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EXTRACTE DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 4/2021 
Caràcter:  ordinari 
Data: 29 d’abril  de 2021 
Horari: de 10.11 a  20.42 h 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
 
President: 
José Francisco Hila Vargas (PSIB-PSOE) 
 
Assistents: 
Juana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE) 
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) 
Daniel Oliveira de Souza (PSIB-PSOE) 
Montserrat Oliveras Ballarín (PP) 
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE) 
María Paz Pérez Barceló (VOX- ACTUA PALMA) 
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 
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Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació: 
 
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 
per la Junta Electoral Central en substitució per renúncia de la Sra. Montserrat Amat Ortega. 
 
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 
 
5. Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció contra el Càncer de 
Còlon 
 
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 
 
8. Ratificar el Decret de Batlia núm. 5738 de data 07.04.2021 de la personació en el Procediment 
ordinari núm. 44/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB 
 
9. Ratificar 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 TSJIB 
 
10. Ratificar el Decret de Batlia núm. 5741 de data 07.04.2021 de la personació en el 
Procediment ordinari núm. 97/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB 
 
11. 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 
 
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. Gregorio 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 per a 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€ 
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17. Reconeixement de deute a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES per un 
import de 1.772,50€ 
 
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 INSULAR SL per un import de 2.038,15€ 
 
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 ICIO del projecte de dotació de serveis al carrer 
Raixa núm. 2 
 
26. Desestimar la sol·licitud de bonificació ICIO a les obres de reforma i ampliació de l'IES 
CTEIB 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 crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost Propi de la 
Corporació per a 2021 
 
30. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida als articles 200 i 201 de les 
Normes Urbanístiques del Pla general, en el que fa referència a l’API 28-01 “Son 
Flor”.01PRAI282-PA19-0007 
 
31. Aprovar definitivament el projecte de modificació del Pla parcial de Son Valentí relatiu a les 
zones M1 Son Valentí i DP2. 03PRAD58-PC18-0002 
 
46. Grup Cs relativa a mesures de suport a la hosteleria 
 
52. Grup Cs relativa al barri de Son Gual (II) 
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53. Grup Cs relativa a la participació ciutadana 
 
55. Grup PP relativa al projecte de reurbaniztació del carrer Nuredduna 
 
32. Grup Cs relativa a salut mental i benestar psicològic i emocional 
 
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 
 
37. Grup VOX relativa a la problemàtica del parc wifi 
 
38. Grup PP relativa a la toponímia de la ciutat 
 
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 
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 
 
45. Sobre la taula. Grup Cs relativa a microcrèdits reintegrables per a mantenir l'activitat i ajudar 
a autònoms i petites empreses afectats pel COVID-19 
 
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 
 
50. Grup Cs relativa al necessari avanç de les accions del govern 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 
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54. Grup VOX relativa a la contractació de seguretat privada per a la temporada d'estiu a les 
zones de gran afluència turística 
 
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 
 
 61. 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 fi 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 
 
65. Sobre la taula. Sol·licitud de 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 
 
69. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX 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 
 
70. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea Model de Ciutat, 
Vivenda Digna i Sostenibilitat 
 
71. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea d'Infraestructures 
i Accessibilitat 
 
72. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea de Mobilitat 
Sostenible 
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73. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea de Model de 
Ciutat, Vivenda Digne i Sostenibilitat 
 
74. Sol·licitud de compareixença  a petició del Grup PP de la regidora delegada de l'Àrea de 
Turisme, Sanitat i Consum 
 
75. Donar compte al Ple de l’informe de morositat del mes de FEBRER de 2021 
 
76. Donar compte al Ple acord Junta Govern 7.04.21 aprovació de PRORROGA LOT 0 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA 
D'ENLLUMENAT, adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):   
X2021000013 
 
77. Donar compte al Ple acord Junta Govern 7.04.21 aprovació de la PRÒRROGA DEL LOT 1 I 
2 DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT, adoptat 
amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):   X2021000014 
 
78. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 14.04.21 pròrroga contracte seguretat i vigilància 
immobles i dependències de l'Ajuntament adoptat amb informe de Intervenció amb 
OBJECCIONS (Reparo): X2021000024 
 
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 
 
FOD 1. Autoritzar l'elevació dels percentatges i/o anualitats en relació els plecs per a la 
contractació de l’assistència tècnica i manteniment dels edificis municipals i centres d’educació 
infantil i primària de l’Ajuntament de Palma 
 
FOD 2. Aprovar la modificació de crèdit núm. 1 de suplement de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries en el pressupost propi de la corporació per a 2021 
 
FOD 3. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX de la regidora de l'Àrea 
d'Infraestructures i Accessibilitat 
 
FOD 4. Aprovar la modificació de crèdit, numero 11, per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost Propi de la 
Corporació per a 2021 
 
FOD 5. Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs per la qual es 
condemnen els atacs i amenaces que han rebut diversos dirigents polítics als darrers dies 
 
6. PRECS I PREGUNTES  
 
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 
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designada per la Junta Electoral Central en substitució per renúncia de la Sra. Montserrat 
Amat Ortega. 
 
El president de la Junta Electoral Central ha expedit credencial de regidora de l’Ajuntament de 
Palma a favor de la Sra. María Paz Pérez Barceló, per haver estat inclosa a la llista de candidats 
presentada per VOX-BALEARES a les eleccions locals de 26 de maig de 2019, en substitució, 
per renúncia, de la Sra. Montserrat Amat Ortega. 
 
Com a requisit previ per prendre possessió del càrrec de regidora, la Sra. María Paz Pérez 
Barceló ha acreditat davant la Secretaria General del Ple, la Declaració patrimonial i d’activitats i 
la Declaració d’activitats compatibles relatives a determinades persones al Registre de l’OAIB, 
d’acord amb la legislació vigent i el Conveni entre l’Ajuntament i l’Oficina de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció a les Illes Balearsd’11 de novembre de 2020.  
 
En conseqüència, d’acord amb l’art. 108.8 de la Llei 5/1985 del règim electoral general, 
correspon prendre possessió del càrrec davant el Ple de l’Ajuntament. 
 
La Sra. María Paz Pérez Barceló pren possessió del càrrec de regidora 
 
2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021 amb una esmena de 
rectificació 
 
Es proposa: 
 
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021 amb l'esmena de rectificació al 
punt 27 (pàg. 63). 
 
Aprovat per unanimitat 
 
3. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 25 de març de 
2021 
 
El Ple de l'Ajuntament s'assabenta de: 
 
Únic. Donar compte del resultat del seguiment i l’execució dels acords complimentats 
corresponents al Ple ordinari de dia 25 de març de 2021 de l’Ajuntament.  
 
4. Donar compte dels convenis inscrits al Registre de Convenis 
 
El Ple de l'Ajuntament s'assabenta de: 
 
La Secretaria General del Ple dóna compte del conveni rebuts i inscrits al Registre de Convenis 
fins el dia d’avui. 
 
1708 Conveni de 29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
l’entitat del Tercer Sector Fundació Natzaret per a l’atenció comunitària mitjançant projecte 
d’intervenció comunitària al territori del Centre Municipal de Serveis Socials de Ponent. 
(Registrat el 07.04.21) 
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1709 Conveni de  29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
el Tercer Sector Creu Roja Balears per a l’atenció comunitària mitjançant projecte d’intervenció 
comunitària al territori del Centre Municipal de Serveis Socials de Ciutat Antiga.  (Registrat el 
07.04.21) 
 
1710 Conveni de  29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
el Tercer Sector Aldeas Infantiles –SOS per a l’antenció comunitària mitjançant projecte 
d’intervenció comunitària al territori del Centre Municipal de Serveis Socials de Gregal.  
(Registrat el 07.04.21) 
 
1711 Conveni de  29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
l’entitat del Tercer Sector Espiral, entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut,  per a 
l’atenció comunitària mitjançant projecte d’intervenció comunitària al territori del Centre 
Municipal de Serveis Socials de Litoral de Llevant.  (Registrat el 07.04.21) 
 
1712 Conveni de  29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
l’entitat del tercer sector social grup d’educadors de Carrer-Grec per a l’atenció comunitària 
mitjançant projecte d’intervenció comunitària al territori del Centre Municipal de Serveis Socials 
de Nord i del CMSS de Llevant Nord.  (Registrat el 07.04.21) 
 
1713 Conveni de  29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
l’entitat del Tercer Sector Societat Cooperativa d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional 
Jovent (Jovent)  per a l’atenció comunitària mitjançant projecte d’intervenció comunitària al 
territori del Centre Municipal de Serveis Socials d’Est.  (Registrat el 07.04.21) 
 
1714 Conveni de  29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
l’entitat del Tercer Sector Fundació Patronat Obrer de Sant Josep per a l’atenció comunitària 
mitjançant projecte d’intervenció comunitària al territori del Centre Municipal de Serveis Socials 
Llevant Sud.  (Registrat el 07.04.21) 
 
1715 Conveni de  29.01.21 entre l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i 
l’entitat del Tercer Sector Germanes de la Caritat – Projecte Naüm per a l’atenció comunitària 
mitjançant projecte d’intervenció comunitària al territori del Centre Municipal de Serveis Socials 
de Mestral.  (Registrat el07.04.21) 
 
1716 Conveni de col·laboració de 25.02.21 entre l’Escola Balear d’Administració Pública i 
l’Ajuntament de Palma per organitzar edicions extraordinàries de la 42a promoció del Curs bàsic 
de capacitació per accedir a la categoria de policial del cos de policia local per als aspirants de 
l’Ajuntament que han superat les proves selectives d’aquesta categoria de l’OPE 2018 i 2019. 
(Registrat el 07.04.21) 
 
1717 Conveni de col·laboració de 10 de març de 2021 entre l’Institut Municipal de l’Esportde 
l’Ajuntament de Palma –IME- i l’Ajuntament de Marratxí amb l’objecte d’aplicar als veïns 
empadronats al municipi de Marratxí, el preus d’usuari de l’IME pels abonaments individual i 
familiar, mensual, trimestral, semestral i anual. (Registrat el 07.04.21) 
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1718 Addenda de 12.04.21  al conveni 1633 entre Fundación ACCENTURE i PALMAACTIVA 
relatiu a adhesió a la iniciativa "Juntos por el empleo de los más vulnerables". (Registrat el 
14.04.21) 
 
5. Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció contra el Càncer de 
Còlon 
 
Es proposa: 
 
1- Insta al Govern de les Illes Balears a dur a terme les accions pertinents que garanteixin el dret 
de la població de les Illes Balears a participar en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de 
Còlon i Recte, estenent i accelerant la seva implantació a tot el territori de les Illes Balears, 
especialment a les persones amb edat compresa entre els 50 i 69 anys. 
 
2- Insta al Govern de les Illes Balears a desenvolupar campanyes d'informació i conscienciació 
entre la població sobre la importància de participar en el programa de cribratge per a la detecció 
precoç del càncer colorectal. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
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 
 
Es proposa: 
 
Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de setembre de 2019 on s’aprovà la creació de 
la Comissió no Permanent relativa a les Vivendes del Camp Redó i el nomenament dels seus 
membres, i incloure a la composició de la Comissió no Permanent relativa a les Vivendes del 
Camp Redó al regidor de l’Àrea de Mobilitat Sostenible. 
 
Aprovat per 23 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-
ACTUA PALMA i Cs) i 6 abstencions (PP) 
 
7. Donar compte de la relació de decrets des del dia 18 de març al 22 d'abril de 2021 
 
El Ple de l'Ajuntament s'assabenta 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 18 de març al 22 d'abril de 
2021. 
 
8. Ratificar el Decret de Batlia núm. 5738 de data 07.04.2021 de la personació en el 
Procediment ordinari núm. 44/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a 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) 
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Es proposa: 
 
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJIB 
Procediment Ordinari núm. 44/21 
Actor: "LABORIOSO 2003, S.L."  
Acte impugnat: Acord del Ple de l’Ajuntament de Palma adoptat en sessió ordinària celebrada en 
data 29-10-20, pel qual es va aprovar modificar el punt 4 de l’acord plenari de 27-12-18 
d’aprovació de la modificació del PGOU Can Tàpara, en el sentit de programar l’expropiació per 
l’exercici pressupostari del any 2024 dels terrenys destinats aparcament públic i la construcció de 
l’aparcament en superfície per l’exercici pressupostari del any2025, ateses las circumstancies 
econòmiques i sociosanitàrias actuals derivades del COVID-19.  
 
No obstant, vista la urgència podria dictar-se el següent 
 
D E C R E T: 
 
1.- S’acorda personar-nos i que la representació i defensa de l’Ajuntament de Palma en el recurs 
contenciós administratiu procediment ordinari núm. 44/21 de la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, serà a càrrec dels lletrats municipals, i se’ls 
faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.  
 
2.- Donar compte al proper Ple del present decret per a la seva ratificació. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
9. Ratificar 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 TSJIB 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a 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: 
 
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJIB 
Procediment ordinari núm. 100/21 
Actor: Bárbara SEGUÍ BOSCH 
Acte impugnat: Acord del Ple adoptat en sessió ordinària de data 26-11-20, d’aprovació 
definitiva del Pla Especial de Protecció del Jonquet, amb desestimació de les al·legacions 
formulades per la recurrent, en relació a l’expropiació que l’esmentat Pla Especial prevé en part 
de l’immoble propietat de la recurrent.  
 
No obstant, vista la urgència podria dictar-se el següent 
 
D E C R ET: 
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1.- S’acorda personar-nos i que la representació i defensa de l’Ajuntament de Palma en el recurs 
contenciós administratiu núm. 100/21 de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, serà a càrrec dels lletrats municipals, i se’ls faculta per 
dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.  
 
2.- Donar compte al proper Ple del present decret per a la seva ratificació. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
10. Ratificar el Decret de Batlia núm. 5741 de data 07.04.2021 de la personació en el 
Procediment ordinari núm. 97/21 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a 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: 
 
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJIB 
Procediment Ordinari núm. 97/21 
Actor: José Balaguer Siquier  
Acte impugnat: Acord del Ple de l’Ajuntament de Palma adoptat en sessió ordinària celebrada en 
data 26-11-20, pel qual es va aprovar definitivament el Pla Especial de Protecció del Jonquet. 
 
No obstant, vista la urgència podria dictar-se el següent 
 
D E C R E T: 
 
1.- S’acorda personar-nos i que la representació i defensa de l’Ajuntament de Palma en el recurs 
contenciós administratiu procediment ordinari núm. 97/21 de la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, serà a càrrec dels lletrats municipals, i se’ls 
faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.  
 
2.- Donar compte al proper Ple del present decret per a la seva ratificació."  
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
11. 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 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a 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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SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJIB 
Procediment ordinari núm. 120/21 
Actor: "JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 59-01 DE SON 
AMETLLER II" 
Acte impugnat: Acord del Ple adoptat en sessió ordinària de data 26-11-20, pel qual es 
desestimen les al·legacions presentades i es finalitza la tramitació del Pla Parcial del SUNP 59-
01, Son Ametller, per entendre que els terrenys inclosos en el sector han passat a classificar-se 
automàticament com sol rústic.  
 
No obstant, vista la urgència podria dictar-se el següent 
 
D E C R E T: 
 
1.- S’acorda personar-nos i que la representació i defensa de l’Ajuntament de Palma en el recurs 
contenciós administratiu núm. 120/21, mesures cautelars 120/21 de la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,serà a càrrec dels lletrats 
municipals, i se’ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.  
 
2.- Donar compte al proper Ple del present decret per a la seva ratificació. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
12. EMAYA. Reconèixer al Sr. Pedro Juan Munar Jaume la compatibilitat per a l'exercici 
de l'activitat privada com a enginyer agrònom 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos 
Humans per 6 vots a favor (PSIB-PSOE,UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 3 abstencions (PP i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r.- Reconèixer al Sr. Pedro Juan Munar Jaume, adscrit a la Secció d’Explotació de les EDAR’s 
de l’Àrea de Cicle de l’Aigua, amb categoria d’operador d’explotació, la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat privada com a enginyer agrònom per a realitzar tasques d’assessorament i 
consultoria en matèria agrícola així com certificacions de qualitat agroalimentària,d’acord amb la 
seva sol·licitud. 
 
