
Ajurrtamam % de Palma
“ REGIDORS

'SIÉCRIE'IARIA GENERAL Dlíl, PLIí GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Codi orgànic: 02010000

Unitat emissora:

CONVOCATORIADE SESSIÓPLENÀRIA

Identificació de la sessió
Caracter: ordinària
Data: 29 (l“abril de 2021
Hora: 1000 li
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament

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

ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió de la nova regidora de l'Ajuntament de Palma, Sra. María Paz Pérez
Barceló, inclosa a la llista de candidats presentada per VOX—BALEARES, que ha estat designada
perla Junta Electoral Central en substitució per renúncia de la Sra. Montserrat Amat Ortega.

1. SECRETARIA

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021 amb una esmena de
rectificació.

3. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 25 de març de
2021.

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

z. DECLARACIÓINSTITUCIONAL

5. Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció contra el Càncer de
Coloni

3. PART RESOLUTIVA
3.1. PROPOSTESDE BATLIA

6. Aprovar la modificació de l'acord de creació de la Comissió no Permanent relativa a les
Vivendes del Camp Redó i el nomenament dels seus membres.

7. Donar compte de la relació de decrets des del dia 18 de març al 22 d'abril de 2021.
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3.2. PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN, DELS SEUS MEMBRES I DELS/DE
ALTRES REGIDORS/RESAMB RESPONSABILITATDE GOVERN

SERVEIS JURÍDICS

8. Ratiticar el Decret de Batlia núm. 5738 de data 07.042021 de la personació en el Procediment
ordinari núm. 44/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB.

9. Ratiticar el Decret de Batlia núm. 5740 de data 07.04.2021 de la personació en el
Procediment ordinari núm. 100/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJlB.

10. Ratificar el Decret de Batlia núm. 5741 de data 07,042021 de la persenacio en el
Procediment ordinari núm. 97/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB.

ll. Ratificar el Decret de Batlia núm. 5742 de data 07.04.2021 de la personació en el
Procediment ordinari núm. 120/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB.

COMISSIÓ DE COMPTES ECONOMIA I RECURSOS HUMANS

12. EMAYA. Reconèixer al Sr. Pedro Juan Munar Jaume la compatibilitat per a l'exercici de
l'activitat privada com a enginyer agrònom.

13. EMAYA. Reconèixer al Sr. Gegrorio Jiménez Mora la compatibilitat per a l'exercici de
l'activitat privada per compte propi consistent en l'organització d'espectacles esportius.

14. EMAYA. Reconèixer al Sr. Antonio Castro Martí la compatibilitat per a l'exercici de
l'activitat privada d'explotació d'una llicència d'auto—taxi de la seva titularitat.

15. EMAYA. Reconèixer al Sr. Américo José Procas Arribas la compatibilitat pera l'exercici de
l'activitat privada per compte propi consistent en la realització esporàdica de cursos
d'informàtica a nivell d’usuari per a una empresa privada.

16. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 13.184€.

l7. Reconeixement de deute a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES per un
import de l.772,50€.

18. Reconeixement de deute a diverses companyies i empreses per un import de 18.773,23€.

19. Reconeixement de deute per un import de 5.383,39€ per prestació de serveis i

subministraments efectuats a la policia local.

20. Reconeixement de deute amb el despatx d’advocats dels Tribunals de Madrid, “Despacho
Jesús González Pérez Abogados” per un import de 750€.

21. Reconeixement de deute a l'empresa EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS S.A
per un import de 1.384,43€.

22. Reconeixement de deute a l'empresa MAC lNSULAR SL per un import de 2.038,15€.
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23. Reconeixement de deute a diverses empreses per un import de 9.240.60€ (Patronat Municipal
Escoles d'Infants).

24. Reconeixement de deute a diversos proveïdors per un import de 4.240.59€.

25. Desestimar la sol'licitud de bonificació lClO del projecte de dotació de serveis al carrer
Raixa núm. 2.

26. Descstiniar la sol-licitud de bonificació ICIO a les obres de reforma i ampliació de l'IES
CTElB realitzades al carrer Gremi de Forners. núm. 4.

27. Aprovar la no disponibilitat dels crèdits de les aplicacions pressupostàries per tal de
compensar la disminució d’ingressos en el concepte 33501- Taules i cadires.

28. Donar compte al Ple de l'aprovació de la liquidació del pressupost propi de la Corporació i la
dels Organismes Autònoms corresponents a l'exercici de 2020.

29. Aprovar la modificació de crèdit, numero 6, per credit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost Propi de la
Corporació per a 2021 .

COMISSIÓ D’URBANISME I MEDI AMBIENT

30. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida als articles 200 i 201 de les
Normes Urbanistiques del Pla general, en el que fa referència a l’AP] 28-01 "Son
Flor“.0l PRA1282-PA19—0007.

3 1. Aprovar definitivament el projecte de modificació del Pla parcial de Son Valentí relatiu a les
zones MI Son Valentí i DPZ. 03PRAD58-PC18—0002.

3.3. PROPOSICIONSD’INICIATIVA POPULAR
(No n’hi ha)

3.4 PROPOSICIONSDELS GRUPS POLÍTICS

COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

32. Grup Cs relativa a salut mental i benestar psicològic i emocional.

33. Grup Cs relativa a la necessària reforma del reglament i composició de la Comissió de
Toponímia d'aquesta promovent la participació de quants grups es trobin representats en el Ple
de l'Ajuntament.

34. Grup VOX relativa a instal-lar dipòsits de recollida de mascaretes a les platges.

35. Grup VOX relativa a la Banda Municipal Simfovents i la seva utilització a l'acte d'aniversari
de la II República Espanyola.

36. Grup VOX relativa al pla de seguretat a l'entorn del parc de les Estacions.
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37. Grup VOX relativa a la problemàtica del parc wil'i.

38. Grup PP relativa a la toponímia de la ciutat.

39. Grup PP relativa a la Policia Local de Palma.

40. Grup PP relativa al Pacte per la Inclusió Social.

41. Grup PP relativa a la reactivació econòmica i social de la ciutat.

42. Grups PSIB—PSOE, UNIDES PODEM i MÉS—Estimam Palma i Cs relativa al suport a la
iniciativa ”Palma, destinació turística lliure d'agressions sexistes”.

43. Grups PSIB—PSOE,, UNIDES PODEM i MÉS—Estimam Palma relativa a la defensa dels
valors democràtics i republicans.

44. Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs amb motiu del Dia
d'Europa.

COMISSIÓ DE COMPTES ECONOMIA I RECURSOS HUMANS

45. Sobre la taula. Grup Cs relativa a microcredits reintegrables per a mantenir l'activitat i ajudar
a autònoms i petites empreses afectats pel COVID—l9.

46. Grup Cs relativa a mesures de supoxt a la hosteleria.

47. Grup Cs relativa a potenciar la captació de fons europeus.

48. Grup PP relativa al comerç i restauració.

49. Grup PP relativa a la càrrega fiscal en herències.

COMISSIÓ DE VIGI'LÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES I
DESCONCENTRACIOTERRITORIAL

50. Grup Cs relativa al necessari avanç de les accions del govem municipal a l'accessibilitat des
de la Rambla de Palma a la plaça Major.

51. Grup Cs relativa al cessament del gerent de l'Empresa Funerària Municipal de Palma.

52. Grup Cs relativa al barri de Son Gual (II).

53. Grup Cs relativa a la participació ciutadana.

54. Grup VOX relativa a la contractació de seguretat privada per a la temporada d'estiu a les
zones de gran afluència turística.

55. Grup PP relativa al projecte de reurbaniztació del carrer Nuredduna.

COMISSIÓ D’URBANISME I MEDI AMBIENT
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56. Sobre la taula. Grup PP relativa a l'exempció ORA per entitats socials.

57. Cs relativa a recàrrega de targeta ciutadana i caducitat dels abonaments del transport públic.

58. Grup Cs relativa a la dotació d'equipaments i serveis a la barriada de Pere Garau.

59. Grup VOX relativa a Pla municipal de lluita contra l'ocupació il- legal d'immobles.

60. Grup VOX relativa a actuació a l'antiga presó de Palma.

6l. Grup VOX relativa a l'ampliació d'aparcaments de residents zona ORA.

62 Grup PP relativa a pla de reunions amb propietaris de vivendes desocupades amb el li de
pactar solucions per incorporar les vivendes al parc públic municipal.

63. Grup PP relativa a implantar un pla de rehabilitació e implementació de mesures d'eficiència
energètica de les vivendes de titularitat municipal.

64. Grup PP relativa al Urbanisme a Palma.

4. lNFORMAClÓJMPULS ] CONTROL
4.1. lNFORMAClO DE L’EQUIP DE GOVERN

4.2 COM PAREIXENCES

65. Sobre la taula. Sollicitud dc compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea
d'Hisenda, Innovació i Funció Pública.

66. Sobre la taula. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup Cs del regidor de l'Àrea
d'Hisenda Innovació i Funció Pública.

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

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

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

70. Solrlicitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea Model de Ciutat,
Vivenda Digna i Sostenibilitat.

7l. Sol-licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea d'Inti'aestructures
i Accessibilitat.

72. Solllicitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea de Mobilitat
Sostenible.
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73. Solllicitud dc compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea de Model de
Ciutat, Vivenda Digne i Sostenibilitat.

74. Solrlicitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora delegada de l'Àrea de
Turisme, Sanitat i Consum.

4.3 INFORME INTERVENCIÓ

75. Donar compte al Ple de I"infonnc de morositat del mes de FEBRER de 2021.

76. Donar compte al Ple acord Junta Govcrn 7.0421 aprovació de PRORROGA LOT 0 DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGETICA DEL SISTEMA
D'ENLLUMENAT, adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):
XZOZIOOOOIB.

77_ Donar compte al Ple acord Junta Govern70421 aprovació de la PRÓRROGA DEL LOT I I

2 DEL SERVEI DE SUPERVISIO ENERGETICA DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT, adoptat
amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo): X2021000014.

78. Donar compte al Ple acord Junta de Govern I4.04.21 pròrroga contracte seguretat i vigilància
immobles i dependències de l'Ajuntament adoptat amb informe de Intervenció amb
OBJECCIONS (Reparo): X2021000024.

4.4. PREGUNTESDE RESPOSTAORAL

79. Pregunta oral Grup PP relativa a la publicitat de "comptador d'arbres".

80. Pregunta oral Grup PP relativa al campanya de publicitat del projecte de reurbanització de
Nuredduna.

5. MOCIONS D'URGÉNCIA
(no n’hi ha)
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