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SECRETARIA GENERAL DEL PLE , ; GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Codxotgàmc % 02010000

Identificacióde la sessió
Caràcter: ordinària
Data: 19 de desembre de 2019
Hora: 10.00 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament

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

ORDREDEL DIA

1. SECRETARIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2019.

2. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 28 de novembre de
2019.

3. Donar compte dels convenis inscrits al Registre de Convenis.

2. DECLARACIÓINSTITUCIONAL
(No n’hi ha)

3. PART RESOLUTIVA
3.1. PROPOSTESDE BATLIA

4. Modificar l'acord de nomenament d'un vocal del Consell Social de la Ciutat de Palma.

5. Donar compte de la modificació de l'acord de nomenament del representant municipal al
Consell Social de la UIB.

6. Donar compte de l'acord de composició dels membres del Consell d'Administració de Palau de
Congressos de Palma, SA.

7. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 4 de desembre de 2019 relatiu al
nomenament del representant municipal al Patronat de la Fundació Tren de l'Art.

8. Donar compte de la relació de decrets des del dia 22 de novembre al 12 de desembre de 2019.
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3.2. PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN, DELS SEUS MEMBRES I DELS/DE
ALTRES REGIDORS/RESAMB RESPONSABILITATDE GOVERN

COMISSIÓDE SERVEISA LA CIUTADANIA

9. Ratificar el veredicte favorable del Jurat d'Honors i Distincions per a la concessió de la
Medalla d'Or de la Ciutat a l'Escola de Música i Danses de Mallorca.

10. Ratificar el veredicte favorable del Jurat d'Honors i Distincions per la concessió de la
Medalla d'Or de la Ciutat al Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca.

11. Ratificar el veredicte favorable del Jurat d'Honors i Distincions per la concessió de la
Medalla d'Or de la Ciutat al Banc d'Aliments.

12. Ratiñcar el veredicte favorable del Jurat d'Honors i Distincions per a la concessió de la
Medalla d'Or de la Ciutat a l'Equip de Futbol UD Collerense femení.

COMISSIÓDE COMPTES ECONOMIA I RECURSOSHUMANS

13. Reconeixement de deute del Servei de Logística a diverses empreses.

14. Reconeixement de deute a l'empresa EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS SA
per un import de 883,27€.

15. Reconeixement de deute a l'empresa Proyectos Paisajisticos de Baleares, SL per un import de
12.934,19€.

16. Reconeixement de deute a la Universitat de les Illes Balears per un import de 23.230€.

17. Reconeixement de deute a l'empresa Associació Vincles Sans per un import de 85506

18. Reconeixement de deute al Despacho Jesús González Abogados per un import de 2.000€.

COMISSIÓD’URBANISME I MEDIAMBIENT

19. Aprovar definitivament la modificació del PGOU, d'incorporació del sòl urbanitzable
SUP/Sl-Ol “Son Ferragut” i SUP/51-02 “La Femu” al sòl urbà de Palma, EQ-2 del Pla Parcial de
Son Ferragut. PA2018/0001. 01PRAD4GSFerragutLFemu.

20. Aprovar definitivament la modificació del PGOU que té per objecte el canvi de qualificació
de l’equipament docent EQ4b/DO-P 29-01-E, passant de zona EQ4b a zona EQOM,
PA2016/0003. 01PRAD47CEIPSonSerra.

21. Acord noves tarifes de billet senzill ordinari i abonament de 10 viatges del servei urbà de
transport públic de Palma per l'any 2020.

3.3. PROPOSICIONS D’INICIATIVAPOPULAR
(No n’hi ha)

3.4 PROPOSICIONSDELS GRUPS POLÍTICS
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COMISSIÓ DE SERVEISA LA CIUTADANIA

22. Sobre la taula. Grup Cs relativa al seguiment i transparència del compliment de les
proposicions aprovades en el Ple.

23. Grup Cs relativa a la cessió per part del Govern Balear a l'Ajuntament de Palma dels
habitatges socials de Camp Redó.

24. Grup Cs relativa a l'ajuda per a la creació de comunitats de propietaris en els habitatges
socials de Camp Redó.

25. Grup Cs relativa a canviar el nom de "Corea" quan es refereixen als habitatges socials de
Camp Redó.

26. Grup VOX relativa a la venda ambulant il-legal a Palma.

27. Grup VOX relativa a cobrir les necessitats escolarització de l'etapa de 0 a 3 anys.

28. Grup PP relativa a l'ús de les llengües oficials en l'Educació Bàsica.

29. Grup PP relativa a la pràctica de falconeria a Palma.

30. Grup PP relativa al cos de bombers de Palma.

COMISSIÓ DE COMPTES ECONOMIAI RECURSOS HUMANS

31. Grup PP relativa al cost del servei finançat amb la taxa de llicències urbanístiques.

COMISSIÓ DE VIGILÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES I
DESCONCENTRACIOTERRITORIAL

32. Sobre la taula. Grup Cs relativa a la Comissió de Coordinació per a l'Accessibilitat.

33. Grup PP relativa a la millora de les infraestructures de la Platja de Palma.

34. Grup VOX relativa a la modificació del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.

35. Grup VOX relativa al manteniment de la Platja de Palma.

COMISSIÓD’URBANISME I MEDIAMBIENT

36. Grup Cs relativa ala peatonalització de la plaça del Mercat.

37. Grup Cs relativa al canvi de vehicles oficials a l'Ajuntament.

38. Grup Cs relativa a la inspecció de llicències de gual.

39. Grup Cs relatiu a la implantació de punts de mediació de la qualitat de l'aire.
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40. Grup VOX relativa a cens de vivendes ocupades a Palma.

41. Grup VOX relativa a la restricció de la circulació al carrer Unió i modificació idiosincràsia
de la plaça d'Es Mercat.

42. Grup VOX relativa a la protecció del velòdrom del Tirador de Palma.

43. Grup PP relativa a l'impuls del comerç en el centre de la ciutat de Palma.

44. Grup PP relativa a habilitar zona d'aparcament ACIRE a la plaça del Mercat.

45. Grup PP relativa a recuperar aturades bus a Les Rambles i Baró de Pinopar.

46. Grup PP relativa a desallotjament de vivendes en risc d'enderroc.

4. INFORMACIÓJMPULS I CONTROL
4.1. INFORMACIODE L’EQUIPDE GOVERN

4.2 COMPAREIXENCES

47. Sobre la taula. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup Cs del regidor responsable de
l'Àrea de Culturai Benestar Social.

48. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup VOX de la regidora de l'Àrea de Seguretat
Ciutadana.

49. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea de Seguretat
Ciutadana.

50. Sol—licitud de compareixença a petició del Grup VOX del regidor de l'Àrea de Mobilitat
Sostenible.

51. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup VOX de la regidora de l'Àrea de Model de
Ciutat.

52. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup VOX de la regidora de l'Àrea de Justícia
Social, Feminisme i LGTBI.

53. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de Justícia Social,
Feminisme i LGTBI.

54. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea Delegada de
Promoció Econòmica i Ocupació.

4.3 INFORME INTERVENCIÓ
(no n’hi ha)

4.4. PREGUNTESDE RESPOSTAORAL

55. Pregunta oral Grup Cs relativa a Son Busquets.
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56. Pregunta oral Grup Cs relativa al servei de mediació familiar.

57. Pregunta oral Grup PP relativa a la modificació d'un acord de Junta de Govern.

58. Pregunta oral Grup PP relativa al valor patrimonial de l'arbrat.

59. Pregunta oral Grup PP relativa a la Comissaria de Policia Comunitària de Son Gotleu de la
policia local de Palma.

60. Pregunta oral Grup PP relativa a l'estudi de mobilitat del Passeig Marítim.

5. MOCIONS D’URGÉNCIA
(no n’hi ha)

6. PRECS I PRE TES

Palma, 16 e desem e de 2019