2n.- El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a les circumstàncies actuals i a l’estricte 
compliment dels articles 11 i següents de la Llei 53/1984 i, més en concret, el treballador ha de 
complir en tot cas amb les següents condicions:   
 
a) La seva dedicació a l'activitat privada ha de ser inferior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball, és a dir, inferior a les 18 hores i 45 minuts setmanals.  
b) En cap cas podrà atendre cap reunió ni realitzar cap tasca relativa a l'activitat privada en 
l'horari laboral del seu lloc de feina. 
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3r.- El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada ni l’horari de treball de la 
persona interessada a l’Administració Local i les infraccions en matèria d’incompatibilitats es 
consideren molt greus als efectes prevists dins la normativa de Règim Local.  
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estima Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) 
 
13. EMAYA. Reconèixer al Sr. Gregorio Jiménez Mora la compatibilitat per a l'exercici de 
l'activitat privada per compte propi consistent en l'organització d'espectacles esportius 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos 
Humans per 6 vots a favor (PSIB-PSOE,UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 3 abstencions (PP i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r.- Reconèixer al Sr. Gregorio Jiménez Mora, adscrit a la Secció d’Electricitat del Departament 
de Manteniment de  l’Àrea del Cicle de l’Aigua, amb categoria d’oficial 1ª d’ofici, la 
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada per compte propi consistent en l’organització 
d’espectacles esportius. 
 
2n.- El reconeixement de la compatibilitat es condiciona ales circumstàncies actuals i a l’estricte 
compliment dels articles 11 i següents de la Llei 53/1984 i, més en concret, el treballador ha de 
complir en tot cas amb les següents condicions:   
 
a) La seva dedicació a l'activitat privada ha de ser inferior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball, és a dir, inferior a les 18 hores i 45 minuts setmanals.  
b) En cap cas podrà atendre cap reunió ni realitzar cap tasca relativa a l'activitat privada en 
l'horari laboral del seu lloc de feina. 
  
3r.- El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada ni l’horari de treball de la 
persona interessada a l’Administració Local i les infraccions en matèria d’incompatibilitats es 
consideren molt greus als efectes prevists dins la normativa de Règim Local.  
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estima Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) 
 
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 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos 
Humans per 6 vots a favor (PSIB-PSOE,UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 3 abstencions (PP i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r.- Reconèixer al Sr. Antonio Castro Martí, treballador de l’Empresa Municipal d’Aigües i 
Clavegueram, S.A. (en endavant, EMAYA), adscrit a la Secció d’Explotació de les EDAR’s de 
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l’Àrea de Cicle de l’Aigua, amb categoria d’operador d’explotació, la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat privada d’explotació d’una llicència d’auto-taxi de la seva titularitat, 
d’acord amb la seva sol·licitud. 
 
2n.- El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a les circumstàncies actuals ia l’estricte 
compliment dels articles 11 i següents de la Llei 53/1984 i, més en concret, el treballador ha de 
complir en tot cas amb les següents condicions:   
 
a) La seva dedicació a l'activitat privada ha de ser inferior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball, és a dir, inferior a les 18 hores i 45 minuts setmanals.  
b) En cap cas podrà atendre cap reunió ni realitzar cap tasca relativa a l'activitat privada en 
l'horari laboral del seu lloc de feina. 
  
3r.- El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada ni l’horari de treball de la 
persona interessada a l’Administració Local i les infraccions en matèria d’incompatibilitats es 
consideren molt greus als efectes prevists dins la normativa de Règim Local.  
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estima Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) 
 
15. EMAYA. Reconèixer al Sr. Américo José Procas Arribas la compatibilitat per a 
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 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos 
Humans per 6 vots a favor (PSIB-PSOE,UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 3 abstencions (PP i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r.- Reconèixer al Sr. Américo José Procas Arribas, analista informàtic adscrit al Servei de 
Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions, la compatibilitat per a 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., d’acord amb la seva sol•licitud. 
 
2n.- El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a les circumstàncies actuals i a l’estricte 
compliment dels articles 11 i següents de la Llei 53/1984 i, més en concret, el treballador ha de 
complir en tot cas amb les següents condicions:   
 
a) La seva dedicació a l'activitat privada ha de ser inferior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball, és adir, inferior a les 18 hores i 45 minuts setmanals.  
b) En cap cas podrà atendre cap reunió ni realitzar cap tasca relativa a l'activitat privada en 
l'horari laboral del seu lloc de feina. 
  
3r.- El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada ni l’horari de treball de la 
persona interessada a l’Administració Local i les infraccions en matèria d’incompatibilitats es 
consideren molt greus als efectes prevists dins la normativa de Règim Local.  
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Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estima Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) 
 
16. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 13.184€ 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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 
13.184,00 euros (tretze mil cent vuitanta-quatre 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, 
corresponent a la factura 2021 05 de febrer de 2021. 
 
La quantitat total de 13.184,00 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida20 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) 
 
17. Reconeixement de deute a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 
per un import de 1.772,50€ 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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: 
 
Reconèixer i abonar d’acord amb l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost 2021, el 
deute extrajudicial de crèdit amb la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 
(G28029643), per import total de 1.772,50 euros (IVA inclòs) amb motiu de les següents 
factures d’acord amb l'informe emes pel coordinador de teatres municipals: 
 
1. FACTURA: 1200421448, data 13/10/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre La Maleta el dia 2 d’octubre de 2020 al 
Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 117,42 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/13943 
 
2. FACTURA: 1200433149, data 06/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
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CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Trosky el dia 29 d’octubre de 
2020 al Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 50,64 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/17728 
 
3. FACTURA: 1200441639, data 23/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Figues d’un altre paner el dia 
18 de novembre de 2020 al Teatre Municipal Mar i Terra.  
IMPORT: 10,55 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19196 
 
4. FACTURA: 1200441644, data 23/11/2020 
PROVEÏDOR:SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Gipó el dia19 de novembre de 
2020 al Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 9,97 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19200 
 
5. FACTURA: 1200437609, data 20/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERALDE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert d’Ana Alcaide "Leyenda" el dia 
14 de novembre de 2020 al Teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 16,25 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19199 
 
6. FACTURA: 1200441646, data 23/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat gala 40 aniversari el dia 17de novembre de 2020 al 
Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 91,71 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19197 
 
7. FACTURA: 1200436156, data 17/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERALDE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Tugores XX anys eldia 20 
d’octubre de 2020 al Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 46,90 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19198 
 
8. FACTURA: 1200436157, data 17/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
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CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema Sacco y Vanzetti el dia 11 de novembre de 
2020 al Teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,96 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19201 
 
9. FACTURA: 1200444221, data 27/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema La Misión el dia 25 de novembre de 2020 
al Teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,96 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM.REGISTRE COMPTABLE: 2020/19610 
 
10. FACTURA: 1200444222, data 27/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Trio Maressar : "Dohnány-
Kodály-Beethoven) el dia 14 de novembre de 2020 al Teatre Municipal XescForteza. 
IMPORT: 12,87 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22693 
 
11. FACTURA: 1200445382, data 02/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDADGENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema Polos Opuestos el dia 13 d’octubre de 
2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 9,96 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22694 
 
12. FACTURA: 1200445379,data 02/12/2020  
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert de Suasi i els Electrodomèstics 
el dia 31 d’octubre de 2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 87,20 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22695 
 
13. FACTURA: 1200445378, data 02/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Del Sur con Amor el dia 26 de 
setembre de 2020 al Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 62,73 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22696 
 
14. FACTURA: 1200446175, data 04/12/2020 
PROVEÏDOR:SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
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CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema Paradiso dia 2 de desembre de 2020 al 
Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 9,96 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despesesde funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22725 
 
15. FACTURA: 1200437610, data 20/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Presentació nou disc de Clan Zíbar eldia 
13 de novembre de 2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 35,53 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22726 
 
16. FACTURA: 1200444937, data 30/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDADGENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Manel Camp  el dia 23 de 
febrer de 2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 152,07 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22736 
 
17. FACTURA: 1200445381, data 02/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema Climbing Blind el dia 15d’octubre de 2020 
al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 9,96 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22700 
 
18. FACTURA: 1200445377, data 02/12/2020  
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Simfovents & Xanguito el dia 4 
de novembre de 2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 83,73 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22729 
 
19. FACTURA: 1200447935, data 09/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Besa’m els dies 28 i 29de novembre de 
2020 al Teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 5,17 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22698 
 
20. FACTURA: 1200444938, data 30/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
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CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Taho el dia 14 de febrer de 
2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 137,14 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22730 
 
21. FACTURA: 1200444936, data 30/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Giulia Valle Trio el dia 15 de 
febrer de 2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 121,25 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22728 
 
22. FACTURA: 1200449193, data 11/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORESI EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Nomophobia els dies 4,5 i 6 al Teatre 
Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 127,59 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament)  
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/22886 
 
23. FACTURA: 1200450763, data 17/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF:G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Test els dies 20,21 i 22 de novembre de 
2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 110,88 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/23578 
 
24. FACTURA: 1200450782, data17/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert d’Arantxa Andreu Quintet el 
dia 16 d’octubre de 2020 al Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 65,56 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRECOMPTABLE: 2020/23576 
 
25. FACTURA: 1200456360, data 21/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Neuma "Origen" el dia 12 de 
desembre de 2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza 
IMPORT: 58,27 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/23661 
 
26. FACTURA: 1200457511, data 23/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
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CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Tina La Bruixa Fina els dies 19 i 20 de 
desembre de 2020 al Teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 50,28 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/23660 
 
27. FACTURA: 1200457512, data 23/12/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema El temps que resta dia 17 de desembre de 
2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 9,96 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/23662 
 
28. FACTURA: 120044223, data 24/11/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música presentació nou disc Las Hermanas 
Verán el dia 5 d’octubre del 2019 al Teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 34,55 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19611 
 
29. FACTURA: 1210083400, data 16/02/2021 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de Sinfónicos, Cicle de Cambra el dia 27 de febrer 
de 2020 al Teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 91,71 
APLICACIÓPRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/2568 
 
30. FACTURA: 1210084322, data 19/02/2021 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat varietats concert Palma Jazz José Carra trio 
22/01/2020, Pere Bujosa Trio Wabi Sabi 22/01/2020 al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 132,77 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/2570 
 
Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
18. Reconeixement de deute a diverses companyies i empreses per un import de 18.773,23€ 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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) 



 
 
 

Pàgina 21 de 73 
 

 
Es proposa: 
 
1. Reconèixer i abonar d’acord amb l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost 2021, el 
deute extrajudicial de crèdit amb les següents companyies i empreses, amb motiu de les següents 
factures i amb un import total de 18.773,23 euros (IVA inclòs) d’acord amb l'informe emes pel 
coordinador de teatres municipals: 
 
1. FACTURA: 8-20, data 28/09/2020 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ MÚSICA I JOVES amb CIF:G-07605140 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Maridatge de Vi i òpera al Teatre Municipal 
Xesc Forteza el dia 19 de setembre de 2020. 
IMPORT: 1128,66 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/12271 
 
2. FACTURA: 16, data 13/10/2020 
PROVEÏDOR: JOAN TOMAS MARTINEZ GRIMALT amb NIF: 43176784B 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge concert Llampuga amb pebres al Teatre 
Municipal Mar i Terra el dia 2 d’octubre de 2020. 
IMPORT: 190 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractacióartística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/13845 
 
3. FACTURA: 2, data 2/10/2020 
PROVEÏDOR: UOM (UN O MÉS) TEATRE amb NIF: G57659286 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Burball 2020 "La Maleta" al Teatre Municipal 
de Catalina Valls el dia 2 d’octubre de 2020. 
IMPORT: 146,58 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/13728 
 
4. FACTURA: B-136, data 22/09/2020 
PROVEÏDOR: ORFEÓN MAHONÉS amb CIF: G07046667 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Burball 2020 "Orinoco" al Teatre Municipal 
Catalina Valls el dia 19 de setembre de 2020. 
IMPORT: 466 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/12160 
 
5. FACTURA: 793, data 20/10/2020 
PROVEÏDOR: PRODUCCIONS XARXA MUSICAL SL amb CIF: B-57656555 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Burball 2020 "Creences" al Teatre Municipal 
Catalina Valls el dia 15 d’octubre de 2020. 
IMPORT: 155 
APLICACIÓPRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/13979 
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6. FACTURA: 158/W, data 01/12/2020 
PROVEÏDOR: LEONARDO VILLAR WIIANTO amb NIF: 43113139F 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge presentació disc Clan Zíbar al Teatre Municipal 
Xesc Forteza el dia 13 de novembre de 2020. 
IMPORT: 390,09 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractacióartística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19631 
 
7. FACTURA: 2, data 02/12/2020 
PROVEÏDOR: JORGE PÉREZ PÉREZ amb NIF:43217435K 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge concert Música Clàssica 2020 Trio Maressar al 
Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 14 de novembre de 2020. 
IMPORT: 277,16 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/19633 
 
8. FACTURA: 017/2020, data 30/11/2020 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ CULTURAL ÒRBITA amb CIF: G57750440 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Final de la Teatre de Barra al Teatre Municipal 
Mar i Terra el dia27 de novembre de 2020. 
IMPORT: 523,60 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM.REGISTRE COMPTABLE: 2020/19830 
 
9. FACTURA: 6, data 17/12/2020 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ MUSICAL NEUMA amb NIF: G67599548 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge NEUMA:Origen al Teatre Municipal Xesc 
Forteza el dia 12 de desembre del 2020. 
IMPORT: 830,92 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/23513 
 
10. FACTURA: 39/2020, data 10/12/2020 
PROVEÏDOR: MIQUEL ÀNGEL RAYÓ MARTÍN amb NIF: 78212352R 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Nomphobia al Teatre Municipal Mar i Terra els 
dies 4,5 i 6 de desembre. 
IMPORT: 1066,40 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRECOMPTABLE: 2020/22751 
 
11. FACTURA: 1,data 12/01/2021 
PROVEÏDOR: ACADEMIA1830 amb NIF: G57766032  
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge concert Acadèmia 1830 al Teatre Municipal 
Xesc Forteza el dia 20 de desembre de 2020. 
IMPORT: 790 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/550 
 



 
 
 

Pàgina 23 de 73 
 

12. FACTURA: 4, data 12/1/2021 
PROVEÏDOR: PERE DAVILA PUJOL amb NIF: 43110780V 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Presentació disc "Canvas" al Teatre Municipal 
Xesc Forteza el dia 11 de desembre de 2020. 
IMPORT: 508,50 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/635 
 
13. FACTURA: 259, data 13/01/2021 
PROVEÏDOR: MEDIADAVID PRODUCCIONS & MANAGEMENT SLU amb CIF: 
B65144941 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Festival CONTRAST Mallorca "Jesse Malin" al 
Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 23 de desembre de 2020. 
IMPORT: 1840 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/638 
 
14. FACTURA: 260, data13/01/2021  
PROVEÏDOR: MEDIADAVID PRODUCCIONS & MANAGEMENT SLU amb CIF: 
B65144941 
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Festival CONTRAST Mallorca "Greg Hetson" 
al Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 26 de desembre de 2020. 
IMPORT: 1328 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/639 
 
15. FACTURA: G-03/2021, data 15/01/21 
PROVEÏDOR: MARÍA VICTORIA KERSUL amb NIE: Y1949734S 
CONCEPTE: Despeses del caixet Escena 2020 "TEST" al Teatre Municipal Xesc Forteza els 
dies 20,21i 22 de novembre de 2020. 
IMPORT: 4235 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM.REGISTRE COMPTABLE: 2021/737 
 
16. FACTURA: 1/2021, data 05/01/2021 
PROVEÏDOR: ALMA CONCERTS (FESTIVAL DE DEIA) amb CIF:G07188311 
CONCEPTE: Despeses del caixet dels Festival CONTRAST Mallorca"Jesse Malin" al Teatre 
Municipal Xesc Forteza el dia 23 de desembre de 2020. 
IMPORT: 3500 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/545 
 
17. FACTURA: G-04/2021, data 18/01/21 
PROVEÏDOR: MARÍA VICTORIA KERSUL amb NIE: Y1949734S  
CONCEPTE: Despeses liquidació de taquillatge Escena 2020 "TEST" al Teatre Municipal Xesc 
Forteza els dies 20,21 i 22 de novembre de 2020. 
IMPORT: 933,12 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
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NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/738 
 
18. FACTURA: FAPR45001, data 12/08/2019 
PROVEÏDOR: SALOM Y POMAR SL amb CIF: B07017312  
CONCEPTE: Subministrament suport de plats de bateria Yamaha Boom Cymbal Stand 
IMPORT: 77,00 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22199 (Teatres-Altres Subministraments) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2021/2264 
   
19. FACTURA: 00165, data 19/10/2020 
PROVEÏDOR: TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR SC amb CIF: J57991200 
CONCEPTE: Despeses lloguer S32 al Teatre Municipal Xesc Forteza, el dia 18 de setembre de 
2020Sona, dia 25 de setembre de 2020 Gipó, dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2020 Xanguito i dia 10 
d’octubre de 2020 Daniel Higiénico. 
IMPORT: 290,40 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/13964 
 
20. FACTURA: 00167, data 30/11/2020 
PROVEÏDOR: TÉCNICA AUDIOVISUAL BALEAR SC amb CIF: J57991200 
CONCEPTE: Despeses lloguer S32 activitat Enderrock els dies 25 i 26 de novembre de 2020 al 
Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 96,80 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/23928 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
19. Reconeixement de deute per un import de 5.383,39€ per prestació de serveis i 
subministraments efectuats a la policia local 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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 5.383,39 euros (cinc mil tres-
cents vuitanta-tres euros amb trenta-nou 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 2020. 
 
