
REGIDORS
SECRETARIAGENERAL DEL PLE '

_ _

.“ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Codi orgánic: .
02010000

Unitat emissora: '

CONVOCATORIA DE sess¡ó PLENARIA

Identificació de la sessió
Carácter: ordinária
Data: 25 d'octubre de 2018
Hora: 10.00 h
Lloc: sala de plens de l'Ajuntament

D'acord amb el que disposen els articles 55 ¡ segiients del Reglament Organic del Ple, us convoco, a
I'objecte de tractar els assumptes del segiient

ORDRE DEL DIA:

1. SECRETARIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinaria de 27 de setembre de 2018

2. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 27 de setembre de 2018

3. Donar compte dela inscripció al Registre de Convenis

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

4. Declaració Institucional de suport al voluntariat de Ciutat

3. PART RESOLUTIVA
3.1. PROPOSTESDE BATLIA

5. Donar compte del Decret de Batlia núm. 19.208, de 26 de setembre de 2018, modificació de la

Presidencia del Districte Centre ¡ Districte Platja de Palma ¡Pla de Sant Jordi

6. Acord modificacióde nomenament dels membres dels districtes de Palma

7. Donar compte dela relació de decrets des del dia 21 de setembre al 19 d'octubre de 2018

3.2. PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN, DELS SEUS MEMBRES | DELS/DE ALTRES REGIDORS/RES
AMB RESPONSABILITAT DE GOVERN

COMISSIÓ DE COMPTESECONOMIA | RECURSOS HUMANS

8. Reiterar al Parlament petició control financer de la Sindicatura de Comptes de l'activitat d'escorxador
per l'entitat Escorxador ¡ Serveis Cárnics Palma SL



9. Reconéixer a la Sra. Quintana, TAE mig de I'Area d'Igualtat, Joventut ¡ Drets Cívics, la compatibilitat
per a l'exercici de l'activitat pública de professora associada a la UIB

10. Reconéixer a la Sra. Cortada, educador social de |'Area de Benestar Social, la compatibilitat per a
l'exercici d'activitat pública de professora associada a la UIB

11. Reconeixement de compatibilitat per a exercici professional privat de l'advocacia per part de la

persona seleccionada com a assessorjurídic, a temps parcial, de MERCAPALMA

12. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 227.766,01€

13. Reconeixement de deute a Grupo de Educadores de calle y Trabajo con Menores (GREG) per un
import de 126.999€

14. Reconeixement de deute a l'entitat VIAJES MARTEL, SL, per un import de 387,86€

15. Reconeixement de deute a Creu Roja Espanyola IB per un import de 380.370,96€

16. Reconeixement de deute en concepte de prestació de serveis ¡ subministraments a la policia local
per un import de 534,50€

17. Reconeixement de deute a l'empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. per un import de
313.936,93€

18. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVELSERVICES per un import de 224,94€

19. Reconeixement de deute al Despacho Jesús González Pérez Abogados per un import de 3.630€

20. Reconeixement de deute al Despacho Jesús González Pérez Abogados per un import de 2.420€

21. Reconeixement de deute al Procurador Sr. Alejandro González Salinas per un import de 314,15€

22. Reconeixement de deute a l'empresa Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. per un import de
105.225,95

23. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPANA SAU ¡TELEFONICA MOVILES SAU per
un import de 11.798,23€ (IME)

24. Reconeixement de deute a l'empresa SISTEMAS DE OFICINAS DE BALEARES, S.A. (CANON) per un
import de 9.419,39€ (IME)

25. Reconeixement de deute a l'empresa Technogym Trading per un import de 2.627,22€ ¡ a l'empresa
Saniconsult per un import de 165,78€ (IME)

26. Aprovar la modificació de credit n. 6, de suplement de credit financat amb baixa de credit en el

Pressupost Propi de la Corporació per a 2018

27. Aprovar la modificació de credit n. 16, de credit extraordinari financat amb baixa de credit en el

Pressupost Propi de la Corporació per a 2018



28. Aprovar la modificació de credit n. 17, de credit extraordinari ¡ suplement de crédit financat amb
baixa de credit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2018

29. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de I'ordenanca fiscal de l'|mpost sobre béns
immobles, concepte 112,00—112,01

30. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de l'ordenanca fiscal reguladora de l'impost
sobre vehicles de tracció mecánica, concepte 113,00

31. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de l'0rdenanca fiscal de I'lmpost sobre
I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, concepte 114,00

32. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de I'Ordenanca fiscal de l'|mpost sobre
construccions, instal-lacions ¡ obres, conceptes 282,00

33. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de l'ordenanca fiscal reguladora de la Taxa per
optar a proves de selecció de personal, concepte 310,03

34. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de l'ordenanca fiscal la Taxa per a
I'estacionament de vehicles de tracció mecánica ales vies públiques municipais, concepte 316,00

35. