masclistes i amb una atenció de qualitat a les dones que en pateixen.
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Sabem que:
• La violència que s’exerceix contra les dones pel fet de ser-ho és un fenomen global,
que constitueix una causa de mort de primera magnitud i un atemptat contra la dignitat
humana.
• Té la seva arrel en la desigualtat històrica entre dones i homes i la seva manifestació
mitjançant la violència física, psicològica, econòmica, ambiental o sexual, els abusos o
l’assetjament, o la prostitució forçada... és present en molts d’àmbits de les relacions
personals i socials, també a la ciutat de Palma.
• Gràcies al canvi de valors que suposà la democratització de la societat, i a la tasca
inicial del moviment feminista, la violència cap a les dones ha passat de ser considerada
una circumstància privada a ser considerada una qüestió pública, ja que tant les causes
com les conseqüències tenen un abast que afecta el conjunt de la societat.
• Actualment aquesta forma greu de violència té la contestació del marc legal, de la
iniciativa de les administracions, de l’acció de col·lectius socials i les associacions de
dones que hi treballen seriosament en contra i de la ciutadania, la qual cosa possibilita la
millora en la intervenció i la implicació de tothom cap a la tolerància zero.
• La violència que s’exerceix contra les dones es sistemàtica i sistèmica. Existeix una
violència concreta cap a les dones en el plànol sexual que moltes vegades no es realitza
amb violència o intimidació. Només un sí és sí, l’absència de sí és un no.
• La violència que s’exerceix contra les dones atenta greument a l’autoconcepte i
l’apoderament de les dones supervivents, produint la involució social i la ruptura del
marc de convivència igualitari.
• La violència cap a les dones mostra la seva pitjor cara mitjançant el feminicidi que és
la forma més brutal de manifestació patriarcal de la violència selectiva que pateixen les
dones pel fet de ser-ho.
• Les agressions sexuals grupals són la demostració de la situació de risc que viuen les
dones joves i de la necessitat d’una educació afectiva i sexual que garanteixi conductes
igualitàries i de respecte entre homes i dones.
L’Ajuntament de Palma, com a administració propera i competent, prioritza tant les
accions destinades a la prevenció i eradicació com les de protecció i atenció integral de
les persones que n’han patida, per a fer que guanyin terreny els models de convivència
basats en el respecte.
Conscients que serà el compromís, la suma d’esforços i la col·laboració de tothom el
que facilitarà l’avenç, es plantegen les següents fites comunes:
• Fer visible la realitat de la violència contra les dones, condemnar les seves
manifestacions i donar a conèixer la vertadera dimensió del problema i les
conseqüències sobre les víctimes directes i indirectes (filles i fills).
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• Donar suport a les víctimes i supervivents mitjançant les accions i les actuacions
necessàries per a superar la situació de violència, respectant les seves decisions i
iniciatives, i facilitant els mitjans i l’accés als recursos.
• Divulgar els recursos, les accions i les mesures que afavoreixen l’erradicació de la
violència contra les dones, i reforçar els models socials que permetin la resolució de
conflictes de forma no violenta, fomentant l’educació en feminisme drets humans i
relacions afectivo-sexuals sanes i no tòxiques.
• Assolir el compromís d’actuar contra tot tipus de violència, fomentant i transmetent
models no sexistes i de respecte a la igualtat de dones i homes.
• Desenvolupar i posar en funcionament el Pla d´Igualtat de l´Ajuntament de Palma que
es va aprovar el passat mandat.
L’adhesió suposa el compromís amb aquestes fites. La unió de compromisos per a
assolir-les, mitjançant el Pacte, farà possible el canvi progressiu de la situació a Palma i
construir una societat on dones i homes puguem desenvolupar-nos, participem i tinguem
accés a la presa de decisions en termes d’igualtat."
Aprovat per 25 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma,
PP i Cs) i 4 abstencions (VOX-ACTUA PALMA)
84. Grup Cs relativa al barri de Camp Redó
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Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa la següent transaccional:
"1. L’equip de govern es compromet a posar en marxa un programa d’acompanyament
per a persones grans que viuen en soledat potenciant el voluntariat social, extrapolant el
programa pilot desenvolupat a Santa Catalina i subvencionat per la Fundació bancària
La Caixa, sempre que l’avaluació d’aquest pilot sigui positiva i durant el 2020 per a
poder disposar del temps per adquirir els recursos propis i planificar la implementació
del projecte al Camp Redó.
2. Farem en corresponent diagnòstic, seguiment i avaluació de l’impacte del projecte de
Santa Catalina, així com també el disseny del projecte al Camp Redó. I serà públic
mitjançant la memòria de l’àrea i exposat al Consell Municipal de Serveis Socials."
Aprovat per unanimitat, la transaccional
99. Grup Cs relativa a abocaments a la badia de Palma
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 6 vots a
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 3 abstencions (PP i
VOX-ACTUA PALMA), la següent transaccional:
Es proposa:
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"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a:
1. A apoyar un plan de inversiones a largo plazo consensuado y apoyado por todos los
partidos del consistorio. Dicho plan deberá ser realizado con criterios únicamente
técnicos y su objeto es realizar las actuaciones y obras necesarias para resolver los
problemas de saneamiento, depuración de aguas y vertidos al mar que se producen en la
Bahía de Palma, cuyo origen sea el municipio de Palma. La financiación deberá
proceder del Canon de Saneamiento, tasa finalista. Acuerdan evitar políticas
cortoplacistas y en caso de cambio de Gobierno mantener el compromiso de ejecución
del plan, para asegurar las inversiones más allá de una legislatura.
2. Instar al Gobierno de España a que se cumpla su compromiso e invierta en lanueva
depuradora.
3. Crear una comisión con representantes de cada partido para el seguimiento del plan
acordado.
4. Instar al Govern Balear para que se realice la limpieza y revisión de los torrentes que
desembocan el municipio de Palma (Gros, de na Bárbara, y Sa Riera) antes de los meses
de lluvias. Con el objeto de retirar todo tipo de residuos que puedan ser arrastrados al
mar."
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Aprovat la transaccional presentada a la Comissió per 23 vots a favor (PSIB-PSOE,
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 6 abstencions
(PP)
100. Grup VOX relativa a abocaments a les platges de Palma
A la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient es fa votació separada dels punts:
- El punt 1, es dictamina desfavorablement per 6 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs), 2 abstencions (PP) i 1 a favor (VOX-ACTUA
PALMA).
- El punt 2, es dictamina desfavorablement per 7 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma i PP) i 2 a favor (VOX-ACTUA PALMAi Cs).
- El punt 3, es dictamina desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma), 3 a favor (PP i VOX-ACTUA PALMA) i 1 abstenció
(Cs).
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno:
1-. A la aplicación de su Código de Buen Gobierno, apartando a la concejal imputada
Neus Truyol de cualquier responsabilidad de gobierno, en tanto se dirime en los
tribunales su presunta responsabilidad en los vertidos fecales, como máxima
responsable de EMAYA en la pasada legislatura.
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2-. A exigir al Govern inversiones derivadas del Impuesto de Turismo Sostenible para
paliar de forma urgente los vertidos al mar de la bahía de Palma.
3-. A impulsar un estudio para la recuperación de las "banderas azules" perdidas en los
últimos años en las playas del término municipal de Palma."
No aprovat el punt 1 per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉSEstimam Palma i Cs), 4 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA) i 6 abstencions (PP). El
punt 2, per 21 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i
PP) i 8 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs). El punt 3, per 15 vots en contra
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 10 vots a favor (PP i VOXACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs)
101. Grup PP relativa a la construcció d'una nova depuradora a Palma
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 3 vots a favor (PP i
VOX-ACTUA PALMA) i 1 abstenció (Cs).
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Govern de les Illes Balears a firmar un
convenio de colaboración con el Ministerio competente en materia medioambiental con
el fin de:
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1. El Govern de les Illes Balears financie y ejecute la nueva EDAR que Palma necesita.
2. El Ministerio competente en materia medioambiental se comprometa a retornar el
coste íntegro del proyecto y ejecución de la infraestructura de la nueva EDAR de Palma,
en el tiempo y forma en que ambas partes establezcan."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma), 10 vots a favor (PP i VOX-ACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs)
109. Grup PP relativa a la recollida de fems a la zona de les vivendes del Camp
Redó
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo degobierno a reponer
inmediatamente los diferentes contenedores retirados y a incluir la zona en el calendario
diario de retirada y recogida de residuos."
Sobre la taula
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93. Grup Cs relativa a accessos des de la Rambla a la plaça Major
Dictaminat desfavorablement a la Comissió Vigilància de la Contractació,
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉSEstimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1.- Que se proceda a la convocatoria de un concurso de ideas, una vez recibido el
aparcamiento de la Plaza Mayor, dirigido a la mejora definitiva de los accesos desde la
parte baja de la ciudad por Ramblas a la parte alta, la Plaza Mayor.
2.- Que se elabore un proyecto con los fondos de Capitalitat, de tal modo que los
accesos, al aparcamiento y a la Plaza Mayor, en su parte superior, estén completamente
abiertos a todas las personas, tengan o no necesidades o dificultades en sus
desplazamientos por nuestra ciudad."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
95. Grup Cs relativa a reposició de faroles de la pista de patinatge i multiusos d'es
Molinar
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació,
Infraestructures i DT la transaccional per unanimitat
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a:
1- Reponer las farolas retiradas para poder favorecer el uso de la pista multiusos y de
patinaje que lleva 75 años de funcionamiento continuado.
2- Instar al Ayuntamiento de Palma a estudiar una propuesta para mejorar estas
instalaciones de titularidad municipal instalando una cubierta en la pista multiusos y de