PARTIDA: 12.13200.213.00 
 
CONTRACTISTA: Álava Ingenieros Telecom, SLU  R.3366 / OP.5813  
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NIF: B80070113   OPA.220200053385 
IMPORT: 1.055,27 euros (BI 872,12 + IVA 183,15) 
CONCEPTE: Duplicat d’accessos telefònics RJ45 per gravadora AURAL de Policia Local. 
NÚM. FACTURA: FVR20 70578 
 
PARTIDA: 12.13200.221.04 
 
CONTRACTISTA: Sagres SL    R.3365 / OP.5812  
NIF: B36028991   OPA.220200053386 
IMPORT: 4.021,14 euros (BI 3.323,26 + IVA 697,88) 
CONCEPTE: 58 pantalons ALDAN II estiu. 
NÚM. FACTURA: 202001185 
 
PARTIDA: 12.13200.231.20 
 
CONTRACTISTA: Aga Travel Services                         R.3368 / OP.5815  
NIF: B57093635   OPA.220210003077 
IMPORT: 306,98 euros (BI 277,00 + IVA 29,98) 
CONCEPTE: Bitllets avió Madrid 27/02/2020. 
NÚM. FACTURA: A 85259 
 
3r. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que 
s'indica del vigent pressupost de despeses. 
 
4t.- Comunicar el present acord a la Comptabilitat  i a la Tresoreria Municipal per satisfer les 
quanties corresponents dels imports amb càrrec a la partida. 
 
5t.- 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) 
 
20. Reconeixement de deute amb el despatx d’advocats dels Tribunals de Madrid, 
“Despacho Jesús González Pérez Abogados”  per un import de 750€ 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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. 
27/20 por un importe de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750,00 € SIN IVA) (retención 
IRPF sobre Derechos 112,50€), en concepto de minuta en el recurso de casación 7589/18 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) 
 
21. Reconeixement de deute a l'empresa EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS 
S.A per un import de 1.384,43€ 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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 
15/03/2021, que s’adjunta, amb l’empresa EUROMASTER AUTOMOCIÓN YSERVICIOS S.A 
amb CIF. A41014523,  en concepte de reparacions vàries a diversos vehicles del parc mòbil 
municipal, de la factura núm. 2020/174976 de 30/11/2020  per un import de 1.384,43 euros,  dels 
quals 240,27 € corresponen al 21% d’ IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
114590021400 LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES del pressupost de 
despeses de 2021, operació 220210005811 i referència 22021003364.  Tot això atès l’informe de 
la Intervenció Municipal núm. X2021000020 REXC 2021, de data 31/03/2021, que s’adjunta 
com annex formant part del present acord. 
 
2n. Abonar l’esmentada factura, 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) 
 
22. Reconeixement de deute a l'empresa MAC INSULAR SL per un import de 2.038,15€ 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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 
3/03/2021, amb l’empresa MAC INSULAR SL (B57208878), en concepte de servei de 
tractament de residus produïts per les brigades durant el mes de febrer de 2020, corresponent a la 
factura: 02020000995 de data 29/02/2020, per un import de 2.038,15 euros, IVA inclòs,  dels 
quals 182,29 euros corresponen al 21% d’IVA, donat que aquesta factura no va arribar a l’Àrea 
d’Infraestructures fins 24/02/2021,import que es pot carregar al pressupost de despeses de 2021 a 
l’aplicació pressupostària 11.45900.22699 LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT 
ENDERROCS, operació 220210003759  i referència 22021002971. Tot això atès l’informe de l’ 
Intervenció Municipal núm. X2021000020 REXC 2021, de data 31/03/2021, que s’adjunta com 
annex formant part del present acord. 
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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) 
 
23. Reconeixement de deute a diverses empreses per un import de 9.240,60€ (Patronat 
Municipal Escoles d'Infants) 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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 el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a continuació i que fan un 
import total de 9.240,60 euros. 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 5.344,23 euros (IVA inclòs) amb 
càrrec a les aplicacions assenyalades del vigent pressupost de despeses, relativa a les factures 
relacionades de l’empresa ENDESA ENERGIA,S.A. , CIF A081948077 pels següents 
conceptes: 
 
ENDESA ENERGIA,S.A. CIF A081948077 
 
Factura número Nº Operació RC Aplicació pressupost Període Import/euros 
 
P1M701N1076264 220210000051 05 32310 221 00 31/07/2017 710,94 
 
P1M701N1373133 220210000051 05 32310 221 00 27/09/2017 591,05 
 
P1M701N1536352 220210000051 05 32310 221 00 31/10/2017 642,55 
 
P1M701N1683105 220210000051 05 32310 221 00 28/11/2017 609,03 
 
PMR901N0006639 220210000051 05 32310 221 00 27/02/2019 752,39 
 
PMR901N0110092 22021000005105 32310 221 00 03/05/2019 897,74 
 
PMR901N0152369 220210000051 05 32310 221 00 29/05/2019 537,97 
 
PMR901N0391652 220210000051 05 32310 221 00 28/10/2019 602,56 
 
5.344,23 
 
3. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 2.040,46 euros (IVA inclòs) amb 
càrrec a les aplicacions assenyalades del vigent pressupost de despeses, relativa a les factures 
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relacionades de l’empresa ENDESA ENERGIA XXI S.L. ,CIF B82846825 pels següents 
conceptes: 
 
ENDESA ENERGIA XXI S.L. CIF B82846825 
 
Factura número Nº Operació RC Aplicació pressupost Període Import/euros 
 
S1M601N1053284 220210000052 05 32310 221 03 14/11/2016 131,29 
 
S1M701N0065492 220210000052 05 32310 221 03 19/01/2017 133,38 
 
S1M701N0238241 220210000052 05 32310 221 03 09/03/2017163,41 
 
S1M701N0442540 220210000052 05 32310 221 03 10/05/2017 27,44 
 
S1M701N0642234 220210000052 05 32310 221 03 11/07/2017 106,99 
 
S1M701N0839998 220210000052 05 32310 221 03 11/09/2017 41,94 
 
S1M801N004352 220210000052 05 32310 221 03 12/01/2018 176,24 
 
S1M801N0227336 220210000052 05 32310 221 03 12/03/2018 208,07 
 
S1M801N0412980 220210000052 05 32310 221 03 11/05/2018 53,09 
 
S1M801N0591125 220210000052 05 32310 221 03 11/07/2018 98,02 
 
S1M801N0937378 220210000052 05 32310 221 03 09/11/2018 150,32 
 
S1M901N0048154 220210000052 05 32310 221 03 16/01/2019 178,16 
 
SPR901N0023478 220210000052 05 32310 221 03 11/03/2019 156,01 
 
SPR901N0138657 220210000052 05 32310 221 03 24/05/2019 110,88 
 
SPR901N0201118 220210000052 05 32310 221 0308/07/2019 67,13 
 
SPR901N0290813 220210000052 05 32310 221 03 09/09/2019 71,08 
 
SPR901N0370083 220210000052 05 32310 22103 07/11/2019 64,61 
 
SPR901N0449729 220210000052 05 32310 221 03 31/12/2019 102,40 
 
2.040,46 
 
4. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 1.855,91 euros(IVA inclòs) amb 
càrrec a les aplicacions assenyalades del vigent pressupost de despeses, relativa a les factures 
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relacionades de l’empresa INSTALADORA CARDELL S.L., CIF A07178130 pels següents 
conceptes: 
 
INSTALADORA CARDELL S.L. CIF A07178130 
 
Factura número Nº Operació RC Aplicació pressupost Període Import/euros 
 
00000133 220210000032 01 32310 213 00 29/01/2019 1.142,59 
 
00000759 220210000032 01 32310 213 00 22/05/2019 118,58 
 
00001992 220210000032 01 32310 213 00 10/10/2019 594,74 
 
1.855,91 
 
5. Proposar l’ordenació del pagament de les obligacions objecte d’aquest expedient. 
 
6. Implementar les mesures administratives, procedimentals i comptables adients per a 
l’execució del present acord 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
24. Reconeixement de deute a diversos proveïdors per un import de 4.240,59€ 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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, d’acord amb l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost 
2021, el deute extrajudicial de crèdit amb els següents proveïdors, amb motiu de les factures que 
s’especifiquen, per un import total de 4.240,59 euros (IVA inclòs) d’acord amb l'informe tècnic 
justificatiu emès en data 8 d’abril de 2021: 
 
1) Exp. 5.1 (2021)  
Factura núm.: 01/2021 de 22/01/2021  
Proveïdor: MARIA ANTONIA LOPEZ FERNANDEZ – NIF 43.080.099H  
Concepte: Caixet actuació musical grup Psideràlica semifinal concurs Pop Rock 2020 el 
27/09/2020  
Import: 250,00 euros (IVA inclòs)  
Aplicació pressupostària: 03.33436.22711 (Pop Rock – Contractació artística)  
Núm. Registre Comptable: F2021/3018  
 
2) Exp. 5.14 (2020) 
Factura núm.: CF 37 de 05/10/2020  
Proveïdor: CENTRE MUSICAL ES GREMI SL – CIF B57739195  



 

Pàgina 30 de 73 
 

Concepte: Despeses de producció semifinal Concurs Pop Rock 2020 de 27/09/2020.  
Import: 190,60 euros (IVA inclòs)  
Aplicació pressupostària:03.33436.22706 (Pop Rock- Servei tècnic)  
Núm. Registre Comptable: F2020/23927  
  
3) Exp. 5.14 (2020) 
Factura núm.: CF 38 de 05/10/2020 
Proveïdor: CENTRE MUSICAL ES GREMI SL – CIF B57739195  
Concepte: Despeses de producció final Concurs Pop Rock 2020 de 04/10/2020.  
Import: 295,20 euros (IVA inclòs)  
Aplicació pressupostària:03.33436.22706 (Pop Rock- Servei tècnic)  
Núm. Registre Comptable: F2020/23926  
 
4) Exp. 6.1 (2020) 
Factura núm.: 1210084178 de 18/02/2021   
Proveïdor: SGAE – CIF G28029643  
Concepte: Despeses drets autor cinema "Maleïda 1882" de 06/03/2020  
Import: 9,96 euros (IVA inclòs)  
Aplicació pressupostària: 03.33330.22699 (Teatre Programació – Despeses funcionament)  
Núm. Registre Comptable: F2021/2569   
 
5) Exp. 12.1 (2021) 
Factura núm.: 01/2021 de 01/01/2021  
Proveïdor: JOAN ERNEST CASTELLS VALDIVIELSO – NIF 34.069.031M  
Concepte: Audiovisuals per campanya difusió activitats culturals 2020.  
Import: 2.020,70 euros (IVA inclòs)  
Aplicació pressupostària: 03.33400.22602 (Cultura – Publicitat i propaganda)  
Núm. Registre Comptable: F2021/3605  
 
6) Exp. 12.2 (2020) 
Factura núm.: 546/2020 de 09/11/2020  
Proveïdor: ASSOCIACIÓ CULTURAL XEREMIERS DE PALMA – CIF G07589039   
Concepte: Actuació a la Nit de les Ànimes el 07/11/2020 dins el cicle CULTURA  POPULAR 
2020 
Import: 200,00 euros (exempt d’IVA)  
Aplicació pressupostària: 03.33406.22711 (Cultura Popular – Contractació artística)  
Núm. Registre Comptable: F2020/17782  
 
7) Exp. 14.6 (2020) 
Factura núm.: 2000112 de 01/08/2020  
Proveïdor: GABRIEL QUETGLAS OLIN – NIF 43.075.359Q  
Concepte: Anunci revista cultural Youthing especial Estiu 31/07/2020  
Import: 1.274,13 euros (IVA inclòs)  
Aplicació pressupostària: 03.33430.22602 (Música.- Publicitat i propaganda)  
Núm. Registre Comptable: F2020/11061   
 
2n.- Comunicar el present acord al Departament Financer i als interessats. 
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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) 
 
25. Desestimar la sol·licitud de bonificació ICIO del projecte de dotació de serveis al carrer 
Raixa núm. 2 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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: 
 
Desestimar la sol·licitud presentada per VIBELBA, S.L.U. de bonificació del 95 % en la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) del projecte de dotació de serveis 
al carrer Raixa, núm. 2, Urbanització Son Vida, expedient PF2019/34, i de devolució parcial de 
la liquidació I-28200-2020-92. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
26. Desestimar la sol·licitud de bonificació ICIO a les obres de reforma i ampliació de l'IES 
CTEIB realitzades al carrer Gremi de Forners, núm. 4 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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: 
 
Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Gonyalons Sureda, Director General d’Esports 
i Joventut de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la CAIB, de bonificació del 95 % en la 
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a les obres de a les obres de 
reforma i ampliació de l’IES CTEIB, realitzades al carrer Gremi de Forners, núm.4, de Palma, 
expedient CN 2019/1674-CO 2019/227. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
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 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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: 
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1. Aprovar la  no disponibilitat dels crèdits de les aplicacions pressupostàries que s’assenyalen a 
continuació per un import de 447.007,32 euros, per tal de compensar la disminució d’ingressos 
en el concepte 33501- Taules i cadires, com a conseqüència de la modificació de l’Ordenança 
fiscal reguladora del Taxa per l’ocupació dels terrenys de titularitat pública local per bars o 
cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements:  
 
Org. Pro. Eco. Descripció INCORP. 
12 13200 12101 POLICIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI
 447.007,32 
 
2. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució  
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
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 
 
La Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans s'assabenta de la proposta  
 
El Ple de l'Ajuntament s'assabenta de  l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de dia 21 
d’abril de 2021 següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost propi de la corporació i dels pressuposts dels 
organismes autònoms dependents: Institut Municipal d’Esports, Patronat Municipal de 
l’Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris, Institut Municipal d’Innovació, Patronat 
Municipal d’Escoles d’Infants i Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma 
(Palma Activa), corresponent a l'exercici de 2020, en la forma que ha estat redactada, la qual 
presenta el següent resum: 
 
ORGANISME:  AJUNTAMENT DEPALMA     
LIQUIDACIÓ ANY:  2020     
      
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
      
(a) Drets reconeguts nets      454.365.606,25   
(b)Obligacions reconegudes netes     451.476.449,31   
(c) Resultat pressupostari (a-b)      2.889.156,94 
(d) Desviacions positives de finançament    14.290.814,22   
(e) Desviacions negatives de finançament    6.347.594,30   
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria 31.174.476,14   
(g) Resultat d'operacions comercials 0,00   
      
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)     26.120.413,16 
      
      
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
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1. Fons líquids        65.283.999,29 
      
2.- Drets pendents de cobrament      148.367.203,27 
+ de pressupost d'ingressos, corrent     77.333.167,93  
+ de pressupost d'ingressos, tancats     69.646.974,66   
+ d'operacions no pressupostàries     1.387.060,68   
      
3. Obligacions pendents de pagament     56.037.072,07 
+ de pressupost de despeses, corrent     39.421.808,11   
+ de pressupost de despeses, tancats     1.647.654,19   
+ d'operacions no pressupostàries     14.967.609,77   
      
4. Partides pendents d'aplicació      -4.130.523,61 
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  4.130.523,61   
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00   
      
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)    153.483.606,88 
(II) Saldos dubtós cobrament       50.826.893,06 
(III) Excés de finançament afectat      37.921.176,82 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)    64.735.537,00 
 
ORGANISME:  INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT     
LIQUIDACIÓ ANY:2020     
      
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
      
(a) Drets reconeguts nets      17.761.835,76   
(b) Obligacions reconegudes netes     17.925.142,44   
(c) Resultat pressupostari (a-b)      -163.306,68 
(d) Desviacions positives de finançament    547.549,96   
(e) Desviacions negatives de finançament    714.317,36   
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria 0,00   
(g) Resultat d'operacions comercials     0,00   
      
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)     3.460,72 
      
      
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
      
1. Fons líquids        851.744,48 
      
2.- Drets pendents de cobrament     4.228.561,06 
+ de pressupost d'ingressos,corrent     4.192.188,54   
+ de pressupost d'ingressos, tancats     18.509,06   
+d'operacions no pressupostàries     17.863,46   
      
3. Obligacions pendents de pagament     4.377.792,29 
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+ de pressupost de despeses, corrent     3.956.354,50   
+ de pressupost de despeses, tancats     980,00   
+ d'operacions no pressupostàries     420.457,79   
     
4. Partides pendents d'aplicació      0,00 
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva     
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva     
      
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)    702.513,25 
(II) Saldos dubtós cobrament      18.509,06 
(III) Excés de finançament afectat      639.189,64 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)    44.814,55 
  
ORGANISME: PMHRIBA      
LIQUIDACIÓ ANY:  2020    
      
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
      
(a) Drets reconeguts nets      3.658.073,22   
(b) Obligacions reconegudes netes     3.492.498,19  
(c) Resultat pressupostari (a-b)      165.575,03 
(d) Desviacions positives de finançament    0,00   
(e) Desviacions negatives de finançament    0,00   
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria 0,00   
(g) Resultat d'operacions comercials     0,00   
      
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)     165.575,03 
      
      
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
      
1. Fons líquids        160.553,46 
      
2.- Drets pendents de cobrament      384.456,31 
+de pressupost d'ingressos, corrent     246.390,90   
+ de pressupost d'ingressos, tancats     136.582,26   
+ d'operacions no pressupostàries     1.483,15   
      
3. Obligacions pendents de pagament     182.293,53 
+ de pressupost de despeses, corrent     86.931,93   
+de pressupost de despeses, tancats     5.081,02   
+ d'operacions no pressupostàries     90.280,58   
      
4. Partides pendents d'aplicació      0,00 
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00   
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00   
      
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)    362.716,24 
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(II) Saldos dubtós cobrament       34.145,57 
(III) Excés de finançament afectat      194.590,94 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)    133.979,73 
 
ORGANISME:  I.M.I.     
LIQUIDACIÓ ANY:  2020     
      
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
      
(a) Drets reconeguts nets      7.747.198,72   
(b) Obligacions reconegudes netes     7.963.103,76   
(c) Resultat pressupostari (a-b)      -215.905,04 
(d) Desviacions positives de finançament    0,00  
(e) Desviacions negatives de finançament    0,00   
(f)Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria  0,00   
(g) Resultat d'operacions comercials     0,00   
      
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)     -215.905,04 
   
      
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
      
1. Fons líquids        97.955,04 
     
2.- Drets pendents de cobrament      203.880,03 
+ de pressupost d'ingressos,corrent     767,88   
+ de pressupost d'ingressos,tancats     156.659,50   
+ d'operacions no pressupostàries     46.452,65   
      
3. Obligacions pendents de pagament     189.111,35 
+ de pressupost de despeses, corrent     111.361,51   
+ de pressupost de despeses, tancats     0,00   
+ d'operacions no pressupostàries     77.749,84   
      
4. Partides pendents d'aplicació      0,00 
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00   
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00   
      
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)    112.723,72 
(II) Saldos dubtós cobrament       2.926,10 
(III) Excés de finançament afectat      0,00 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)    109.797,62 
 
 
ORGANISME:  PMEI      
LIQUIDACIÓ ANY:  2020     
    
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
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(a) Drets reconeguts nets      6.835.527,18   
(b) Obligacions reconegudes netes     7.216.803,10  
(c) Resultat pressupostari (a-b)      -381.275,92 
(d) Desviacions positives de finançament    0,00   
(e) Desviacions negatives de finançament    0,00   
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria 0,00   
(g) Resultat d'operacions comercials     0,00   
     
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)     -381.275,92 
      
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
      
1. Fons líquids       167.257,47 
      
2.- Drets pendents de cobrament      495.915,04 
+ de pressupost d'ingressos, corrent     495.915,04   
+ de pressupost d'ingressos, tancats     0,00   
+ d'operacions no pressupostàries     0,00   
      
3. Obligacions pendents de pagament     649.955,32 
+de pressupost de despeses, corrent     128.388,36   
+ de pressupost de despeses, tancats     120,20   
+ d'operacions no pressupostàries     521.446,76   
      
4. Partides pendents d'aplicació     
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00   
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva     
     
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)    13.217,19 
(II) Saldos dubtós cobrament       0,00 
(III) Excés de finançament afectat     0,00 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)    13.217,19 
 
ORGANISME:  PALMAACTIVA     
LIQUIDACIÓANY:  2020     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
      
(a) Drets reconeguts nets      9.721.584,59   
(b) Obligacions reconegudes netes     6.797.273,62   
(c) Resultat pressupostari (a-b)      2.924.310,97 
(d) Desviacions positives de finançament    3.951.201,70   
(e) Desviacions negatives de finançament    1.030.480,10   
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria 0,00   
(g) Resultat d'operacions comercials     0,00   
      
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)     3.589,37 
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ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
     
1. Fons líquids        530.023,73 
      
2.- Drets pendents de cobrament      5.836.609,46 
+ de pressupost d'ingressos, corrent     5.832.675,57   
+ de pressupost d'ingressos, tancats     2.773,06   
+ d'operacions no pressupostàries     1.160,83   
      
3. Obligacions pendents de pagament     2.495.325,03 
+ de pressupost de despeses, corrent     2.324.029,20   
+ de pressupost de despeses, tancats    
+ d'operacions no pressupostàries     171.295,83   
      
4. Partides pendents d'aplicació      0,00 
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva     
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva     
      
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)    3.871.060,53 
(II) Saldos dubtós cobrament       1.651,97 
(III) Excés de finançament afectat      3.848.356,45 
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)    21.052,11 
 
SEGON.- Que, d’acord amb allò que disposa l’article 193.4 TRLRHL, es doni compte al Ple de 
l’Ajuntament a la propera sessió i en compliment de l’apartat 5 del mateix article es trameti 
còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 
 
TERCER.- Donar compte al Consell Rector de Patronat Municipal d’Escoletes d’Infants. 
 
29. Aprovar la modificació de crèdit, numero 6, per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost Propi 
de la Corporació per a 2021 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta 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, numero 6, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost Propi de la 
Corporació per a 2021, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent 
forma: 
 
A) AUGMENT DE DESPESES       
Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits anterior Augment Crèdit definitiu 
15 44121 4790045 MOBILITAT.- SUBVENCIÓ AL TRANSPORT DEL TAXI
 0,00 440.000,00 440.000,00 
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16 43100 4800045 PARTICIP. CIUDATANA.-BO EXTRAORDINARI NADAL 
REIS PEL COMERÇ 0,00 120.000,00 120.000,00 
07 43300 4170045 PALMACTIVA.-DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 
COVID 0,00 1.870.000,00 1.870.000,00 
07 24100 71700 TRANSF.CAPITAL A PALMACTIVA 0,00 80.000,00
 80.000,00 
03 33400 4790045 CULTURA.- SUBVENCIONS COVID  0,00 600.000,00
 600.000,00 
02 43300 4610045 TRANSFERÈNCIA AL CONSELL DE MALLORCA 0,00
 100.000,00 100.000,00 
05 23120 4802045 BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES 
COVID 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 
05 23120 4802145 BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES 
HABITATGES COVID 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
19  43200  44940 FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ  935.000,00
 500.000,00 1.435.000,00 
08 15212 41100 PMH-RIBA.-PROGRAMA MEDIACIÓ LLOGUER I ALLOTJ.SOCIAL
 0,00 610.464,76 610.464,76 
          11.320.464,76   
B) AUGMENT D'INGRESSOS       
APLICACIÓ DENOMINACIÓ   IMPORT   
87000 ROMANENT DE TRESORERIA.- PER A DESP. GENERALS   11.320.464,76   
 TOTAL   11.320.464,76   
 
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) 
 
30. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida als articles 200 i 201 
de les Normes Urbanístiques del Pla general, en el que fa referència a l’API 28-01 “Son 
Flor”.01PRAI282-PA19-0007 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a 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. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida als articles 200 i 201 de les 
Normes Urbanístiques del Pla general , en el que fa referència a l’ API 28-01 "Son Flor", segons 
el Projecte elaborat pels Serveis tècnics de Planejament, amb data d’entrada en el Servei de 
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Planejament de 02/11/20 i núm. 872, que es correspon amb els següents arxius de la carpeta de 
documentació tècnica original: PA2019-0007-MOD PGOU SON FLOR, (V:\DOC TECNICA 
ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2019-0007-MOD PGOU SON FLOR\PA2019-
0007-v20201029-MOD SONFLOR). 
La present Modificació té com a objecte permetre l’edificació de plantes soterrani a la Zona 
Residencial Unifamiliar amb ordenació segons alineació a vial del PERI de Son Flor, amb una 
sèrie de condicions. A més es proposa que els tancaments de les parcel·les hauran de complir 
amb les condicions de l’ article 111 (Tanques de separació al tipus d’ edificació AV) de les 
Normes Urbanístiques del vigent PGOU de Palma.  
 
No es podrà aprovar definitivament la present modificació del Pla general sense informe 
favorable de la Direcció General d’Aviació Civil. 
 
2. Sotmetre el projecte a informació pública de 30 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. 
 
3. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria, quedant 
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i determinants. 
Particularment se sol·licitarà, abans de l’aprovació definitiva, informe al Consell Insular de 
Mallorca. 
 
4. Assenyalar com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l’article 51 de 
la LUIB, l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent planejament. 
 
5.  Comunicar el present acord  a l’oficina de Revisió del PGOU i a la resta de Serveis que es 
puguin trobar afectats. 
 
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 
 
31. Aprovar definitivament el projecte de modificació del Pla parcial de Son Valentí relatiu 
a les zones M1 Son Valentí i DP2. 03PRAD58-PC18-0002 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposta a 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. Aprovar definitivament el projecte de modificació del Pla parcial de Son Valentí relatiu a les 
zones M1 Son Valentí i DP2, redactat per l’arquitecte  José A. Martínez Llabrés, en 
representació de CENTRO DEPORTIVO SON VALENTÍ SLU  i presentat al RGE d’aquest 
ajuntament en data 4-03-2021, registre en planejament núm. 259. Aquesta modificació s’ha 
informat favorablement per l’arquitecte cap de servei del Departament de planejament i signat en 
data 10-03-2021 i que es correspon amb  els arxius electrònics arxivats a la carpeta electrònica 
en el següent enllaç:  
Z:\DOC TECNICA ORIGINAL\PC DOC TECNICA ORIGINAL\PC2018-0002\PC2018-0002-
v20210310-AD 
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El projecte esmentat introdueix en relació al aprovat inicialment unes modificacions no 
substancials consistents en: inclusió d’observacions i plànol segon consta a l’informe d’Aviació 
Civil; inclusió d’un apartat relatiu a l’impacte de gènere; i introducció de matisació del tipus 
d’equipament esportiu DP2 vist el que determina al seu informe la Comissió Insular d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme del CIM. 
 
En compliment del que determinen els informes que s’han enumerat a la part expositiva, s’ha de 
fer constar l’obligatorietat de què per la realització de qualsevol tipus d’obra dins de les zones de 
domini públic, zones de protecció, zona inundable o potencialment inundable s’haurà d’emetre 
informe de la Direcció General de Recursos Hídrics 
 
2. Donar trasllat d’aquest acord als Departaments i Serveis municipals que es puguin veure 
afectats, així com a l’Oficina de la revisió del PGOU. 
 
3. Donar trasllat a la Delegació del Govern, al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes 
Balears del present acord amb un exemplar degudament diligenciat de l’ instrument aprovat 
definitivament. 
 
4. Comunicar a l’Institut de sa Dona el present acord i el projecte que s’aprova. 
 
5. Publicar aquest 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.  
A dita publicació es farà constar, de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,que el informe ambiental estratègic es va 
publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 10 de dia 23-01-2020, edicte núm. 597. 
  
6. Notificar el present acord a CENTRO DEPORTIVO SON VALENTÍ SLU. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
46. Grup Cs relativa a mesures de suport a la hosteleria 
 
Se'n fa votació separada a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans: 
Punt 1: s'ha dictaminat favorablement sobre aquest punt per unanimitat. 
Punt 2: s'ha dictaminat desfavorablement sobre aquest punt 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 Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a modificar la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa de ocupación de terrenos de titularidad pública local por bares o 
cafés, cafeterías y restaurantes con mesas, sillas y otros elementos, concepto 31602, quedando 
suspendida la aplicación de esta Ordenanza y no serán exigibles las tarifas desde el 1 de enero de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a ampliar las medidas de 
apoyo a la terrazas permitiendo la ocupación del espacio destinado a aparcamiento en las calles, 
con las correspondientes medidas de seguridad establecidas, hasta el 31de diciembre de 2021. 
 
Aprovat el punt 1 per unanimitat. No aprovat el punt 2 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
52. Grup Cs relativa al barri de Son Gual (II) 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Vigilància de la 
Contractació, Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS-
Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a llevar a cabo el proyecto 
ganador de los Presupuestos Participativos de 2019 para dotar al barrio de Son Gual de un área 
recreativa, polivalente y multiedad. 
 
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) 
 
S’absenta de la sessió el Sr. Hila  
 
53. Grup Cs relativa a la participació ciutadana 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Vigilància de la 
Contractació, Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i 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 al Equip de Govern a desenvolupar una iniciativa 
positiva cap a la restitució del diàleg constructiu i, si hi cap, la rectificació pel futur de l’Eix 
Cívic de Nuredduna-Pere Garau. 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) (segona votació) 
 
55. Grup PP relativa al projecte de reurbaniztació del carrer Nuredduna 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Vigilància de la 
Contractació, Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i 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 a que desarrolle una 
iniciativa positiva encaminada a la restitución del diálogo constructivo y, si procede, a la 
rectificación del proyecto para el futuro del Eje Cívico de Nuredduna-Pere Garau. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que se modifique el 
proyecto para que se mantenga abierto el ramal del túnel desde Avenidas a la calle Nuredduna. 
 
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que se redacte un plan de 
movilidad y de tránsito ya que el citado proyecto carece de él. 
 
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que se inviertan los 3 
millones de euros previstos para la reurbanización de los 280 metros de Nuredduna en la 
reurbanización de todo el tramo comprendido entre Avenidas y la plaza Miquel Dols, para el 
mantenimiento y mejora de todo el barrio de Pere Garau y la configuración de un moderno y 
modélico Eje Cívico de Nuredduna-Pere Garau. 
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) (segona votació) 
 
32. Grup Cs relativa a salut mental i benestar psicològic i emocional 
 
Se'n fa votació separada a la Comissió de Serveis a la Ciutadania: 
Punt 1: s'ha dictaminat favorablement sobre la transaccional del primer paràgraf per unanimitat 
Punts 2, 3, 4, 5, 6 i 8: s'ha dictaminat favorablement sobre aquests punts per 8 vots a favor 
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM , MÉS-Estimam Palma, PP i Cs) i 1 abstenció (VOX-ACTUA 
PALMA), amb una esmena de modificació al punt 4, on diu "planificar" ha de dir "Colaborar 
con la Consellería" 
Punt 7: s'ha dictaminat desfavorablement sobre aquest punt per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM i MÉS-Estimam Palma), 3 vots a favor (PP i Cs) i 1 abstenció (VOX-ACTUA 
PALMA) 
 
Es proposa: 
 
El pleno del ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
 
PRIMERO.- Incorporar la perspectiva de salud como eje transversal de todos los programas, 
protocolos y actuaciones de este ayuntamiento. Planificar formaciones específicas sobre salud 
mental, prevención, detección y gestión de patologías emocionales y conductas suicidas abiertas 
a todos los trabajadores municipales. 
 