patinaje para mejorar el disfrute de actividades en el barrio del Molinar."
Aprovat per unanimitat
107. Grup PP relativa a les feines per desterrar les rates de Palma
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, per
unanimitat, la següent transaccional:
Es proposa:
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"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que de manera
inmediata adopte las medidas oportunas para terminar con la plaga de ratas de Palma."
Aprovat per unanimitat
83. Grup Cs relativa a pisos destinats a les víctimes de violència de gènere
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"Que el Ayuntamiento de Palma inste al equipo de gobierno a:
1.- Que los pisos existentes en la calle XXXXXXXXXXXXXXX, de titularidad
municipal, sean reparados y puestos a disposición y servicio para las víctimas de la
violencia de género.
2.- Que prosigan los trámites y se remuevan obstáculos para que se solucione la
situación en la licitación para la compra de viviendas para las víctimas de violencia de
género y a la que se destinó una partida de 850.000 euros, en el presupuesto del año
2018."
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Sobre la taula
103. Grup Cs relativa a diverses actuacions a dur a terme al centre sanitari
municipal de protecció animal de Son Reus
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 1 vot a favor (Cs) i
3 abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA).
Es proposa:
"1. Los techos de las jaulas en las quese encuentran los animales es de fibrocemento
(Uralita), material que contiene un porcentaje que puede llegar hasta el 30% de amianto.
Este material, aparte de no ser un buen aislante para las altas obajas temperaturas, es
peligroso tanto para las personas que trabajan ahí como para los animales por ser, como
demuestran estudios científicos, cancerígeno. Proponemos su retirada e instalación de
otros materiales más eficientes e inocuos.
2. Reiteramos lo ya aprobado en el anterior pleno en relación a procedimientos de
acogida para animales que se encuentran en el centro y están a la espera de su adopción
definitiva. Y recordamos que los plazos para que un animal pueda ser acogido se
pueden estirar largamente en el caso de que el animal tenga chip y se esté en busca del
dueño.
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3. Que se solucionen los problemas de humedades de las jaulas, ya que, aparte de la
pérdida de comodidad del animal, esta situación provoca patologías que pueden derivar
en enfermedades infectocontagiosas.
4. Que a cargo del presupuesto municipal se abone el tratamiento farmacológico de la
leishmaniasis, ya que actualmente lo pagan las asociaciones que participan en el
centro."
Aprovat per 25 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP
i Cs) i 4 abstencions (VOX-ACTUA PALMA)
110. Grup PP relativa a la redacció i aprovació d'una ordenança d'estètica per a la
Platja de Palma
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
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"1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno Municipal a la
redacción y aprobación de una Ordenanza de Estética de los establecimientos
empresariales y profesionales de la Playa de Palma, con el objetivo de alcanzar una
cierta uniformidad estética y la armonía con el entorno.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno Municipal a
consensuar con las Entidades Empresariales, las Asociaciones de Vecinos, las
Asociaciones de Comerciantes y demás colectivos con representación, el contenido de
dicha ordenanza previa a su aprobación.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno Municipal a que
una vez aprobada la ordenanza se convoque una línea de subvenciones para que los
titulares de los establecimientos se puedan ir adaptando a la nueva normativa de
estética."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
111. Grup PP relativa a Son Bordoy
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 vots a favor (PP) i
2 abstencions (VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a fer les gestions oportunes
per recuperar la proposta més sostenible anterior a la aplicació de la llei 5/2008."
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No aprovat: per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma), 10 vots a favor (PP i VOX-ACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs)
112. Grup PP relativa a la recuperació de son Busquets
A la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient es fa votació separada dels punts:
- El punt 1, es dictamina favorablement per unanimitat.
- El punt 2, es dictamina desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a informar de manera
transparent sobre el futur del solar de Son Busquets.
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a presentar en un termini
de tres mesos el PERI referent a Son Busquets."
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Aprovat el punt 1 per unanimitat. El punt 2, no aprovat per 15 vots en contra (PSIBPSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA
PALMA i Cs)
82. Sobre la taula. Grup Cs relativa al nomenament de representants del Patronat
de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat, la
següent transaccional:
"L’Ajuntament de Palma convidarà als grups VOX- ACTUA PALMA i Cs al Patronat
de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca amb veu i sense vot, fins que s’arregli la
situació interna del patronat, derivada de la darrera modificació dels estatuts.”
Aprovat per unanimitat
85. Grup VOX relativa a sol·licitud de creació d'espais de recolzament i
assessorament a les famílies
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, UNIDE PODEM, MÉS-Estimam Palma), 1 vot a favor (VOXACTUA PALMA) i 3 abstencions (PP i Cs)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a la creación e
implantación de Espacios de Apoyo y Asesoramiento a las Familias (EAF) al objeto de
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desarrollar una política integral y asistencial para las familias de carácter Universal
(dirigida a todas las familias)."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma), 10 vots a favor (PP i VOX-ACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs)
86. Grup VOX relativa a sol·licitud d'espais públics per a la pràctica de l'esport de
boxa
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania, per unanimitat, la
següent transaccional:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a ceder, colaborar y
facilitar, en su caso y de conformidad con la normativa vigente, espacios públicos para
la práctica de un deporte olímpico como es el Boxeo, que cuenta con más de 10.000
aficionados en nuestra comunidad autónoma, la mayor parte de nuestro municipio.”
Aprovat per unanimitat
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87. Grup VOX relativa a increment de la criminalitat a Palma
A la Comissió de Serveis a la Ciutadania es fa votació separada dels punts:
Punt 1. Dictaminat desfavorablement per 6 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs), 1 vot a favor (VOX-ACTUA PALMA) i 2
abstencions (PP)
El punts 2 i 3.Dictaminats desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE,
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMAi
Cs)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno:
1-. A crear un Observatorio Municipal de Seguridad que publique mensualmente, el
origen, situación administrativa y motivo de la detención de delincuentes en el término
municipal de Palma, preservando la confidencialidad de su identidad, a fin de tener un
conocimiento fidedigno de la evolución de la delincuencia en Palma.
2-. A impulsar desde la Junta Local de Seguridad un plan de acción específico para la
prevención de delitos violentos, como robos y contra la libertad sexual, en zonas
turísticas o de gran afluencia en los meses de verano.
3-. A dotar de más y mejores medios a la Policía local para el cumplimiento de sus
funciones, en especial de vehículos para el patrullaje urbano. "
No aprovat el punt 1 per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉSEstimam Palma i Cs), 4 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA) i 6 abstencions (PP). El
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punts 2 i 3, per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
88. Grup PP relativa a l'aniversari de la caiguda del mur de Berlín
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 3 vots a favor (PP i
VOX-ACTUA PALMA) i 1 abstenció (Cs)
Es proposa:
"1.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a dar apoyo al
acto institucional que celebrará el Consulado dia 3 de octubre en recuerdo de la lucha
por la libertad en Europa en el aniversario de la caída del muro de Berlín.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda la instalación de una placa en recuerdo
de la caída del Muro de Berlín."
Aprovat: el punt 1, per unanimitat amb l'esmena de substituir "realizar....." per "dar
apoyo al acto institucional que celebrará el Consulado dia 3 de octubre...". No aprovat el
punt 2 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) 10
vots a favor (PP i VOX-ACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs)
89. Grup PP relativa a pavelló de Son Ferragut
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania, per unanimitat, la
següent transaccional:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a proseguir con las
actuaciones necesarias a los efectos de garantizar un adecuado estado de limpieza
exterior del Pabellón Municipal de Son Ferragut.”
Aprovat per unanimitat
90. Grup PP relativa a la tolerància religiosa
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda recuperar l’acte amb totes les confessions
religioses amb servei a Palma a la festa de Tots Sants a l’agenda institucional
municipal, com a foment de la tolerància religiosa."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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92. Grup VOX relativa a la defensa i reconeixement de la tasca dels funcionaris
municipals
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans
per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a
favor (PP, VOX-ACTUA PALMAi Cs)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno:
1-. A reconocer, a través de la Concejalía de Función Pública y por escrito, la magnífica
labor del personal municipal de todas las áreas y servicios del Ayuntamiento.
2-. A rectificar el escrito de advertencia sobre el uso del catalán, recordando la
existencia de dos lenguas oficiales en la ciudad.
3-. A definir y clarificar las competencias de las diferentes áreas de gobierno a fin de
evitar intromisiones y solapamientos entre concejalías."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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94. Grup Cs relativa a la il·luminació del camí dels Reis
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació,
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉSEstimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"1. Iluminar adecuadamente el tramo de Camí dels Reis en su tramo que va desde la