SEGUNDO.- Apoyar de forma efectiva a los colegios profesionales, asociaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro  (COPIB, AFASIB, Teléfono de la Esperanza, etc.) que 
trabajan en el ámbito de la salud mental en general, a la prevención del suicidio y/o  a atender a 
supervivientes y familias mediante convenios de colaboración, subvenciones o aquellas acciones 
que el equipo de gobierno y los técnicos consideren más adecuados.  
 
TERCERO.- Potenciar la coordinación, trabajo en red y colaboración efectiva entre el 
departamento de servicios sociales, la policía local, los centros educativos, las unidades públicas 
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de salud mental infantil, adolescente y adulta del IB-Salut, colegios profesionales, asociaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la salud mental.  
 
CUARTO.- Colaborar con la Consellería en las campañas de sensibilización para eliminar tabúes 
y prejuicios ante la salud mental mediante la colaboración con figuras de referencia para niños y 
adolescentes, principalmente deportistas, personas del mundo de la cultura y la moda, 
influencers, youtubers… 
 
QUINTO.- Instar al Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears a dotar el Plan de 
Salud Mental Autonómico de los recursos económicos y humanos necesarios y suficientes para 
asegurar una adecuada atención a las necesidades en materia de salud mental de toda la 
población y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental en nuestra 
Comunidad Autónoma, ahora y en el futuro. 
 
SEXTO.- Instar al Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears a agilizar la puesta 
en marcha del Plan de Prevención, Actuación y Manejo de la Conducta Suicida de Baleares, en 
colaboración con todas las instituciones públicas, colegios profesionales y asociaciones que 
trabajan en este ámbito. 
 
SÉPTIMO.- Instar al Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears a revisar los 
protocolos actuales de actuación del 112, el 061 y los cuerpos y fuer-zas de seguridad  con el fin 
de asegurar la comunicación y coordinación efectiva entre estos servicios cuando se detecten 
casos de ideaciones suicidas o se produzca un fallecimiento y así poner en marcha, a la mayor 
brevedad posible,  los procedimientos de intervención y seguimiento que se estimen necesarios y 
convenientes realizados por profesionales de la psicología.   
 
OCTAVO.- Instar al Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears a incrementar la 
plantilla de psicólogos clínicos y psiquiatras en atención primaria para mejorar la detección 
temprana, evitar la excesiva medicalización y la cronificación de las patologías mentales, así 
como los recursos de las UCSMIA (unidades comunitarias de salud mental infantil y 
adolescente). 
 
Aprovats els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 per unanimitat. No aprovat el punt 7 per 14 vots en contra 
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, Cs i VOX-
ACTUA PALMA) (segona votació) 
 
34. Grup VOX relativa a instal·lar dipòsits de recollida de mascaretes a les platges 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la transaccional a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 
unanimitat 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a realizar una campaña 
informativa para señalizar dónde y cómo depositar las mascarillas faciales desechadas. 
 
Aprovat per unanimitat 
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35. Grup VOX relativa a la Banda Municipal Simfovents i la seva utilització a l'acte 
d'aniversari de la II República Espanyola 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS-Estimam Palma), 3 vots a favor (PP 
i VOX-ACTUA PALMA) i 1 abstenció (Cs), amb una esmena de modificació al punt 3 on diu 
"por la manipulación de" ha de dir "por usar medios públicos como" 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno:  
 
1) El Pleno del Ayuntamiento de Palma manifiesta su condena a la utilización de medios 
públicos para intereses partidistas.  
 
2) El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a cesar de su política guerra 
civilista que busca enfrentar a los ciudadanos y establecer bandos de "buenos" y "malos". 
 
3) El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno a pedir disculpas por usar 
medios públicos como la Banda Municipal y su identificación con las ideas republicanas.  
 
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) (segona votació) 
 
36. Grup VOX relativa al pla de seguretat a l'entorn del parc de les Estacions 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la transaccional a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 
unanimitat 
 
Es proposa: 
 
1. A proceder al desmantelamiento del asentamiento ilegal en la antigua estación de autobuses de 
Palma, tan pronto haya autorización judicial con el procedimiento instado por la propiedad. 
 
2. A continuar con la presencia policial reforzada en los accesos al Parque de las Estaciones y la 
Estación Intermodal de Palma. 
 
3. A tratar la problemática de esta zona en la próxima Junta Local de Seguridad Ciudadana. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Hila 
37. Grup VOX relativa a la problemàtica del parc wifi 
 
Se'n fa votació separada a la Comissió de Serveis a la Ciutadania: 
Punts 1 i 2: s'ha dictaminat desfavorablement sobre aquests punts per 5 vots en contra (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM i MÉS-Estimam Palma) i 2 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
i 2 abstencions (PP) 
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Punt 3: s'ha dictaminat favorablement sobre la transaccional per unanimitat 
Punt 4: S'ha dictaminat favorablement sobre aquest punt per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno  a tomar las siguientes medidas: 
 
1. Llevar a cabo de forma inmediata el cierre del llamado parque Wifi mediante un vallado 
perimetral. 
 
2. Arreglar los tramos rotos del vallado que ya existe en las zonas colindantes. 
 
3. A continuar con la presencia policial reforzada en esta zona para que se cumpla la normativa 
municipal. 
 
4. Dar una respuesta del cumplimiento de los puntos que fueron aprobados en el pleno del 24 de 
septiembre de 2020. 
 
Aprovats els punts 3 i 4 per unanimitat. No aprovats els punts 1 i 2 per 15 vots en contra (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i 
Cs) 
 
38. Grup PP relativa a la toponímia de la ciutat 
 
Se'n fa votació separada a la Comissió de Serveis a la Ciutadania: 
Punts 1, 2, 3 i 5: s'ha dictaminat desfavorablement sobre aquests punts per 5 vots en contra 
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) 
Punt 4: s'ha dictaminat favorablement sobre aquest punt per 8 vots a favor (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs) i 1vot en contra (VOX-ACTUA PALMA) 
 
Es proposa: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Muy Honorable Sr. José HilaVargas, alcalde de 
la ciudad, a la revocación del decreto de día 16 de noviembre de 2020 por el que se cambia el 
nombre de diez viales de la ciudad. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a garantizar que todos los 
aspectos relacionados con denominaciones y cambio de nombres de vías y espacios públicos 
urbanos cuenten con el máximo consenso. 
  
3. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que todos los grupos 
políticos con representación en el Consistorio formen parte de la Comisión de Toponimia. 
  
4. El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda fomentar el reconocimiento de mujeres 
referentes en sus respectivos ámbitos, potenciando el uso de sus nombres en la toponimia de la 
ciudad. 
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5. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a no ejecutar ningún cambio 
en la toponimia de la ciudad mientras no se supere la actual crisis social, económica y laboral 
que sufre la ciudadanía como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 
COVID19 y por los sucesivos estados de alarma decretados por el gobierno del Estado y las 
restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno estatal y el autonómico. 
 
Aprovat el punt 4 per 25 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP 
i Cs) i 4 vots en contra (VOX-ACTUA PALMA). No aprovats els punt 1, 2, 3 i 5 per 15 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-
ACTUA PALMA i Cs) 
 
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 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Regidor de Cultura a modificar el reglamento 
que regule el funcionamiento de la comisión de toponimia, en el que se prevea la participación 
de todos los partidos representados en el Pleno, así como que las propuestas que surjan de dicha 
comisión sean obligatoriamente informadas por la Comisión de Serveis a la Ciutadania. 
 
2.- Que vuelvan a restituirse la totalidad de las placas que fueron retiradas, hasta que se decida 
por el Pleno de ayuntamiento, la relación definitiva y los nombres de las calles afectadas por la 
modificación en aplicación de la Ley de memoria histórica. 
 
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) 
 
Es fa un recés quan són les 14.15 h per reiniciar a les 15.25 h. 
39. Grup PP relativa a la Policia Local de Palma 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 
unanimitat 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a poner en marcha un plan 
urgente de mejora de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma (UMOT) para dotarla 
de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar su labor de vigilancia y 
asistencia a la circulación de vehículos y personas de forma eficaz y eficiente, así como para la 
mejora de las condiciones laborales de la plantilla. 
 
Aprovat per unanimitat 
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40. Grup PP relativa al Pacte per la Inclusió Social 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a iniciar los trámites pertinentes con la 
Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN-Illes Balears tendentes a la firma de un nuevo Pacto por la 
Inclusión Social, para palear los efectos de la crisis provocada por la pandemia en colectivos 
vulnerables. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
41. Grup PP relativa a la reactivació econòmica i social de la ciutat 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania 
per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a programar y organizar una 
serie de conciertos al aire libre de la banda municipal de Palma en diferentes localizaciones de la 
Ciudad durante la temporada de primavera y verano, con el objetivo de dinamizar la actividad 
comercial y, principalmente, para que Palma vuelva a ser una ciudad alegre y vital. 
 
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) 
 
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" 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 6 
vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs), 1 vot en contra 
(VOX-ACTUA PALMA) i 2 abstencions (PP) 
 
Es proposa: 
 
1. El ple de l’Ajuntament de Palma dona suport a la declaració de Palma com a destinació lliure 
d’agressions sexistes. 
 
2. El ple de l’Ajuntament de Palma acorda iniciar els treballs de forma coordinada entre les àrees 
municipals per fer efectiva aquesta declaració i implicar també al Consell de Mallorca i al 
Govern de les Illes Balears per crear un sistema per de construir les condicions que faciliten 
l’assetjament i la violència sexual en els contextos d’oci nocturn. 
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3. El ple de l’Ajuntament de Palma acorda implicar el sector turístic en els treballs per fer 
efectiva aquesta declaració. 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs), 4 vots 
en contra (VOX-ACTUA PALMA) i 6 abstencions (PP) 
 
43. Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS-Estimam Palma relativa a la defensa dels 
valors democràtics i republicans 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 
vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-Estimam Palma), 3 vots en contra (PP i 
VOX-ACTUA PALMA) i 1 abstenció (Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. L’Ajuntament de Palma es compromet a commemorar cada any, amb solemnitat, dignitat i 
profunditat,  el 14 d’Abril,del qual enguany s’ha complit el 90 aniversari, pel significat d’aquesta 
data, tot rememorant els avanços en llibertat, justícia i progrés que va significar la democràcia 
republicana per al nostre país.  
 
2. L’Ajuntament de Palma es compromet a continuar reconeixent a les víctimes de la repressió 
franquista i a donar suport a la tasca d’exhumar-ne els cossos, en col·laboració amb les 
Administracions competents en matèria de Memòria Democràtica. 
 
3. L’Ajuntament de Palma es compromet a continuar treballant amb les entitats memorialístiques 
per retre homenatge a totes les persones, homes i dones, que varen patir la persecució i  la 
repressió franquista, o que varen haver d’emprendre un  llarg, dur i dolorós exili. 
 
4. L’Ajuntament de Palma es compromet a continuar promovent la investigació del paper dels 
republicans i les republicanes durant els períodes de la Segona República, la Guerra Civil i de 
l’etapa franquista al municipi de Palma, per tal i de dignificar les trajectòries i el llegat de les 
víctimes de la dictadura. 
 
5. L’Ajuntament de Palma es compromet a difondre la vigència actual dels valors democràtics i 
del bé comú que es van impulsar durant la II República, així com la defensa de la convivència en 
societats diverses basades en la igualtat, la llibertat i la fraternitat. 
 
6. L’Ajuntament de Palma rebutja i condemna qualsevol manifestació, expressió o exaltació dels 
valors de l'exclusió, l’odi o la intolerància que fomenti la xenofòbia, els masclisme o 
l’homofòbia i que posi en compromís el règim de llibertats democràtiques o la pròpia 
convivència. 
 
7. L’Ajuntament de Palma es compromet a suprimir de l’espai públic qualsevol vestigi que exalti 
el règim dictatorial de Franco o d’altres règims totalitaris. 
 
8. L’Ajuntament de Palma fa una crida a que la futura Llei de Memòria Històrica que ha 
d’aprovar el Congrés espanyol contempli l’anul·lació dels judicis sumaríssims a totes les 
persones condemnades a mort pels tribunals franquistes -especialment els del batle de Palma 
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Emili Darder i del diputat socialista Alexandre Jaume, Fills Il·lustres de Palma-; i que destini els 
recursos necessaris per exhumar les fosses de la dictadura. 
 
9. L’Ajuntament de Palma rebutja els intents d’apropiació de la Constitució per part de sectors 
contraris als drets i a les llibertats, així com els casos de corrupció de diferents sectors polítics 
que atempten contra la llibertat i la igualtat entre la ciutadania. L'Ajuntament de Palma també 
exigeix responsabilitats i rendició de comptes a les organitzacions socials i institucions que 
exalten encara avui els valors de la dictadura.  
 
Aprovat  per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 10 vots en 
contra (PP i VOX-ACTUA PALMA) i els següents vots del grup Cs: a favor, punts 3, 4, 6, 8 i 9; 
en contra, punts 1, 5 i 7; abstenció, punt 2. 
 
44. Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs amb motiu del 
Dia d'Europa 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposició a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 8 
vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs) i 1 vot en contra 
(VOX-ACTUA PALMA) 
  
Es proposa: 
 
1. Acordar la commemoració del Dia d’Europa el proper 9 de maig. 
 
2. Enllumenar de color blau la façana de l’Ajuntament, seu de govern municipal, i els edificis 
municipals i monuments que es considerin adients, la nit del 9 de maig de 2021.  
 
3. Donar suport a la conferència sobre "El Futur d’Europa", iniciativa conjunta del Parlament 
Europeu, Consell i Comissió Europea, i fomentar la participació ciutadana, social i institucional. 
En el marc d'aquesta conferència, s’han d’abordar els reptes europeus, entre d'altres: la 
democràcia i l’equitat social, la política ambiental i migratòria, així com els marcs fiscals i 
financers dels territoris europeus per tal de fer front a les crisis econòmiques, sanitàries i socials, 
tant actuals com futures. 
 
Aprovat per 25 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs) i 4 
vots en contra (VOX-ACTUA PALMA) 
 
45. Sobre la taula. Grup Cs relativa a microcrèdits reintegrables per a mantenir l'activitat i 
ajudar a autònoms i petites empreses afectats pel COVID-19 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 
vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 1 vot a favor (Cs) i 2 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
Es proposa: 
 
El pleno del ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
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1.- Crear una línea de ayudas configuradas como microcréditos reintegrables que inyecten 
liquidez a los trabajadores autónomos y pymes afectados por los efectos negativos que ha 
provocado la declaración del estado de alarma como consecuencia del Covid-19 que les ayude a 
reactivar e impulsar su actividad profesional o económica y mantener o generar al mismo tiempo 
empleo. 
 
2. Como sugerencia a desarrollar por los técnicos competentes en la materia, estos créditos 
podrían dividirse en tres líneas, todas al 0% de interés y plazos de amortización entre 3 y 5 años. 
A su vez, el importe del microcrédito podría variar entre cantidades desde los 5.000 hasta los 
15.000 euros en función del número de trabajadores de la empresa. 
 
Sobre la taula 
 
47. Grup Cs relativa a potenciar la captació de fons europeus 
 
Se'n fa votació separada a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans: 
Punts 1 i 2: s'ha dictaminat desfavorablement sobre aquests punts 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). 
Punt 3: s'ha dictaminat favorablement sobre aquest punt per 8 vots a favor (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs) i 1 abstenció (VOX-ACTUA PALMA) 
Punt 4: s'ha dictaminat desfavorablement sobre aquest punt 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: 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Palma promueva o se involucre en el acceso a los fondos del 
Plan de Recuperación Europeo como oportunidad de desarrollo local en coordinación y 
colaboración con las instituciones competentes.  
 
Segundo.- Informar a este Pleno de todos aquellos proyectos cuya inclusión en el Plan de 
Reformas e Inversiones estatal resulte finalmente propuesta al Gobierno de España por parte del 
Ayuntamiento de Palma.  
 
Tercero.- Evaluar la necesidad de reforzar el Departamento de Fondos Europeos para una mejor 
obtención y gestión de fondos europeos para el municipio de Palma  
 
Aprovat per unanimitat 
 
48. Grup PP relativa al comerç i restauració i esmena d’addició 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició 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 PALMA i Cs) 
 
Es proposa, amb l’esmena d’addicció incorporada a la proposició posteriorment: 
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1.El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a destinar de manera 
inmediata 3 millones de euros con cargo al presupuesto 2021 para dar cobertura a todos los 
solicitantes en ayudas para autónomos y PYMES que se han quedado fuera en la convocatoria en 
vigor por falta de presupuesto del ejercicio 2020. 
 
2. El pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a activar de manera urgente, en el mes 
de mayo de 2021, los bonos para promover el consumo en el pequeño comercio, bares y 
restaurantes de Palma, por medio de PalmaActiva. 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estima Palma) i 14 vots 
a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
49. Grup PP relativa a la càrrega fiscal en herències 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Comptes, Economia i 
Recursos Humans 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 insta al Ministerio de Hacienda a mantener la autonomía 
fiscal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las Comunidades Autónomas. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a mejorar las actuales 
bonificaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en 
caso de herencias, principalmente bajo el aumento de los límites por los valores catastrales en el 
caso de inmueble afecto a una actividad económica y la eliminación del requisito temporal del 
sujeto pasivo en la vivienda habitual. 
 
No aprovat el punt 1 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma), 10 vots a favor (PP i Cs) i 4 abstencions (VOX-ACTUAPALMA), i el punt 2 per 15 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-
ACTUA PALMA i Cs) 
 
50. Grup Cs relativa al necessari avanç de les accions del govern municipal a l'accessibilitat 
des de la Rambla de Palma a la plaça Major 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Vigilància de la 
Contractació, Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS-
Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
Que el resultado del proyecto de estudio anunciado por la Sra. Pastor sea presentado en el Pleno 
del Ayuntamiento y de acuerdo con los estudios realizados por las distintas Comisiones 
Municipales se lleve a efecto el proyecto elaborado por el Gobierno Municipal para que, de 
manera definitiva, se licite  y produzcan los trámites siguientes y finalmente se inicien las obras 
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de remodelación de la zona de acceso desde la Rambla a la Plaza Mayor de esta ciudad, 
conforme hayan elaborado los equipos técnicos del Ayuntamiento por encargo de la Sra. Pastor. 
 
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) 
 
51. Grup Cs relativa al cessament del gerent de l'Empresa Funerària Municipal de Palma 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Vigilància de la 
Contractació, Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i MÉS-
Estimam Palma), 3 vots a favor (PP i Cs) i 1 abstenció (VOX-ACTUA PALMA) 
 
Es proposa: 
 
El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de Gobierno municipal al cese del Sr. Jordi 
Vila, gerente de la EFM de Palma, por la gestión llevada a cabo durante esta legislatura. 
 
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) 
 
54. Grup VOX relativa a la contractació de seguretat privada per a la temporada d'estiu a 
les zones de gran afluència turística 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió de Vigilància de la 
Contractació, Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM i 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 equipo de gobierno a estudiar la licitación y 
contratación de la seguridad ciudadana para garantizar el mejor servicio en las zonas de gran 
afluencia turística como La Playa de Palma y Cala Mayor. 
 
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) 
 
56. Sobre la taula. Grup PP relativa a l'exempció ORA per entitats socials 
 
Dictaminada 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 de gobierno a articular una forma de 
exención en el pago de la tasa de la O.R.A a los voluntarios que colaboran con las entidades 
sociales limitado al tiempo de la realización de sus actividades y en la zona de actuación de la 
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entidad. Dicha exención podría limitarse en número de beneficiarios y tiempo por entidad para 
que no afectara al servicio de aparcamiento regulado." 
 
Sobre la taula 
 
57. Cs relativa a recàrrega de targeta ciutadana i caducitat dels abonaments del transport 
públic 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a 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 de Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
 
1. Solicitamos a la Empresa Municipal de Transporte, que revise y modifique en la medida de lo 
posible, el periodo de validez de los abonos, principalmente los abonos de 20 y 50 viajes y los 
abonos de viajes ilimitados para residentes o estudiantes y universitarios, adecuándolos a las 
nuevas circunstancias. Hay que tener en cuenta el aumento considerable de trabajadores que 
realizan trabajo telemático intermitente y estudiantes que realizan las clases de forma semi 
presencial en centros escolares y universitarios.  
 
2. Solicitar a la Empresa Municipal de Transporte, que habilite más puntos de recarga de la 
tarjeta ciudadana en las paradas. 
 
3. Solicitar a la Empresa Municipal de Transporte, que habilite más puntos de recarga de la 
tarjeta ciudadana en diferentes establecimientos de la ciudad de Palma."   
 
Sobre la taula 
 
58. Grup Cs relativa a la dotació d'equipaments i serveis a la barriada de Pere Garau 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió d’Urbanisme i Medi 
Ambient per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 vots a 
favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 2 abstencions (PP). 
 
Es proposa la següent transaccional: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de Govern a estudiar l’adquisició mitjançant 
concurs públic de solars i/o expropiacions de edificacions lliures i cèntriques al barri de Pere 
Garau per donar resposta a la gran necessitat d’equipaments públics del barri”. 
 
Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
59. Grup VOX relativa a Pla municipal de lluita contra l'ocupació il·legal d'immobles 
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S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a la Comissió d’Urbanisme i Medi 
Ambient per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 vots a 
favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 2 abstencions (PP). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a crear una Oficina de Defensa 
de la Propiedad, desde la que se asesore a los propietarios de viviendas y locales ocupados, se 
cree un censo de inmuebles usurpados en la ciudad y ofrezca soporte jurídico a particulares y 
comunidades de vecinos afectados por la ocupación." 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 8 vots 
a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 6 abstencions (PP) 
 
60. Grup VOX relativa a actuació a l'antiga presó de Palma 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposició a la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient 
per unanimitat.  
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a limpiar, desocupar y 
perimetrar de forma segura las instalaciones de la antigua prisión de Palma, e impulse de una vez 
por todas la ejecución de los planes anunciados por Ayuntamiento hace dos años." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
61. Grup VOX relativa a l'ampliació d'aparcaments de residents zona ORA 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a 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 equipo de gobierno a ampliar la zona de 
aparcamiento de los residentes en zona ORA a aquellas calificadas como O/O durante el tiempo 
que dure la situación excepcional de ocupación de la calzada por parte de bares y restaurantes." 
 
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) 
 
62. Grup PP relativa a pla de reunions amb propietaris de vivendes desocupades amb el fi 
de pactar solucions per incorporar les vivendes al parc públic municipal 
 
S'ha dictaminat desfavorablement sobre la proposició a 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) 
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Es proposa: 
 
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Equipo de Gobierno a establecer un plan de 
contactos con entidades o particulares, en calidad de propietarios de viviendas desocupadas, y 
establecer un calendario de reuniones coordinadas, todo ello con la finalidad de buscar una 
solución consensuada entre esos propietarios y la Administración, en aras a conseguir resultados 
reales para la incorporación de viviendas al parque público municipal, acordando un régimen de 
alquiler o compraventa, para que el Ayuntamiento las pueda ofrecer en régimen de alquiler a la 
ciudadanía, o acuerdos entre esos propietarios y el Ayuntamiento para la incorporación de 
vivienda al mercado privado.  
 
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Equipo de Gobierno a que, en un plazo no superior 
a dos meses, dé cuenta en el Pleno o en Comisión de Pleno del resultado de las reuniones y, en 
su caso, de los resultados alcanzados.  
 
No aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots 
a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
63. Grup PP relativa a implantar un pla de rehabilitació e implementació de mesures 
d'eficiència energètica de les vivendes de titularitat municipal 
 
S'ha dictaminat favorablement sobre la proposició a la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient 
per unanimitat. 
 
Es proposa: 
 
"Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Equipo de Gobierno a establecer, 
desarrollar y ejecutar una planificación plurianual en materia de vivienda,  de manera que cada 
ejercicio se proceda a la rehabilitación y la optimización de las viviendas municipales de manera 
sostenible y compatible con el medio ambiente, mediante técnicas de eficiencia energética y 
energías renovables. 
 
Segundo.- El Equipo de Gobierno se compromete a dotar económicamente las aplicaciones 
presupuestarias necesarias y suficientes en el ejercicio 2021 para la ejecución de la planificación 
correspondiente a este ejercicio.    
 
Tercero.- El Equipo de Gobierno dará cuenta de esta planificación anual en el plazo máximo de 
dos meses en el Consejo Rector del Patronat Municipal de l'Habitatge y mensualmente de la 
ejecución de la planificación de la rehabilitación sostenible de las viviendas municipales."  
 
Aprovat per unanimitat 
 
64. Grup PP relativa al Urbanisme a Palma 
 
Se'n fa votació separada a la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient: 
Punt 1: s'ha dictaminat desfavorablement sobre aquest punt 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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Punts 2 i 3: s'ha dictaminat favorablement sobre aquests punts per unanimitat. 
 
Es proposa: 
 
"1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a volver a la frecuencia 
semanal de los Consejos de Gerencia de Urbanismo desde el mes de mayo. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a presentar un informe en el 
plazo de un mes sobre el estado de las solicitudes de las diferentes licencias urbanísticas, donde 
se detalle las solicitudes pendientes de resolver y plazo de éstas,con previsión de aprobación en 
Gerencia. 
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda incluir un informe de transparencia temporal en 
las licencias de obras y de actividades, donde se detalle elinicio de la tramitación y los retrasos 
junto a sus causas, en los Consejos de Gerencia de Urbanismo." 
 
Aprovat els punts 2 i 3 per unanimitat. No aprovat el punt 1 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
65. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea 
d'Hisenda, Innovació i Funció Pública 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del Sr. Adrián García Campos, regidor de Hacienda, Innovación y Función 
Pública para que informe como responsable de la política de recursos humanos de la 
Corporación: 
 
1. De qué directores generales, asesores, y gerentes de organismos autónomos y empresas 
cumplen con el requisito de certificado de conocimiento de lengua catalana de acuerdo con la 
normativa y la política lingüística de exigencia de catalán del Pacto de Izquierdas. 
 
2. Y para aquellos a los que no se les ha exigido este requisito legal, por qué se ha hecho una 
excepción con ellos y en base a qué normativa.  
 
Sobre la taula 
 
66. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Cs del regidor de l'Àrea 
d'Hisenda Innovació i Funció Pública 
 
Sol·licita: 
 
La compareixença del Sr. Adrià García, regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, perquè 
ens expliqui a la relació d'indemnitzacions que ha de fer front aquest Ajuntament, quin és el 
motiu de cada una d'elles i com pensen fer-hi front. 
 
Compareix el Sr. García 
 



 
 
 

Pàgina 57 de 73 
 

67. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup Cs de la regidora de l'Àrea de 
Seguretat Ciutadana 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia de la regidora de Seguridad Ciudadana, Joan Maria Adrover, para dar las 
oportunas explicaciones sobre los acontecimientos ocurridos dentro del cuartel. 
 
Compareix la Sra. Adrover 
 
69. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX de la regidora de l'Àrea de 
Seguretat Ciutadana 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del la Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana,  Sra. Joana María 
Adrover Moyano, para que informe al Pleno y de explicaciones de la supuesta fiesta en el cuartel 
de San Fernando. 
 
Compareix la Sra. Adrover 
 
68. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX de la regidora de l'Àrea de Model 
de Ciutat 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia de la Sra. Neus Truyol Caimari, regidora responsable del Área de Modelo de 
Ciudad, para que informe al Pleno y explique con más detalle el proyecto de Son Busquests. 
 
Compareix la Sra. Truyol 
 
70. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea Model de 
Ciutat, Vivenda Digna i Sostenibilitat 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia de la Sra. Neus Truyol Caimai, regidora responsable del Área de Modelo de 
Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, para que dé cuenta de los motivos por los que desde el 
Ayuntamiento de Palma se ha enviado "un duro informe a la Comissió de Medi Ambient" 
solicitando reconsiderar la necesidad de la línea de tren de unión de la Plaza de España con Son 
Espases; los principales puntos de desacuerdo con el Govern de les Illes Balears sobre el trazado 
de la vía; y el informe técnico del Área de Movilidad, si lo hubiere. 
 
Compareix la Sra. Truyol 
 
71. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea 
d'Infraestructures i Accessibilitat 
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Sol·licita: 
 
Comparecencia de la Sra. Angélica Pastor Moreno, regidora de infraestructuras y accesibilidad, a 
los efectos de que explique  si se han iniciado los trámites para la redacción del proyecto del 
casal de barri de Es Pil·larí, en qué punto se halla y cuáles son las fechas previstas para la 
ejecución e inauguración de dicho casal. 
 
Compareix la Sra. Pastor 
 
72. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea de Mobilitat 
Sostenible 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del Regidor de Movilidad Sostenible para que explique el grado de 
cumplimiento de los acuerdos y qué está pasando para que se pida la dimisión del gerente de la 
citada empresa pública. 
 
Compareix el Sr. Dalmau 
 
73. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea de Model 
de Ciutat, Vivenda Digne i Sostenibilitat 
 
Sol·licita: 
 
Comparecencia de la Sra. Neus Truyol Caimari, regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna 
y Sostenibilidad, para que exponga el contenido y usos de los equipamientos de la calle Robert 
Graves (aparcamiento, viviendas tuteladas, centro de día, etc.), el estado en el que se encuentra la 
redacción del proyecto, fechas de licitación y adjudicación del expediente de contratación, y 
plazo de ejecución de las obras, financiación (fondos propios municipales y fondos externos), 
fecha prevista de finalización y puesta en marcha, así como cualquier otra circunstancia 
relevante del Proyecto de Robert Graves. 
 
Compareix la Sra. Truyol 
 
74. Sol·licitud de compareixença  a petició del Grup PP de la regidora delegada de l'Àrea 
de Turisme, Sanitat i Consum 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia de la Sra. Elena Navarro Duch, regidora del área delegada de Turismo, 
Sanidad y Consumo, para que explique los motivos por los que Palma no figura en el recorrido 
de 2021 de la Challengue Ciclista Mallorca, después de 30 años ininterrumpidos; así como para 
dar cuenta de las actuaciones que ha llevado a cabo el equipo de gobierno para evitar esta 
situación. 
 
Compareix la Sra. Navarro 
 



 
 
 

Pàgina 59 de 73 
 

75. Donar compte al Ple de l’informe de morositat del mes de FEBRER de 2021 
 
El Ple de l’Ajuntament s’assabenta: 
 
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 FEBRER de 2021 de l’Ajuntament 
de Palma : 38,35  dies  
2. Detall per entitats mes de FEBRER de 2021 

 

Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes 

de  
Pago 

Periodo 
Medio 

de  
Pago 

Mensual 
Palma 34,11 44,11 37,52 
Ägencia Desenvolupament Local "PALMAACTIVA" 43,50 11,33 39,15 
F. Turisme Palma de Mallorca 365 23,75 3,62 23,09 
Inst. M. l'Esport 41,94 52,06 45,02 
Instituto Municipal Innovación  (IMI) 0 23,98 23,98 
P. M. d'Escoles d'Infants 9,30 51,20 11,59 
P.M. l´Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris 
(P.M.H. i Riba) 

26,01 59,34 58,99 

Palau de Congressos de Palma S.A. 0 0 0 
 
1. Entitats que no han remes informació. 

Entidad Observaciones 

Palau de Congressos de Palma 
S.A. 

Deberíamos entender a la Sociedad Palau de 
Congressos como "sociedad no financiera". El 
porcentaje de ingressos de mercado es superior al 50% 
según la previsión de ingresos y gastos para el 
ejercicio 2018 y siguientes. 