rotonda esta carretera con la MA1043 en Génova hasta la rotonda que conecta con la
calle Miquel Lladó.
2. Estudiar la posibilidad de que las farolas sean solares con tecnología LED.
3. Realizar una delimitación entre el carril ordinario y carril bici mediante balizas para
una mayor seguridad vial."
Sobre la taula
96. Grup VOX relativa a realitzar un pla director que reculli totes les deficiències a
les voravies i vials de la ciutat de Palma amb la valoració del cost de la seva
reparació
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Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació,
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉSEstimam Palma), 3 vots a favor (PP i VOX) i 1 abstenció (Cs)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno:
A desarrollar un Plan Director que permita tener conocimiento exacto del estado actual
yrecoja todas las deficiencias en las aceras y viales de los diferentes barrios de la
ciudad, así como valoración de las reparaciones de acuerdo los parámetros que
actualmente dispone.
Se reitera la necesidad de hacer un esfuerzo en solucionar este problema con la finalidad
de evitar los continuos accidentes que sufren los ciudadanos y mejorar la imagen de la
ciudad."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma), 10 vots a favor (PP i VOX-ACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs)
97. Grup VOX relativa a que l'Ajuntament, les diferents regidories i empreses
municipals tenguin una presentació oficial de la seva organització i funcionament
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Dictaminant desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació,
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE,UNIDES PODEM i MÉSEstimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno, a las diferentes
Regidurías y a las Empresas Municipales, que dispongan de una presentación estándar
de la organización y funcionamiento, con el detalle de la plantilla disponible,
presupuestos que gestionan y ubicación de las diferentes dependencias, así como los
objetivos y retos de la legislatura."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
98. Grup PP relativa a que s’iniciïn amb caràcter d'urgència els tràmits necessaris
per complir amb la normativa de contractació de les administracions públiques
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació,
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉSEstimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX ACTUA-PALMA i Cs)
Es proposa:
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"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que de manera
inmediata tramite la contratación deservicios, suministros, obras, etc. mediante los
correspondientes expedientes de contratación de acuerdo con el procedimiento
legalmente establecido y se garanticen los principios legales de transparencia en la
gestión pública, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores"
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
102. Grup Cs relativa a mesures per a la resolució sobre el tema de l'aprofitament
de la urbanització Bellavista
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 1 vot a favor (Cs) i
3 abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA).
Es proposa la següent transaccional:
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"1. Que en coincidencia con el cumplimiento estricto de la normativa, informes técnicos
y voluntad política existente, siempre que la junta de compensación lo apruebe, el
porcentaje de aprovechamiento que debe ser liquidada por los vecinos sea fijado en el
5%, atendida al propio tiempo a la razón de justicia que hace después de 16 años de
tramitación de la legalización de la propia urbanización, asícomo el encaje legal del
caso, el cual queda justificado.
2. - Establecer plazos de pago dando el máximo de años de margen posible, a fin de no
producir trastornos económicos en los vecinos que están sosteniendo en estos momentos
los gastos de servicios en la urbanización. Con el acuerdo de aplazamiento se emitirá
certificado municipal que permita la inscripción del Proyecto de Compensación en el
Registro de la Propiedad. En cuanto al valor del importe aplazado ha de considerarse
que si bien se encuentra calculado a día de hoy, la obligación de la Junta se verá
reducida automáticamente al importe que resulte de la modificación del porcentaje del
aprovechamiento.
3.- Tanto la reducción del porcentaje de aprovechamiento como el aplazamiento de
pago deberán tramitarse por la JG ante la Administración Municipal de acuerdo con los
procedimientos legalmente establecidos."
Aprovat per unanimitat, la proposta transaccional
104. Grup Cs relativa a la senyalització dels vianants
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 3 vots a favor (PP i
Cs) i 1 abstenció (VOX-ACTUA PALMA).
Es proposa:
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"1. Hacer un estudio dentro de Palma de los pasos de peatones más críticos, sin
semáforo. Estudiar la posibilidad de adaptarlos con un sistema de señalización de paso
de peatones a la altura de las farolas, donde el paso de peatones y el propio peatón es
iluminado a su paso, proporcionado más seguridad para el peatón y más visibilidad para
el conductor.
2. Estudiarla viabilidad de obtener financiación a través de los fondos Feder para
fomentar la movilidad urbana sostenible, Programa de Desarrollo Urbano Sostenible."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma), 10 vots a favor (PP i Cs) i 4 abstencions (VOX-ACTUA PALMA)
105. Grup Cs relativa a camins escolars
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa la següent transaccional:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a:
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1) Poner en funcionamientos nuevos caminos escolares:
Camino escolar Son Espanyolet (3870m)
Camino escolar La Soledat Sud (1543m)
2) Realizar un estudio de un nuevo camino escolar en la zona del CEIP Miquel Costa i
Llobera y el colegio Pío XII.
3) Fijar una especial sensibilización en el diseño de caminos escolares, para que estos,
eviten el paso por cases de apuestas y juegos, siempre garantizando, que los trazados
sean lo más cortos, seguros y adecuados.
4) Dar a conocer las rutas escolares existentes para fomentar hábitos saludables entre
jóvenes y la población infantil.
5) Realizar el estudio de una nueva ruta para el acceso a institutos y colegios de la zona
del Polígono de Levante incrementando los accesos en bicicletas en consecuencia
incrementando los parkings específicos para bicicletas en esta zona."
Aprovat per unanimitat, la proposta transaccional
106. Grup VOX relativa a la protecció i conservació del centre històric de Palma
A la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient es fa votació separada dels punts:
- El punt 1, es dictamina desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs).
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- Els punts 2 i 3, es dictaminen favorablement per unanimitat.
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno:
1-. A impulsar un Plan de Actuaciones para el casco antiguo de Palma, que evalúe el
estado de los edificios públicos y privados que integran el patrimonio de la ciudad,
catalogue los incumplimientos y planifique acciones de recuperación.
2-. A actuar, en especial, contra el cableado externo en fachadas, la cartelería y
rotulación que atente contra la Ordenanza de publicidad y la normativa urbanística y
resulte agresiva con la estética de los edificios que la albergan.
3-. A impulsar una campaña de divulgación, promoción y conocimiento de los
elementos patrimoniales del casco histórico de Palma enfocada a residentes, para
mejorar la sensibilización y el aprecio de los palmesanos por su ciudad."
Aprovats els punts 2 i 3 per unanimitat. El punt 1 es retira
108. Grup PP relativa a modificar el nomenament de vocal al Consell
d'Administración d'EMAYA
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Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 6 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs), 2 vots a favor
(PP) i 1 abstenció (VOX-ACTUA PALMA).
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a revocar el
nombramiento de la Sra. Neus Truyol como su representante en el Consejo de
Administración de la empresa municipal EMAYA y nombrar un nuevo regidor en su
lugar."
No aprovat per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma i Cs) i 10 vots a favor (PP i VOX-ACTUA PALMA)
113. Grup PP relativa a la millora dels accessos a Palma al solar de l'antiga presó
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP,
VOX-ACTUA PALMA i Cs).
Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a prioritzar la millora dels
accessos a Palma desenvolupant la solució de l’ordenació vigent referent a l’antiga
presó."
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No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
114. Grup PP relativa a la revocació dels poders ampliats al gerent de l'SMAP
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 3 vots a favor (PP i
Cs) i 1 abstenció (VOX-ACTUA PALMA).
Es proposa:
"1.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda revocar los poderes ampliados al
gerente de la SMAP, el Sr. Pedro Manera.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda notificar al consejo de administración
de la SMAP la voluntad de la junta general expresada en el punto primero."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam
Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
115. Grup PP relativa a proposta d'acord per a la Llei d'universalitat descompte
resident transport aeri i marítim Illes Balears
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Es proposa la següent transaccional:
"1. El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda instar al Govern d’Espanya a continuar
garantint la universalitat del descompte per el transport aeri i marítim del 75% per als
residents de les Illes Balears i de la resta de territoris de fora de la Península, en les
condicions actualment establertes.
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma rebutja qualsevol intent de vincular el descompte de
resident amb el nivell de renda o de limitar el seu ús en un determinat nombre deviatges.
3. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern d’Espanya a convocar l’Observatori
de Preus i Connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears per al correcte control
dels preus finals i evitar possibles augments abusius de preus."
Aprovat per unanimitat, la transaccional
116. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor
responsable de l'Àrea de Mobilitat Sostenible
Sol·licita:
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"La comparecencia del Sr. Francesc Dalmau, regidor responsable del Área de Movilidad
sostenible para que exponga las líneas estratégicas y políticas que llevará a cabo para
mejorar la movilidad de los ciudadanos de Palma."
Sobre la taula
117. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX
regidora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana

i Grup Cs de la

Sol·licita el Grup VOX:
"La comparecencia de la Sra. Joana María Adrover Moyano, regidora responsable del
Área de Seguridad Ciudadana, para que nos explique cuáles son sus planes a corto y
medio plazo para solucionar los problemas operativos de la policía local."
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Sol·licita el Grup Cs:
"La comparecencia de la regidora responsable del área de Seguridad Ciudadana para
que dé cuenta sobre qué tipo de actuaciones tiene prevista esta regiduría en materia de
prevención y actuación frente a la delincuencia. Ello, visto el informe publicado por el
Ministerio del Interior "Balance de Criminalidad. Segundo Trimestre 2019", en el que
sitúa a las Islas Baleares como la Comunidad Autónoma que ha registrado la mayor tasa
criminalidad de España. Por su parte, Palma ha sufrido un aumento de nueve puntos en
comparación con el segundo trimestre del año 2019. Y, también, vistas las
condicionesen la que los agentes de la policía local de nuestro municipio están
desempeñando su trabajo, entre las que destacan, entre otras, el gran número de
vehículos averiados en su parque móvil que obliga a los agentes a desplazarse a pie o en
autobús."
Compareix la Sra. Adrover
118. Donar compte al Ple del "Pla d'ajust de l'article 7 del RD Llei 4/2012, de 24 de
febrerm informe del seguiment del Pla 2n trimestre 2019
118. Donar compte al Ple del "Pla d'ajust de l'article 7 del RD Llei 4/2012, de 24 de
febrer informe del seguiment del Pla 2n trimestre 2019
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat de:
“Complint el que disposa l’article 10 del RDL 7/2012, pel que s’aprova el Fons pel
finançament de pagos a proveïdors, aquesta intervenció sotmet a la consideració de
l’Ajuntament en Ple el donar compte de l’informe del Pla d’ajust 2n de 2019 trimestre
remes al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, remes el 31 de juliol de
2019.
INFORME DE INTERVENCIÓN
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, por el
que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el caso de las
Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta intervención informa:
Normativa aplicable
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Antecedentes de hecho
El 30 de marzo de 2012, en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley
4/2012, el Pleno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca aprobó el Plan de Ajuste para
una duración de 10 años y que es acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012,
de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo
para su solicitud y el modelo de plan de ajuste que constaba de 5 páginas.
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general de
coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe
favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado la plataforma de
captura de datos relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra
información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera”, plataforma que estará disponible hasta el 31 de julio de 2019.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
INFORME:

- 80 -

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, a través de la
plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.
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 deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral, como es el caso del
Ayuntamiento de Palma.
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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 30/06/2019 y comparativa con
la previsión de cierre contenida en el plan de ajuste.
La proyección de cierre estimada a 31/12/2019 es de 428.415,83 miles de euros de
ingresos totales, frente a los 441.469,32 del plan de ajuste, lo que significa una
desviación en términos globales negativa del -2,96 %.
2. Información relativa a la evolución de los gastos a 30/06/2019 y comparativa con la
previsión contenida en el plan de ajuste
Según la aplicación para la captura de datos del plan de ajuste del MINHAFP, existe
una desviación negativa en términos globales entre la previsión del plan de ajuste y la
proyección anual estimada para 31/12/2019 del -36,42 %.
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
2019 sería de 410.451,27, y la previsión de cierre es de 442.869,61 miles de euros, por
lo que la desviación sería positiva del 7,9 %.
3. Información relativa a la evolución del endeudamiento y comparativa con la
previsión contenida en el plan de ajuste.
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En primer lugar, hemos de destacar que la deuda viva 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 Contemporani i Consorci Parc de Ses Estacions. Estos tres
Consorcios se han disuelto por acuerdo de Pleno de 21 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.
Asimismo, debemos destacar que en el año 2017 el Ayuntamiento aprobó un Plan de
Saneamiento Financiero para los años 2017-2021. La adhesión a esta medida implica un
plazo de carencia adicional de 3 años de las operaciones de préstamos del FFPP, por lo
que ello implicará una desviación en las previsiones de endeudamiento del Plan de
ajuste aprobado en 2012.
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Además, desde el año 2018 la aplicación para la remisión de la ejecución del trimestral,
en los formularios F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo
trimestre, y F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años, añadió,
entre otros, la deuda derivada de las asociaciones público privadas, por lo que en el
primer trimestre de 2018 se incluyó por primera vez la deuda derivada del contrato de
asociación público privada para el alquiler del nuevo parque de bomberos, que a
30/06/2019 asciende a 25.171,70 miles de euros.
En los datos del endeudamiento 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 cierre 2019 respecto del plan de ajuste es del -126,19 %, por los motivos
explicados en el párrafo anterior.
4. Capacidad o necesidad de financiación.
Tras realizar los ajustes SEC, la capacidad de financiación es positiva en 31.414,47
miles de euros, frente a los 47.182 previstos en el Plan de ajuste, modificado por la
concertación de nuevas operaciones del FFPP en aplicación del Real Decreto ley
8/2013, de 28 de junio. Sin embargo, debemos destacar que estas previsiones se han
hecho bajo un criterio de prudencia.
5.- Información de avales recibidos del sector público.
No se ha recibido ningún aval del sector público.
6.- 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 30/06/2019.
7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
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La deuda comercial a 30/06/2019, correspondiente a las obligaciones reconocidas
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en
26,75 millones de euros.
En el cálculo de la deuda comercial se ha incluido la deuda comercial de Organismos
Autónomos, Fundaciones y el propio Ayuntamiento.
8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
A la largo del ejercicio 2019 se han devengado intereses de operaciones con derivados
(SWAPS) por importe de 245,75 miles de euros.
A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,
mejor fundado 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 julio de 2019.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del
Ayuntamiento de Palma en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los
objetivos contenidos en el mismo.”
119. 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) Inf. n.
133/2018
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El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
" En compliment del que disposa l'article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que
estableix l’obligació d’elevar informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuats, aquesta Intervenció
General sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el següent
informe:
Únic.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 05/06/2019 de
“Pròrroga i revisió de preus del contracte per a la prestació del Servei de Seguretat i
vigilància dels immobles, dependències i instal·lacions de l’Ajuntament de Palma” UTE
SALZILLO SEGURIDAD SA – SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL (UTE
SALZILLO MALLORCA) (CIF U73967663), adoptat amb informe d’Intervenció amb
OBJECCIONS (Reparo): informe nú. 133/2018
INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA
CONTRACTE: Contracte del Servei de seguretat i vigilància dels immobles,
dependències i instal·lacions de l’Ajuntament de Palma.
ADJUDICATARI: UTE SALZILLO SEGURIDAD SA – SALZILLO SERVICIOS
INTEGRALES SL (UTE SALZILLO MALLORCA) (CIF U73967663)
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IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 1.626.210,40€ (Base imposable 1.343.975,54€ més 21%
IVA 282.234,86€), a raó de 813.105,20€ anuals.
PREUS UNITARIS D’ADJUDICACIÓ:
Serveis ordinaris i Vigilant de seguretat sense
extraordinaris
armes
Auxiliar de serrveis
Sense IVA
Amb IVA
Sense IVA Amb IVA
Hora laboral diürna 14,61
17,68
9,25
11,19
Hora
laboral
nocturna
15,65
18,94
Hora festiu diürna 15,50
18,75
9,25
11,19
Hora
festiu
nocturna
16,60
20,09
DURADA: 2 anys prorrogables per 2 anys més.
INICI DEL CONTRACTE: 4 d’agost de 2017.
REVISIÓ DE PREUS: No procedeix.
MODIFICACIONS APROVADES: NO.
ÒRGAN COMPETENT: Junta de Govern.
1. PRORROGUA SOL·LICITADA:
NÚM. PRÒRROGA: 1a. Pròrroga
PERÍODE: 5 MESOS, des del 4 d’agost de 2019 fins al 3 de gener de 2020.
IMPORT DE LA PRÒRROGA: 522.628,63€ (IVA inclòs).
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 06.92000.22701
ANUALITATS:
- Exercici 2019: 418.102,90€
- Exercici 2020: 104.525,73€
2. REVISIÓ SOL· LICITADA:
1a. REVISIÓ:
PERÍODE: 5 MESOS, des del 4 d’agost de 2019 fins al 3 de gener de 2020.
CÀLCUL DE LA REVISIÓ: Preus any 2019 amb aplicació dels increments salarials:
- Vigilant de seguretat sense armes: 2% per a 2018 i 2% per a 2019 Conveni
Col·lectiu.
- Auxiliar de serveis: 4% per a 2018 i 22,3% per a 2019.
IMPORT DE LA REVISIÓ:
Serveis ordinaris i Vigilant de seguretat sense
extraordinaris
armes
Auxiliar de serrveis
Sense IVA
Amb IVA
Sense IVA Amb IVA
Hora laboral diürna 15,20
18,39
11,77
14,24
Hora
laboral
nocturna
16,28
19,70
Hora festiu diürna 16,13
19,52
11,77
14,24
Hora
festiu
nocturna
17,27
20,90
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Aplicant als preus unitaris revisats a les 29.560,97 hores de prestació de servei de
vigilants de seguretat i auxiliars de serveis per un període de 5 mesos (del 4 d’agost al 3
de gener) resulta una despesa de 522.628,63€.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 06.92000.22701
ANUALITATS:
- Exercici 2019: 418.102,90€
- Exercici 2020: 104.525,73€
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En compliment del que disposa l'article 213 del RD Leg. 2/2004 pel que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb l’article 4.1.a)
del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, s’ha sol·licitat l’emissió
d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient de referència.
I. Relació de la documentació que acompanya l’expedient:
a. Sol·licitud d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient (Registre
d’entrada núm. 144/106277, de 15 de maig de 2019),
b. Plecs de Clàusules Administratives (PCAP), Quadre Annex característiques
tècniques i Plecs de prescripcions tècniques que regulen el contracte,
c. Acord de la Junta de Govern de 12 de juliol de 2017 d’adjudicació del
contracte,
d. Informe tècnic de 13 de maig de 2019, de l’àrea responsable del contracte,
justificatiu de la necessitat durada i quantia de la prorroga del contracte, de
que la revisió de preus està prevista als PCAP, i es descriu la part dispositiva
de la proposta d’Acord de la Junta de Govern Local.
e. Escrit acceptació de l’adjudicatari a la pròrroga i revisió de preus del
contracte, signat per l’entitat UTE SALZILLO MALLORCA, en data 26
d’abril de 2019 (art. 303.1 TRLCSP contractes de serveis),
f. Certificat d’existència de crèdit: consten RC (núm. oper. 22019/19554) i RC
plurianual (núm. oper. 220199/330),
II.

Legislació 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.
• RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
• Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP),
en tant continuï vigent.
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament parcial de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en tot el que no s’oposi a l’establert a la LCSP.
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RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local.
Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de
Ministres de 20 de juliol de 2018, per el que es dona aplicació a la previsió
dels arts. 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de
la funció interventora en règim de requisits bàsics a l’àmbit dels contractes
del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en
quan a les despeses i obligacions i de substitució de la fiscalització prèvia
dels drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat de la Tresoreria de
l’Ajuntament de Palma, dels seus organismes autònoms i les seves entitats
dependents amb pressupost limitatiu, aprovat per acord del Ple de
l’Ajuntament de Palma de 31 de gener de 2019.
Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de
Palma, aprovat pel Ple de data 29 de juliol de 2004 (BOIB núm. 127 de 11
de setembre de 2004).
Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de
2019, aprovades definitivament pel Ple de dia 27 de desembre de 2018.
Instrucció de l’Ajuntament de Palma per a una contractació pública amb
responsabilitat social, mediambiental i lingüística, aprovada per la Junta de
Govern de 15 d’octubre de 2016 (BOIB núm. 131 de 15 d’octubre de 2016).
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III.

Requisits bàsics objecte de comprovació dins el marc del règim de fiscalització
prèvia limitada:
De conformitat amb el previst a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de sessió de
31 de gener de 2019 i a la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de
20 de juliol de 2018, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics a l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, són
objecte de comprovació i s’han comprovat, al seu cas, els següents extrems:
 - Compleix

- No compleix

NAE - No
l’expedient

aplicable

1. Extrems de general comprovació:
Estat
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient
1.1 a la naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora
certificat d’existència de crèdit (RC).
1.1.1 - En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que
les financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb
documents fefaents.
1.1.2 - En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el
preceptuat als arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP.
1.1.3 - En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el
preceptuat a l’art. 47 de la LGP.
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a


NA
E

NA
E

1.2
1.3
1.4

L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la
normativa específica ho exigeixi.
Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.
L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma
(autorització despesa plurianual Bases execució Pressupost)
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2. Extrems de comprovació addicional:
Estat
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document
2.2
descriptiu, al seu cas).
2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.
2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals.
En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf
de l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha
2.5
publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini
assenyalat a dit precepte.
Que es compleix els requisits recollits a l’art. 89.3 del TRLCSP i que el
2.6
PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.