 
76. Donar compte al Ple acord Junta Govern 7.04.21 aprovació de PRORROGA LOT 0 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA 
D'ENLLUMENAT, adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):   
X2021000013 
 
El Ple de l’Ajuntament s’assabenta: 
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Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 7 d’abril de 2021  d’aprovació de    la 
PRORROGA LOT 0 DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA 
DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT, adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS 
(Reparo):   X2021000013 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS AMB 
OBJECCIONS I OBSERVACIONS 
Unitat emissora: DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ 
Unitat destinatària: DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 
ANTECEDENTS 
1. Número expedient: X2021000013 - PRORROGA LOT 0 DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT 
2. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES 
PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, Expedients de serveis 
(serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació), Pròrroga dels contractes (2.7.7) 
3. Fase de la despesa: AD 
4. Import de la fase de la despesa: 81.274,26€ 
5. Aplicació pressupostària: 
11- 16502- 22799 ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT, 50.011,26 € 
11- 16502- 61900 ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. 
ENER. 31.263,00 € 
6. Òrgan competent: Junta de Govern Local 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local. 
3. Acord de Ple de de l'Ajuntament de Palma de 26 de novembre de 2020, pel qual s’aprova el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de les despeses i 
obligacions, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per la pressa de raó en 
la comptabilitat de la Tresoreria de l’Ajuntament de Palma, dels seus Organismes Autònoms i 
ens dependents en règim de pressupost limitatiu. 
 
INFORMO 
 
Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a 
l’expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d’acord amb la naturalesa de l’expedient, 
en el benentès que l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s’han revisat exclusivament 
els requisits establerts a l’acord de Ple de l’Ajuntament de Palma data 26 de novembre de 2020, 
amb el resultat següent: 
Requisits fiscalitzats de conformitat: 
- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que 
es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 116.3 L 
9/2017) 
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- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 
2/2004 Art. 117.1 L 9/2017) 
- Que existeix informe dels Serveis Jurídics Municipals. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 
4.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017) 
- Que en l'expedient consta informe de valoració de la repercussió del contracte en el compliment 
dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat 
d'acord amb l'art. 7.3 dela LO 2/2012. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 DA 3ª L 9/2017 Art. 7.3 LO 
2/2012) 
- Que hi ha informe-proposta del cap de la dependència o unitat administrativa, conformada al 
seu cas pel coordinador general i/o director general, en el que s'exposen els antecedents i 
disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva 
està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per a la naturalesa de l'acord. 
(Art. 13.2.c) RD 424/2017 Art. 172 i 175 RD 2568/1986 Arts. 45 i 46 ROGA Ajuntament de 
Palma) 
Requisits que, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta fase del procediment no 
procedeix la seva revisió: 
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són 
executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 173.6 RDLeg 2/2004) 
- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174 
del RDLeg 2/2004. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLeg 2/2004 Art. 79 i seg. RD 
500/1990) 
- En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la 
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el 
pressupost. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017) 
- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la 
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el 
pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 
2/2004 Art. 117.2 L 9/2017) 
- Que consten a l'expedient els informes dels Serveis o autoritzacions dels òrgans de l'Àrea 
d'Hisenda que, en matèria de la seva competència, s'estableixen a les Bases d'Execució del 
Pressupost General de la Corporació de l'exercici. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de 
l'Ajuntament) 
Requisits fiscalitzats amb objeccions: 
- Que la pròrroga està prevista en el PCAP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 
L 
9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001) 
- Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que 
preveu la normativa contractual vigent. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 
9/2017) 
- En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a 
l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
establert en el citat precepte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 9/2017) 
 
CONCLUSIÓ 
 
Es fiscalitza l’expedient de referència en aquesta fase del procediment amb les següents 
OBJECCIONS: 



 

Pàgina 62 de 73 
 

- Que la pròrroga està prevista en el PCAP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 
L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001) 
- Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que 
preveu la normativa contractual vigent. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 
9/2017) 
- En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a 
l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
establert en el citat precepte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 9/2017) 
L’art. 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) 
contempla el supòsit excepcional en el què, per raons d’interés públic i com a conseqüència 
d’esdeveniments imprevisibles, es pot acordar la pròrroga de la prestació del servei fins a 9 
mesos més, sempre i quan l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una 
antelació mínima de 3 mesos i, en com en qualsevol pròrroga, es regirà per la mateixes 
condicions que el contracte original. 
Dels antecedents que consten a l’expedient es constata que es complirien els requisits fixats a 
l’art. 29.4 de la LCSP per a permetre la pròrroga. No obstant això, cal tenir present que el 
contracte pel que es proposa la pròrroga excepcional, correspon a un contracte adjudicat 
conforme al RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i que, conforme al disposat al punt 2 de la disposició 
transitòria primera de la LCSP: “Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 

l’entrada en vigor de la present Llei es regiran, en quant als seus efectes, compliment i 

extinció,inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa 

anterior.”Per tant, el supòsit previst a l’art. 29.4 de la LCSP no es recull a l’anterior normativa 
(TRLCSP), motiu pel que no es pot aplicar a l’expedient objecte d’aquest informe, vist que es va 
adjudicar conforme al TRLCSP. 
La fonamentació d’aquesta objecció es coincident amb les conclusions de l’informe núm. 
9/2018, de 14 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació de Canàries. 
Atès que l’incompliment s’inclou en els supòsits establerts als articles 216 del TRLRHL i 12.3 
del RCI, procedeix la SUSPENSIÓ de la tramitació de l’expedient fins que s’esmenin les 
incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el procediment previst als 
articles 217 i 218 del TRLRHL i 15 del RCI. 
Igualment, d’acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es 
formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació de l’expedient: 
- 1) Respecte al requisit C.1 objecte de fiscalització, la valoració de les repercussions i efectes 
del contracte en relació al compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera és una obligació que s’exigeix d’acord a l’article 7.3 de la Llei Orgànica citada i en 
relació al previst a la DA 3a, apartat tercer, de la LCSP relativa a les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals. 
No obstant, per Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 es va apreciar que 
Espanya sofreix actualment una emergència extraordinària que justifica la suspensió temporal de 
les regles fiscals en els exercicis 2020 i 2021. Dit Acord va ser aprovat pel Ple del Congrés dels 
Diputats. La suspensió del compliment del principi d’Estabilitat Pressupostària i de la regla de la 
despesa afecta al compliment d’aquest extrem objecte de fiscalització, d’aquí que el seu 
compliment no impliqui la formulació d’una objecció i la suspensió de la tramitació de 
l’expedient. Això no obstant, és del tot necessari que l’Entitat segueixi les recomanacions 
relatives al seguiment de la senda de despesa pel subsector administració local; d’aquí la 
conveniència d’incloure un apartat en la memòria justificativa de si la despesa de l’expedient de 
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contractació està prevista o no als crèdits inicials del pressupost de l’exercici i si la despesa del 
contracte projectat experimenta o no algun increment significatiu, present o futur, que pugui 
repercutir en el compliment d’aquestes regles fiscals. 
 
77. Donar compte al Ple acord Junta Govern 7.04.21 aprovació de la PRÒRROGA DEL 
LOT 1 I 2 DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA 
D'ENLLUMENAT, adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):   
X2021000014 
 
El Ple de l’Ajuntament s’assabenta: 
 
Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 7 d’abrril de 2021  d’aprovació de    la  
PRÒRROGA DEL LOT 1 I 2 DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA 
D'ENLLUMENAT, adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):   
X2021000014 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS AMB 
OBJECCIONS I OBSERVACIONS 
Unitat emissora: DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ 
Unitat destinatària: DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 
ANTECEDENTS 
1. Número expedient: X2021000014 - PRÒRROGA DEL LOT 1 I 2 DEL SERVEI DE 
SUPERVISIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT 
2. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES 
PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, Expedients de serveis 
(serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació), Pròrroga dels contractes (2.7.7) 
3. Fase de la despesa: AD 
4. Import de la fase de la despesa: 1.167.613,42 € 
5. Aplicació pressupostària: 
Lot 1: 
11- 16502- 22799 ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT 415.032,04 € 
11- 16502- 61900 ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. 
ENER. 
9.281,66 € 
Lot 2: 
11- 16502- 22799 ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT 469.120,11 € 
11- 16502- 61900 ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. 
ENER 
274.179,61 € 
6. Òrgan competent: Junta de Govern Local 
FONAMENTS JURÍDICS 
1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local. 
3. Acord de Ple de de l'Ajuntament de Palma de 26 de novembre de 2020, pel qual s’aprova el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de les despeses i 
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obligacions, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per la pressa de raó en 
la comptabilitat de la Tresoreria de l’Ajuntament de Palma, dels seus Organismes Autònoms i 
ens dependents en règim de pressupost limitatiu. 
 
INFORMO 
 
Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a 
l’expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d’acord amb la naturalesa de l’expedient, 
en el benentès que l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s’han revisat exclusivament 
els requisits establerts a l’acord de Ple de l’Ajuntament de Palma data 26 de novembre de 2020, 
amb el resultat següent: 
Requisits fiscalitzats de conformitat: 
- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que 
es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 116.3 L 
9/2017) 
- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 
2/2004 Art. 117.1 L 9/2017) 
- Que existeix informe dels Serveis Jurídics Municipals. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 
4.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017) 
- Que en l'expedient consta informe de valoració de la repercussió del contracte en el compliment 
dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat d'acord amb l'art. 
7.3 dela LO 2/2012. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 DA 3ª L 9/2017 Art. 7.3 LO 2/2012) 
- Que hi ha informe-proposta del cap de la dependència o unitat administrativa, conformada al 
seu cas pel coordinador general i/o director general, en el que s'exposen els antecedents i 
disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva 
està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per a la naturalesa de l'acord. 
(Art. 13.2.c) RD 424/2017 Art. 172 i 175 RD 2568/1986 Arts. 45 i 46 ROGA Ajuntament de 
Palma) 
Requisits que, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta fase del procediment no 
procedeix la seva revisió: 
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són 
executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 173.6 RDLeg 2/2004) 
- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174 
del RDLeg 2/2004. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLeg 2/2004 Art. 79 i seg. RD 
500/1990) 
- En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la 
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el 
pressupost. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017) - 
En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la 
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el 
pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 
RDLeg2/2004 Art. 117.2 L 9/2017) 
- Que consten a l'expedient els informes dels Serveis o autoritzacions dels òrgans de l'Àrea 
d'Hisenda que, en matèria de la seva competència, s'estableixen a les Bases d'Execució del 
Pressupost General de la Corporació de l'exercici. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de 
l'Ajuntament) 
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Requisits fiscalitzats amb objeccions: 
- Que la pròrroga està prevista en el PCAP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 
L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001) 
- Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que 
preveu la normativa contractual vigent. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 
9/2017) 
- En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a 
l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
establert en el citat precepte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 9/2017) 
 
CONCLUSIÓ 
 
Es fiscalitza l’expedient de referència en aquesta fase del procediment amb les següents 
OBJECCIONS: 
- Que la pròrroga està prevista en el PCAP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 
L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001) 
- Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que 
preveu la normativa contractual vigent. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 
9/2017) 
- En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a 
l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
establert en el citat precepte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 9/2017) 
Fonamentació de les objeccions: 
L’art. 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) 
contempla el supòsit excepcional en el què, per raons d’interès públic i com a conseqüència 
d’esdeveniments imprevisibles, es pot acordar la pròrroga de la prestació del servei fins a 9mesos 
més, sempre i quan l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació 
mínima de 3 mesos i, en com en qualsevol pròrroga, es regirà per la mateixes condicions que el 
contracte original. 
Dels antecedents que consten a l’expedient es constata que es complirien els requisits fixats a 
l’art. 29.4 de la LCSP per a permetre la pròrroga. No obstant això, cal tenir present que el 
contracte pel que es proposa la pròrroga excepcional, correspon a un contracte adjudicat 
conforme al RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i que, conforme al disposat al punt 2 de la disposició 
transitòria primera de la LCSP: “Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la present Llei es regiran, en quant als seus efectes, compliment i extinció, 
inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.” 
Per tant, el supòsit previst a l’art. 29.4 de la LCSP no es recull a l’anterior normativa (TRLCSP), 
motiu pel que no es pot aplicar a l’expedient objecte d’aquest informe, vist que es va adjudicar 
conforme al TRLCSP. 
La fonamentació d’aquesta objecció es coincident amb les conclusions de l’informe núm. 
9/2018, de 14 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació de Canàries. 
Atès que l’incompliment s’inclou en els supòsits establerts als articles 216 del TRLRHL i 12.3 
del RCI, procedeix la SUSPENSIÓ de la tramitació de l’expedient fins que s’esmenin les 
incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el procediment previst als 
articles 217 i 218 del TRLRHL i 15 del RCI. 
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Igualment, d’acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es 
formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació de l’expedient: 
- 1) Respecte al requisit C.1 objecte de fiscalització, la valoració de les repercussions i efectes 
del contracte en relació al compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera és una obligació que s’exigeix d’acord a l’article 7.3 de la Llei Orgànica citada i en 
relació al previst a la DA 3a, apartat tercer, de la LCSP relativa a les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals. 
No obstant, per Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 es va apreciar que 
Espanya sofreix actualment una emergència extraordinària que justifica la suspensió temporal de 
les regles fiscals en els exercicis 2020 i2021. Dit Acord va ser aprovat pel Ple del Congrés dels 
Diputats. La suspensió del compliment del principi d’Estabilitat Pressupostària i de la regla de la 
despesa afecta al compliment d’aquest extrem objecte de fiscalització, d’aquí que el seu 
compliment no impliqui la formulació d’una objecció i la suspensió de la tramitació de 
l’expedient. Això no obstant, és del tot necessari que l’Entitat segueixi les recomanacions 
relatives al seguiment de la senda de despesa pel subsector administració local; d’aquí la 
conveniència d’incloure un apartat en la memòria justificativa de si la despesa de l’expedient de 
contractació està prevista o no als crèdits inicials del pressupost de l’exercici i si la despesa del 
contracte projectat experimenta o no algun increment significatiu, present o futur, que pugui 
repercutir en el compliment d’aquestes regles fiscals. 
 
78. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 14.04.21 pròrroga contracte seguretat i 
vigilància immobles i dependències de l'Ajuntament adoptat amb informe de Intervenció 
amb OBJECCIONS (Reparo): X2021000024 
 
El Ple de l’Ajuntament s’assabenta: 
 
Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 14 d’abril de 2021  d’aprovació de    la  
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I 
DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA A LA UTE SALZILLO SEGURIDAD, 
SA - SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, SL., adoptat amb informe de Intervenció amb 
OBJECCIONS (Reparo):   X2021000024 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS AMB 
OBJECCIONS I OBSERVACIONS 
Unitat emissora: DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ 
Unitat destinatària: DEPARTAMENT D'INTERIOR - GABINET GENERAL TÈCNIC 
ANTECEDENTS 
1. Número expedient: X2021000024 - INFORMAR SOBRE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I DEPENDÈNCIES DE 
L'AJUNTAMENT DE PALMA A LA UTE SALZILLO SEGURIDAD, SA - SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES, SL. 
2. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES 
PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, Expedients de serveis 
(serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació), Pròrroga dels contractes (2.7.7) 
3. Fase de la despesa: AD 
4. Import de la fase de la despesa: 153.586,51€ 



 
 
 

Pàgina 67 de 73 
 

5. Aplicació pressupostària: 06- 92000- 22701 ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. 
SEGUR. 
6. Òrgan competent: Junta de Govern Local 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local. 
3. Acord de Ple de de l'Ajuntament de Palma de 26 de novembre de 2020, pel qual s’aprova el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de les despeses i 
obligacions, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per la pressa de raó en 
la comptabilitat de la Tresoreria de l’Ajuntament de Palma, dels seus Organismes Autònoms i 
ens dependents en règim de pressupost limitatiu. 
 