NA
E

NA
E




NA
E

IV. Conclusions:
Analitzat l’expedient de referència, aquesta Intervenció General el FISCALITZA DE
DISCONFORMITAT, formulant les següents objeccions:
1) En l’apartat G dels PCAP no es detalla la fórmula aplicable per a determinar la
revisió de preus que estableix l’apartat 3 i 4 de l’article 89 del TRLCSP, extrem
que s’ha de complir.
2) No es compleixen les circumstàncies previstes en l’article 89.2 del TRLCSP per a
considerar com a revisables els costos associats a aquest contracte de serveis:
“Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra,
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de
la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor
trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites
establecidos en el real decreto”.
Llavors, en el contingut de l’expedient, no es compleix el requisit del període de
recuperació de la inversió, atès que es tracte d’un contracte on no hi ha inversions, En
definitiva, conforme al previst a l’art. 89.2 del TRLCSP, d’aplicació a l’expedient, NO
es compleix el supòsit per a dur a terme la revisió de preus proposada.
Així mateix, conforme al previst a l’art. 14 del RD 424/2017, aquesta Intervenció
formula les observacions complementàries que es descriuen a continuació, sense que les
mateixes tinguin efectes suspensius en la tramitació de l’expedient:
1. La proposta d’acord “1r Aprovar la primera prorroga i la revisió de preus..”
s’hauria de d’haver tramitat com dos punts independents sense condicionar la
primer aprovar la primera prorroga a la revisió de preus.
2. No consta l’informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals sobre la pròrroga
sol·licitada. El 26 de març de 2019 aquesta Intervenció, en relació a les
pròrrogues ordinàries dels contractes de serveis i subministres, varen emetre
l’informe 81.2019, en el que es conclou: “L’obligació de que s’acompanyi
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informe dels serveis jurídics en els expedients de prorroga dels contractes
públics de servei i de subministres, ja venia recollit per l’acord del Consell de
Ministres de 30 de maig de 2008 i ve igualment imposat a l’acord del Consell de
Ministres de 20 de juliol de 2018, amb independència de que estigui establert o
no a la normativa de contractació pública.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, a la disposició addicional tercera, més que preveure
una nova obligació, estableix com a obligatòria la pràctica administrativa que ja
s’estava fent de incorporar en els expedients de pròrroga dels contractes
administratius, els informes dels Serveis Jurídics d’acord amb la normativa sobre
procediment administratiu”.
Ateses les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216 del TRLRHL i art. 12 del RD
424/2017, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes.
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.
217 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017.
D’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017, l’òrgan
competent pel resoldre les objeccions formulades és el President de la Corporació, sent
indelegable dita facultat.
Cal advertir que, en els termes del previst a 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 de la seva actuació.
Aquest és l’informe que emet l’interventor que subscriu a la vista únicament dels
documents facilitats i relacionats.”
120. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 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
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
“En compliment del que disposa l'article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que
estableix l’obligació d’elevar informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuats, aquesta Intervenció
General sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el següent
informe:
Únic.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 26/06/2019 de
“SEGONA PRORROGA EXTRAORDINARIA del contracte de servei de prevenció
d’accidents, salvament i socorrisme, així com l’assistència al bany per accessibilitat a
les platges de Palma, Emergencias Setmil SL (CIF B57227175), adoptat amb informe
d’Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo): informe nú. 151/2019
INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA
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CONTRACTE: Contracte de servei de prevenció d’accidents, salvament i socorrisme,
així com l’assistència al bany per accessibilitat a les platges de Palma
ADJUDICATARI: Emergencias Setmil SL (CIF B57227175)
IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 603.537,79 euros (Base imposable 510.712,07 euros més
21% IVA), per un any de contracte.
DURADA: Un any
INICI DEL CONTRACTE: 1 de maig de 2018
REVISIÓ DE PREUS: No
MODIFICACIONS APROVADES: NO
ÒRGAN COMPETENT: Junta de Govern/Consell Rector Organisme Autònom.
1 PRORROGA :
NÚM. PRÒRROGA: 1a. Pròrroga EXTRAORDINAIRA
PERÍODE: dos mesos, des del 1 de maig de 2019 fins al 30 de juny de 2019.
IMPORT DE LA PRÒRROGA: 188.549,79 euros (IVA inclòs).
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 14.17220.22721
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2. PRORROGA SOL·LICITADA:
NÚM. PRÒRROGA: 2a. Pròrroga EXTRAORDINAIRA
PERÍODE: mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2019.
IMPORT DE LA PRÒRROGA: 360.683,62 euros (IVA inclòs).
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 14.17220.22721
En compliment del que disposa l'article 213 del RD Leg. 2/2004 pel que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb l’article 4.1.a)
del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, s’ha sol·licitat l’emissió
d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient de referència.
IV.

Relació de la documentació que acompanya l’expedient:
a. Sol·licitud d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient Registre
d’entrada177/135.750 de 19 de juny de 2019),
b. Plecs de Clàusules Administratives (PCAP), Quadre Annex característiques
tècniques i Plecs de prescripcions tècniques que regulen el contracte,
c. Acord de la Junta de Govern de 30/04/2018 d’adjudicació del contracte,
d. Acord de la Junta de Govern de 17/04/2019 de 1ª prorroga extraordinària,
e. Informe tècnic de 18/06/2019 justificatiu de la necessitat, durada i quantia
de la prorroga del contracte,
f. Certificat d’existència de crèdit: consten RC núm. oper. 220190026195,
g. Proposta d’acord de la Junta de Govern de la pròrroga del contracte i
d’autorització i disposició de la despesa resultant (Fase AD).

V.

Legislació 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.
• RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) (al seu cas).
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•

•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) (al
seu cas).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP),
en tant continuï vigent.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament parcial de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en tot el que no s’oposi a l’establert a la LCSP.
RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local.
Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de
Ministres de 20 de juliol de 2018, per el que es dona aplicació a la previsió
dels arts. 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de
la funció interventora en règim de requisits bàsics a l’àmbit dels contractes
del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en
quan a les despeses i obligacions i de substitució de la fiscalització prèvia
dels drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat de la Tresoreria de
l’Ajuntament de Palma, dels seus organismes autònoms i les seves entitats
dependents amb pressupost limitatiu, aprovat per acord del Ple de
l’Ajuntament de Palma de 31 de gener de 2019.
Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de
Palma, aprovat pel Ple de data 29 de juliol de 2004 (BOIB núm. 127 de 11
de setembre de 2004).
Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de
2019, aprovades definitivament pel Ple de dia 27 de desembre de 2018.
Instrucció de l’Ajuntament de Palma per a una contractació pública amb
responsabilitat social, mediambiental i lingüística, aprovada per la Junta de
Govern de 15 d’octubre de 2016 (BOIB núm. 131 de 15 d’octubre de 2016).

VI.

Requisits bàsics objecte de comprovació dins el marc del règim de fiscalització
prèvia limitada:
De conformitat amb el previst a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de sessió de
31 de gener de 2019 i a la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de
20 de juliol de 2018, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics a l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, són
objecte de comprovació i s’han comprovat, al seu cas, els següents extrems:
 - Compleix

- No compleix
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1. Extrems de general comprovació:
Estat
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient
1.1 a la naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora
certificat d’existència de crèdit (RC).
1.1.1 - En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que
les financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb
documents fefaents.
1.1.2 - En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el
preceptuat als arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP.
1.1.3 - En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el
preceptuat a l’art. 47 de la LGP.
L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la
1.2
normativa específica ho exigeixi.
1.3 Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.
1.4 L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma


NA
E
NA
E
NA
E
NA
E


2. Extrems de comprovació addicional:
Estat
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document
2.2
descriptiu, al seu cas).
2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.

2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals.
En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf
de l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha NA
2.5
publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini E
assenyalat a dit precepte.
V. Conclusions:
Analitzat l’expedient de referència, aquesta Intervenció General el FISCALITZA DE
DISCONFORMITAT, formulant les següents objeccions:
3) Que la pròrroga NO està prevista al PCAP.
4) No consta informe dels serveis Jurídics
Així mateix, conforme al previst a l’art. 14 del RD 424/2017, aquesta Intervenció
formula les observacions complementàries que es descriuen a continuació, sense que les
mateixes tinguin efectes suspensius en la tramitació de l’expedient:
1) S’ha d’adjuntar a l’expedient l’escrit acceptació de l’adjudicatari a la pròrroga del
contracte (al seu cas: art. 303.1 TRLCSP contractes de serveis),
Ateses les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216 del TRLRHL i art. 12 del RD
424/2017, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes.
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.
217 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017.
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D’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017, l’òrgan
competent pel resoldre les objeccions formulades és el President de la Corporació, sent
indelegable dita facultat.
Cal advertir que, en els termes del previst a 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 de la seva actuació.
Aquest és l’informe que emet l’interventor que subscriu a la vista únicament dels
documents facilitats i relacionats.”
121. Donar compte al Ple de l’informe de morositat del mes de juny de 2019
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
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" En compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita conta la morositat en las
operacions comerciables, que estableix l’obligació d’elevar informe al Ple en matèria de
morositat, i l’ordre HAP/2105, d’1 d’octubre, pel que desenvolupa les obligacions de
subministrar informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera, aquesta Intervenció General sotmet a la
consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el següent informe:
1. Període mitjà de pagament global a proveïdors del mes de JUNY de 2019 de
l’Ajuntament de Palma : 27,29 dies
2. Detall per entitats mes de JUNY de 2019
Ratio
de Periodo
Ratio
de Operaciones Medio
Entidad
Operaciones Pendientes de
Pagadas
de
Pago
Pago
Mensual
Palma
24,87
29,94
27,91
Ägencia Desenvolupament Local "PALMAACTIVA"
26,99
14,31
22,16
F. Turisme Palma de Mallorca 365
31,94
22,05
31,38
Inst. M. l'Esport
15,74
20,82
17,58
Instituto Municipal Innovación (IMI)
22,40
7,34
16,08
P. M. d'Escoles d'Infants
1,00
0
1,00
P.M. l´Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris
36,16
2,31
11,69
(P.M.H. i Riba)
Palau de Congressos de Palma S.A.
0
0
0

3. Entitats que no han remes informació.
Entidad
Observaciones
Deberíamos entender a la Sociedad Palau de
Palau de Congressos de Palma
Congressos como "sociedad no financiera". El
S.A.
porcentaje de ingressos de mercado es superior al 50%
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según la previsión de ingresos y gastos para el
ejercicio 2018 y siguientes.
122. Pregunta oral Grup VOX relativa al pressupost per arreglar voravies i vies
públiques
"¿Que presupuesto anual tiene previsto invertir en el arreglo de las aceras y vías
públicas para evitar accidentes debido a su mal estado?"
Es dóna per contestada per la Sra. Pastor
123. Pregunta oral Grup VOX relativa a la seguretat a la Platja de Palma
"Dada la falta de efectivos, ¿Cómo tiene previsto reforzar la seguridad y prevención del
crimen en la Playa de Palma para el próximo verano 2020?"
Contesta la Sra. Adrover
124. Pregunta oral Grup VOX relativa a la cessió d'ús de l'antiga presó a l'entitat
"SOM SA PRESÓ"
"¿En base a qué criterio jurídico se otorgó a la entidad Som Sa Pressó la cesión de uso
de un espacio municipal cómo la antigua cárcel de Palma?"
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Contesta la Sra. Truyol
125. Pregunta oral Grup VOX relativa a la firma per part del Sr. Carrió d'un
document conjunt de sanció d'AENA
"¿En base a qué criterios objetivos se involucró al Ayuntamiento de Palma en la firma
de un documento contra la sanción impuesta por AENA a una trabajadora por incumplir
las normas de seguridad?"
Contesta el Sr. Carrió
FOD 1. Proposta de nomenament de representants a la Fundació Turisme Palma
de Mallorca 365
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa:
"1. Designar els representants de l’Ajuntament de Palma al Patronat de la Fundació
Palma de Mallorca 365 (FTPM365):
President
- José F. Hila Vargas, batle de Palma
Vicepresidenta 1a
- Joana Maria Adrover Moyano, regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
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Vicepresidenta 2a
- Elena Navarro Duch, regidora Delegada de Turisme, Sanitat i Consum
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Vocals
- Iago Negueruela Vázquez, conseller d’Economina, Treball i Turisme
- Andreu Serra Martínez,conseller Executiu de Turisme del Consell de Mallorca
- Antoni Noguera Ortega, regidor de Cultura i Benestar Social
- Francisco Ducrós Salvà, regidor de l’Àrea Delegada d’Esports
- Francesc Josep Dalmau Fortuny, regidor de Mobilitat Sostenible
- Angélica Pastor Montero, regidora de l’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat
- M. Mercedes Celeste Palmero, regidora portaveu del Grup Municipal PP
- Sergio Rodríguez Farré, regidor del Grup Municipal VOX
- Eva María Pomar Juan, regidora portaveu del Grup Municipal Cs
- María Isabel González Carrasco, directora general de Turisme de l’Ajuntament
- Alberto Rosauro Vivancos, director general de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de
l’Ajuntament
- José María González Navarro, gerent de Palau de Congressos de Palma
- Alvaro Medina Ballester, gerent del Parc Bit
-Javier Bustamante Moreno, expert independent
- Josep Ginard Vallcaneras (CCOO), expert independent
- Antonio Copete González (UGT), expert independent
- Antoni Tarabini Castellani, expert independent
- Jordi Llabrés Bordoy, representant de la UIB
- Mercè Peñaranda Carrasco, Federación Hotelera de Mallorca
- Isabel Vidal Tomás, Federación Hotelera de Mallorca
2. Designar els representants de l’Ajuntament de Palma a la Comissió Executiva dela
Fundació Palma de Mallorca 365(FTPM365):
Presidenta
- Joana Maria Adrover Moyano, regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
Vicepresidenta
- Elena Navarro Duch, regidora de l’Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum
Vocals
- M. Mercedes Celeste Palmero, regidora portaveu del Grup Municipal PP
- Sergio Rodríguez Farré, regidor del Grup Municipal VOX i Sra. Eva María Pomar
Juan, regidora portaveu del Grup Municipal Cs, alternativament
- M. Isabel González Carrasco, directora general de Turisme de l’Ajuntament
- José María González Navarro, gerent de Palau de Congressos de Palma
Formen part del Patronat i de la Comissió Executiva sense tenir la condició de
membres, la Secretaria i la Intervenció de l’Ajuntament o personal en qui delegui i la
Gerència de la FTPM365.
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3. Cessen els representants de l’Ajuntament del Patronat i de la Comissió Executiva
designats anteriorment.
4. Comunicar el present acord a la FTPM365, la qual, notificarà a les persones
interessades."
Aprovat per unanimitat, prèvia ratificació de la urgència també per unanimitat
FOD 2. Aprovar la modificació de crèdit número 25 de transferència de crèdit
entre aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a
2019
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa:
“1. Aprovar la modificació de crèdit número 25 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) Augment de Despeses
Org. Pro.
Eco. Descripció
Crèd. Inicials
POBLAT SON BANYA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT
06
23140 48000 SON RIERA
350.000,00
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TOTAL AUGMENT DE DESPESES
B) Disminució de Despeses
Org. Pro.
Eco. Descripció
EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM.
06
93320 22101 D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

Augment

Crèd. Def.

125.000,00

475.000,00

125.000,00
Crèd. anteriors Disminució

Crèd. Def.

450.000,00

325.000,00

125.000,00
125.000,00

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.
3. Implementar les mesures administratives, procedimentals, comptables adients per a
l’execució de la present resolució.”
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
aprovada, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
FOD 3. Aprovar la modificació de crèdit número 30 de transferència de crèdit
entre aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a
2019
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa:
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“1. Aprovar la modificació de crèdit número 30 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) Augment de Despeses
Org. Pro.
Eco.
Descripció
15
13400 62400 MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS
TOTAL AUGMENT DE DESPESES
B) Disminució de Despeses
Org. Pro.
Eco.
Descripció
02
93201 22729 GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS

Crèd. anteriors Augment
16.000,00
28.923,00

Crèd. Def.
44.923,00

28.923,00
Crèd. anteriors Disminució
2.755.000,00 28.923,00

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

Crèd. Def.
2.726.077,00

28.923,00

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 administratives, procedimentals, comptables adients per a
l’execució de la present resolució.”
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Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
aprovada, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
FOD 4. Aprovar la modificació de crèdit núm. 12, de suplement de crèdit finançat
amb baixa de crèdit en el Pressupost propi de la Corporació per a 2019
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa:
“1. Aprovar la modificació de crèdit n. 12, de suplement de crèdit finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant establertes les
consignacions pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro.
Eco.
Descripció
09
92080 1510001 POBLACIÓ.- ELECCIONS GENERALS