INFORMO 
 
Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a 
l’expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d’acord amb la naturalesa de l’expedient, 
en el benentès que l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s’han revisat exclusivament 
els requisits establerts a l’acord de Ple de l’Ajuntament de Palma data 26 de novembre de 2020, 
amb el resultat següent: 
Requisits fiscalitzats de conformitat: 
- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que 
es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 116.3 L 
9/2017) 
- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 
2/2004 Art. 117.1 L 9/2017) 
- Que existeix informe dels Serveis Jurídics Municipals. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 
4.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017) 
- Que en l'expedient consta informe de valoració de la repercussió del contracte en el compliment 
dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat 
d'acord amb l'art. 7.3 dela LO 2/2012. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 DA 3ª L 9/2017 Art. 7.3 LO 
2/2012) 
- Que hi ha informe-proposta del cap de la dependència o unitat administrativa, conformada al 
seu cas pel coordinador general i/o director general, en el que s'exposen els antecedents i 
disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva 
està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per a la naturalesa de l'acord. (Art. 
13.2.c) RD 424/2017 Art. 172 i 175 RD 2568/1986 Arts. 45 i 46 ROGA Ajuntament de Palma) 
Requisits que, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta fase del procediment no 
procedeix la seva revisió: 
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són 
executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 173.6 RDLeg 2/2004) 
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- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174 
del RDLeg 2/2004. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLeg 2/2004 Art. 79 i seg. RD 
500/1990) 
- En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la 
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el 
pressupost. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017) - 
En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la 
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el 
pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 
2/2004 Art. 117.2 L 9/2017) 
- En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a 
l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
establert en el citat precepte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 9/2017) 
- Que consten a l'expedient els informes dels Serveis o autoritzacions dels òrgans de l'Àrea 
d'Hisenda que, en matèria de la seva competència, s'estableixen a les Bases d'Execució del 
Pressupost General de la Corporació de l'exercici. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de 
l'Ajuntament) 
Requisits fiscalitzats amb objeccions: 
- Que la pròrroga està prevista en el PCAP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 
L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001) 
- Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que 
preveu la normativa contractual vigent. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 
9/2017) 
 
CONCLUSIÓ 
 
Es fiscalitza l’expedient de referència en aquesta fase del procediment amb les següents 
OBJECCIONS: 
- Que la pròrroga està prevista en el PCAP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 
L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001) 
- Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que 
preveu la normativa contractual vigent. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 
9/2017) 
Fonamentació de les objeccions: 
1) El contracte objecte d'informe tenia una durada de 2 anys prorrogables per 2 anys més. El 
contracte es va prorrogar per un termini acumulat de 17 mesos dels 2 anys prevists al PCAP: en 
una primera pròrroga per 5 mesos (del 4 d'agost de 2019 al 3 de gener de 2020) i en una segona 
per 12 mesos més (del 4 de gener de 2020 fins al 3 de gener de 2021). El nou contracte fou 
adjudicat per Junta de Govern de 19 de gener de 2021, es va formalitzar el 18 de febrer de 2021 i 
va iniciar la seva execució de la prestació l'1 de març de 2021. 
Pel que fa a les condicions en què es podien dur a terme les pròrrogues del contracte, la clàusula 
D del quadre de característiques del PCAP estableix que aquest "Pot ser prorrogat per dos 
períodes anuals, d'obligatori compliment per l'adjudicatari, amb un preavís de tres mesos. 
La duració del contracte, incloses les prorrogues, no podrá excedir de quatre anys." Al respecte, 
l'art. 23.2n. del TRLCSP, d'aplicació a l'expedient, determina en caràcter general que “El 
contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación 
haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos 



 
 
 

Pàgina 69 de 73 
 

de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por 
el consentimiento tácito de las partes”. 
D'altra banda, l'art. 303.1 del TRLCSP, aplicable al cas concret dels contractes de serveis, 
estableix que: “(…) podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, no excedan de seis años y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente, el 
plazo fijado originariamente”. 
Així cal constatar que, tot i que no es va esgotar la durada màxima de les pròrrogues previstes als 
plecs del contracte, una eventual pròrroga s'hauria d'haver acordat per l'òrgan de contractació 
abans de la finalització del contracte i en els termes previstos als plecs, circumstàncies que no es 
van cumplir D'acord amb l'informe de la Junta Consultiva de Contractació de les Illes Balears 
núm. 1/2016 de 19 d'abril, un cop finalitzat el termini de durada d'un contracte de serveis i, si 
procedeix, de les eventuals pròrrogues que s'hagin previst, el contracte s'extingeix i no es pot 
prorrogar. 
En termes semblants es manifesten els informes de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l'Estat (informe núm. 32/2014 de 30 de juny), que determina que no es pot 
autoritzar una durada superior dels contractes dels serveis més enllà del límit legal, i la Junta 
Consultiva de Contractació de Canàries (informe núm. 2/2014), que conclou que no es possible 
admetre pròrrogues tàcites dels contractes administratius. 
Atès que l’incompliment s’inclou en els supòsits establerts als articles 216 del TRLRHL i 12.3 
del RCI, procedeix la SUSPENSIÓ de la tramitació de l’expedient fins que s’esmenin les 
incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el procediment previst als 
articles 217 i 218 del TRLRHL i 15 del RCI. 
Igualment, d’acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es 
formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació de l’expedient: 
1)- Respecte al requisit C.1 objecte de fiscalització, la valoració de les repercussions i efectes del 
contracte en relació al compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera és una obligació que s’exigeix d’acord a l’article 7.3 de la Llei Orgànica citada i en 
relació al previst a la DA 3a, apartat tercer, de la LCSP relativa a les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals. 
No obstant, per Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 es va apreciar que 
Espanya sofreix actualment una emergència extraordinària que justifica la suspensió temporal de 
les regles fiscals en els exercicis 2020 i 2021. Dit Acord va ser aprovat pel Ple del Congrés dels 
Diputats. La suspensió del compliment del principi d’Estabilitat Pressupostària i de la regla de la 
despesa afecta al compliment d’aquest extrem objecte de fiscalització, d’aquí que el seu 
compliment no impliqui la formulació d’una objecció i la suspensió de la tramitació de 
l’expedient. Això no obstant, és del tot necessari que l’Entitat segueixi les recomanacions 
relatives al seguiment de la senda de despesa pel subsector administració local; d’aquí la 
conveniència d’incloure un apartat en la memòria justificativa de si la despesa de l’expedient de 
contractació està prevista o no als crèdits inicials del pressupost de l’exercici i si la despesa del 
contracte projectat experimenta o no algun increment significatiu, present o futur, que pugui 
repercutir en el compliment d’aquestes regles fiscals. (Art. 7.3 LO 2/2012 i DA 3a. LCSP). 2)- 
Conforme a l'informe núm. 537/2018 de 5 de febrer dels Serveis Jurídics Municipals, l'informe 
jurídic relatiu a la pròrroga del contracte no és preceptiu atès que l'expedient es va regir pel 
RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el TRLCSP. (DA 3a. L 9/2017 i ACM 2018 
4.1.6) 
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4.4. PREGUNTES DE RESPOSTA ORAL 
 
79. Pregunta oral Grup PP relativa  a la publicitat de "comptador d'arbres" 
 
¿Cuál es el coste total de la campaña de publicidad que concierne al "contador de árboles" 
plantado en la Plaza de España, incluidos la puesta en marcha y el mantenimiento de la Web? 
 
Contesta la Sra. Pastor 
 
80. Pregunta oral Grup PP relativa al campanya de publicitat del projecte de 
reurbanització de Nuredduna 
 
¿Cuál es el coste total de la campaña de publicidad prevista para el lanzamiento del proyecto de 
reurbanización de Nuredduna, incluidos el vídeo en 3D y la difusión en medios  escritos y 
digitales? 
 
Contesta la Sra. Pastor 
 
FOD 1. Autoritzar l'elevació dels percentatges i/o anualitats en relació els plecs per a la 
contractació de l’assistència tècnica i manteniment dels edificis municipals i centres 
d’educació infantil i primària de l’Ajuntament de Palma 
 
Es proposa: 
 
1r. Autoritzar l'elevació dels percentatges i/o anualitats, pel que fa a la despesa d’inversió, 
prevists a l'art. 82 del RD 500/1990, de 20 d'abril, a l'art. 174 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la Base 52 de les 
d'Execució del Pressupost de 2021 de l'Ajuntament de Palma, en relació als plecs per a la 
contractació de l’assistència tècnica i manteniment dels edificis municipals i centres d’educació 
infantil i primària de l’Ajuntament de Palma amb els reajustaments i modificacions que al 
respecte s'aprovin per Junta de Govern tant a la fase de licitació com a la d'execució del nou 
contracte. 
Tot això, atesa la justificació obrant a la memòria de 12/04/2021 (ANNEX I) de l’Àrea 
d’Infraestructures i Accessibilitat i les característiques i complexitat de l´expedient. 
 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
FOD 2. Aprovar la modificació de crèdit núm. 1 de suplement de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries en el pressupost propi de la corporació per a 2021 
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 1 de suplement de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries en el pressupost propi de la corporació per a 2021, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES       
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Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
anterior Augment 

Crèdit 
definitiu 

19 31110 21300 
LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. 
IMMOBILITZAT MATERIAL 5.000,00 8.300,00 13.300,00 

          8.300,00   

              

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES       

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
anterior Disminució 

Crèdit 
definitiu 

19 93320 22710 
DEPENDÈNCIES MPALS. CONTROL I PREVENC. 
LEGIONEL·LI 38.345,31 8.300,00 30.045,31 

          8.300,00   

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentessin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució. 
 
Aprovar, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
FOD 3. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX de la regidora de l'Àrea 
d'Infraestructures i Accessibilitat 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia de la Sra. Angélica Pastor Montero,  regidora responsable del Área de 
Infraestructuras y Accesibilidad, para que informe al Pleno y explique en qué estado se encuentra 
actualmente el proyecto de peatonalización de Nuredduna. 
 
Es retira de l’ordre del dia 
 
FOD 4. Aprovar la modificació de crèdit, numero 11, per crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost 
Propi de la Corporació per a 2021 
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit, numero 11, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost Propi de la 
Corporació per a 2021, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES       
Org. Pro. Eco. Descripció Crèd. Anterior Augment Crèdit Def. 
06 13200 2210166 EDIF.MPALS.- POLICIA LOCAL SUBM.AIGUA (ANYS ANTERIORS) 0,00 2.527,49 € 2.527,49 € 
06 16500 2210066 ENLUMENAT.- ENERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 1.273.482,23 € 1.273.482,23 € 
06 17100 2210066 PARCS I JARDINS.-ENERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 1.000,00 € 1.000,00 € 
06 17100 2210166 PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT AIGUA (ANYS ANTERIORS) 0,00 1.555.464,25 € 1.555.464,25 € 
06 23110 2210166 EDIF.MPALS.-S.SOCIALS SUBMINISTRAMENT AIGUA (ANYS ANTERIORS) 0,00 1.472,63 € 1.472,63 € 
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06 23120 4820166 P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS ANYS ANTERI) 0,00 2.000,00 € 2.000,00 € 
06 23140 4800066 SUBMINISTRAMENTS POBLAT SON RIERA (ANYS ANTERIORS) 0,00 150.000,00 € 150.000,00 € 
06 31120 2210066 EDIF.MPALS.-SON REUS ENERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 4.800,00 € 4.800,00 € 
06 31120 2210166 EDIF.MPALS.-SANITAT SON REUS AIGUA (ANYS ANTERIORS) 0,00 3.200,00 € 3.200,00 € 
06 32320 2210166 ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA (ANYS ANTERIORS) 0,00 10.000,00 € 10.000,00 € 
06 33210 2210066 EDIF.MPALS.-BIBLIOTEQUES ENERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 13.065,07 € 13.065,07 € 
06 33310 2210066 EDIF.MPALS.- MUSEUS NERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 5.000,00 € 5.000,00 € 
06 33710 2210066 EDIF.MPALS.- JOVENTUT ENERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 3.000,00 € 3.000,00 € 
06 43120 2210066 MERCATS I SIMILAR.- ENERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 7.338,68 € 7.338,68 € 
06 93320 2210066 EDIFICIS MULTIPLES.- ENERGIA ELÈCTRICA (ANYS ANTERIORS) 0,00 54.337,90 € 54.337,90 € 
02 92050 4160166 TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE (ANYS ANTERIORS) 0,00 213.103,82 € 213.103,82 € 

02 92050 2060066 
SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES   (ANYS 
ANTERIORS) 0,00 35.621,44 € 35.621,44 € 

02 92050 2279966 
SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES  (ANYS 
ANTERIORS) 0,00 317.118,60 € 317.118,60 € 

06 43900 2269966 ESCORXADOR.- ALTRES DESPESES DIVERSES (ANYS ANTERIORS) 0,00 62.289,36 € 62.289,36 € 
06 91200 62500 ÒRGANS DE GOVERN - MOBILIARI. 0,00 4.578,65 € 4.578,65 € 
08 23110 6220099 EDUSI.- EQUIPAMENT CASES DES RETIRO 0,00 11.100,00 € 11.100,00 € 
08 23110 6220199 EDUSI.- EQUIPAMENT ROBERT GRAVES 16-18 0,00 22.345,06 € 22.345,06 € 
09 92000 2260466 FUNCIÓ PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES  (ANYS ANTERIORS) 0,00 617.244,41 € 617.244,41 € 
11 17100 2271166 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT  (ANYS ANTERIORS) 0,00 324.285,26 € 324.285,26 € 
12 13600 1510066 BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS) 0,00 300.000,00 € 300.000,00 € 
12 13600 1210366 BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS (ANYS ANTERIORS) 0,00 119.693,40 € 119.693,40 € 
12 13200 1510066 POLICIA.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS) 0,00 80.961,26 € 80.961,26 € 
12 13200 1210366 POLICIA.- . ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS 0,00 24.805,72 € 24.805,72 € 
12 13600 2120166 BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL  (ANYS ANTERIORS) 0,00 404.432,45 € 404.432,45 € 
12 13600 3580066 BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC (ANYS ANTERIORS) 0,00 2.257.371,52 € 2.257.371,52 € 
12 13600 6220066 BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS  (ANYS ANTERIORS) 0,00 528.405,12 € 528.405,12 € 

14 31120 2279966 
CENTRE SON REUS.-  ALTRES TRANSFÈRENCIES A SOC.MUNICIPALS (ANYS 
ANTERIORS) 0,00 27.500,00 € 27.500,00 € 

14 31120 62300 CENTRE SON REUS.-  MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNIQUES, UTILLATGE 1.000,00 2.348,61 € 3.348,61 € 
15 44121 7700066 TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEGURETAT TAXI (ANYS ANTERIORS) 0,00 29.380,32 € 29.380,32 € 
16 92400 64100 P. CIUTADANA.- APLICACIONS INFORM. TUFASPALMA 0,00 2.299,00 € 2.299,00 € 
20 33710 48908 JOVENTUT.- SUBVENCIONS EN ESPÈCIE 0,00 2.330,40 € 2.330,40 € 
02 93101 35201 ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA (EXPROPIACIONS) 0,00 40.000,00 € 40.000,00 € 
08 15000 60000 ADM.GRAL.VIVIENDA I URB.- EXPROPIACIONS ÚS GRAL. 0,00 443.439,27 € 443.439,27 € 

10 32320 2270066 
FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SERVEI NETEJA ESCOLES (ANYS 
ANTERIORS)  0,00 138.192,01 € 138.192,01 € 

14 31120 2279966 CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS (ANYS ANTERIORS)  0,00 330.000,00 € 330.000,00 € 

11 15320 7530266 
CONVENI AETIB-SOTERRAMENT CONTENIDORS PLATJA DE PALMA (ANYS 
ANTERIORS) 0,00 41.376,92 € 41.376,92 € 

15 15180 6092766 REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (ANYS ANTERIORS) 0,00 48.242,92 € 48.242,92 € 

10 32320 2210066 FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.- SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERIORS 0,00 140.909,83 € 140.909,83 €  

          9.656.063,60 €   
              

B) AUGMENT D'INGRESSOS       
Econòmic AUGMENT   Prev. Total   

87000 ROMANENT DE TRESORERIA.- PER A DESP. GENERALS   9.656.063,60 €   

      TOTAL AUGMENT  D'INGRESSOS   9.656.063,60 €   

 
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, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, amb una esmena "in voce"incorporada: 
on diu "14 31120 4490066" ha de dir "14 31120 2279966”, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs), " 
 
FOD 5. Grups PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs per la qual es 
condemnen els atacs i amenaces que han rebut diversos dirigents polítics als darrers dies 
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Es proposa: 
 
1- El Ple de l’Ajuntament de Palma condemna l'atac i les amenaces sofertes pels 
dirigents polítics en els en els darrers dies, i rebutja de manera conjunta el terror que 
suposen aquestes accions tant per als amenaçats directament, com per als seus 
familiars i el perill que comporta de ruptura de les llibertats i la democràcia al nostre 
país. Entenent que el millor camí és el rebuig a la intolerància, l'odi i la violència i 
denunciar davant les Autoritats i Cossos i Forces de Seguretat pertinent aquest tipus 
de fets sense dilació. 
 
Aprovat, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per unanimitat 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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