C. Ant.
125.000,00

Aug.
Crèdi Def.
80.000,00 205.000,00

TOTAL AUGMENT DE DESPESES
80.000,00
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro.
Eco.
Descripció
C. Ant.
Dismin.
Crèdi Def.
FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI
02
92900 50000
ORGÀNICA 2/2012
2.096.858,48 80.000,00 2.016.858,48
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
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80.000,00

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En
el cas que no es presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució.”
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
aprovada, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
FOD 5. Aprovar la modificació de crèdit n. 12, de crèdit extraordinari finançat
amb romanent de tresoreria per despeses generals en el Pressupost Propi de la
Corporació per a 2019
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa:
“1. Aprovar la modificació de crèdit n. 12, de crèdit extraordinari finançat amb
romanent de tresoreria per despeses generals en el Pressupost Propi de la Corporació per
a 2019, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:
A)
Augment
Despeses

de

Pro.
33390
33210
33220
33312
33313
33313
33330

03

33330 6330072

03
03
03
03
05
05

33330
33330
33600
33210
23130
23130

05
05

23130 6250072
23130 6320072

08
08
08
08
11
11
11

15210
93300
93300
93300
15320
15320
15320
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Org.
03
03
03
03
03
03
03

Eco.
6220072
6296072
6230072
6230072
6220072
6230072
6290072

6390072
6320072
6190072
6250072
6250072
6290072

7110072
6320072
6230072
6250072
6190172
6190272
6190372

Descripció
SALES D'ASSAIG
BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES
ARXIUS.-Reixes finestres
MUSEUS.- SOLLERIC.- Instalacions
MUSEUS.- BALAGUER.- EDIFICIS
MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIO Instalacions
TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE (NOU)
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I
UTILLATGE
TEATRES.MATERIAL
INVENTARIABLE
DE
REPOSICIÓ
TEATRES.- INVERSIO EDIFICIS
Restauració escultures i béns artístics
BIBLIOTECA. INVERS. NOVA MOBILIARI
Equipament Centres de dia i Casals d’autonomia
Electrodomèstics i altres Centres de dia i Casals d’autonomia
Adquisició mobiliari Equip. CMSS Son Xigala i CMSS Son
Gregal
Reforma CMSS Son Gregal
SUBV C+apital Reforma, realit. i adequació vivendes
PMHiRIBA
Planta 1 del edificio avenidas Reforma
Planta 1 del edificio avenidas Instalacions
Planta 1 del edificio avenidas Mobiliario
ESTUDIS I PROJECTES REFORMES RAFAL VELL
ESTUDIS I PROJECTES CALLE BARRERA
ESTUDIS I PROJECTES CALLE VILLALONGA
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Crèd.
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Augment
500.000,00
70.000,00
18.000,00
18.000,00
50.000,00
28.400,00
32.600,00

Crèdit Def.
500.000,00
70.000,00
18.000,00
18.000,00
50.000,00
28.400,00
32.600,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.000,00
51.000,00
98.000,00
28.000,00
35.000,00
25.000,00

18.000,00
51.000,00
98.000,00
28.000,00
35.000,00
25.000,00

0,00
0,00

80.000,00
157.800,00

80.000,00
157.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.335.000,00
227.000,00
63.000,00
460.000,00
2.189.803,89
476.066,67
854.364,00

1.335.000,00
227.000,00
63.000,00
460.000,00
2.189.803,89
476.066,67
854.364,00

11
11
11
11

15320
15320
16502
17100

6190472
6110072
6190072
6110172

ESTUDIS I PROJECTES CALLE BORGUNY
OBRES VIALITAT
ENLLUMENAT LA SEU
CASTELL PARC DE LA RIERA

0,00
0,00
0,00
0,00

284.051,05
650.000,00
1.250.000,00
350.000,00

284.051,05
650.000,00
1.250.000,00
350.000,00

11
12
12
12
12
12
12
12

93320
13600
13200
13200
13200
13200
13600
13600

6230072
6290072
6230072
6290072
6240172
6240272
6290172
6290272

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300.000,00
600.000,00
30.000,00
45.000,00
47.000,00
750.000,00
200.000,00
43.000,00

300.000,00
600.000,00
30.000,00
45.000,00
47.000,00
750.000,00
200.000,00
43.000,00

12

13600 6330072

0,00

14.525,00

14.525,00

15
14
10

13300 6190072
16210 6240072
34200 7100072

0,00
0,00
0,00

237.583,50
4.594.000,00
2.748.025,09

237.583,50
4.594.000,00
2.748.025,09

10

32110 7120072

0,00

1.452.198,03

1.452.198,03

02

15150 7110072

0,00

235.575,35

235.575,35

02

01100 91339

0,00

2.880.859,61

2.880.859,61

02

01100 91340

0,00

2.880.859,61

2.880.859,61

02

01100 91341

EDIFICIS AIRE COND. EDIF. MUNICIP.
Equipaments Respiració - ERAS
Càmares Vídeo Vigilància Instal.lacions Platja de Palma
Armament i Armilles antibales Policia
Bicicletes elèctriques Policia
VEHICLES PATRULLA POLICIA LOCAL
Adquisició d’equipaments de transmissions tetra & atex
Descontaminació d’equips BOMBERS
REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE. Subparc
Platja Palma
SEGURETAT VIAL.-INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.
(CONT. NOU)
COMPRA VEHICLES RECOLLIDA FEMS
SUBV. CAPITAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS IME
Execució d'instal·lacions de climatització i ventilació
Escoletes Municipals
PMH-RIBA.- PAG. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA
PRÉSTEC
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BCO.SABADELL RD 8/2013
(23.469.771,08)
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXABANK RD 8/2013
(23.469.771,02)
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.POPULAR RD 8/2013
(23.469.771,05)

0,00

2.880.859,61

2.880.859,61
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TOTAL AUGMENT DE DESPESES
B)
d'Ingressos

29.326.571,41

Augment
Eco.
87000

Descripció
ROMANENT
GENERALS

Prev. Inicial
DE

TRESORERIA.-

PER

A

AUGMENT

Prev. Total

DESP.
2.927.847,01 29.326.571,41 32.254.418,42

TOTAL AUGMENT D'INGRESSOS

29.326.571,41

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
Aquesta modificació de crèdit resta condicionada al compliment del període mig de
pagament màxim establert a la normativa sobre morositat.
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, prèvia ratificació de la urgència per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
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aprovada, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i
14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs)
FOD 6. Moció Grup VOX relativa al cessament de la regidora de Justícia Social,
Feminisme i LGTBI Sonia Vivas
No aprovada la urgència per manca de ratificació de la urgència per 15 vots en contra
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOXACTUA PALMA i Cs)
FOD 7. Moció Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma
relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de Palma a la vaga mundial pel clima
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa:
"-L’adhesió de Palma a la iniciativa de la setmana pel clima i anima a la ciutadania a
participar en els actes que es realitzaran aquest divendres dia 27 de setembre per ajudar
a conscienciar de la necessitat de prendre les mesures necessàries per aturar el canvi
climàtic."
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Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES
PODEM, MÉS-Estimam Palma), 10 abstencions (PP i Cs) i 4 vots en contra (VOXACTUA PALMA) s’aprovada per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM,
MÉS-Estimam Palma), 8 vots en contra (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 6 abstencions
(PP).
FOD 8. Presa en consideració de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. María
del Carmen Palomino Sánchez, amb efectes a partir de dia 27 de setembre de 2019,
sol·licitant a la Junta Electoral Central la credencial del nou regidor del Grup
Municipal PSIB-PSOE
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat de:
"1. Prendre en consideració la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Palma
de la Sra. María del Carmen Palomino Sánchez, del Grup Municipal PSIB-PSOE, amb
efectes des del dia 27 de setembre de2019.
2. Sol·licitar a la Junta Electoral Central, amb efectes de dia 27 de setembre de 2019, la
credencial del següent candidat, Sr. Daniel Oliveira de Souza de la llista electoral
PSIB-PSOE, dins la qual va concórrer a les eleccions."
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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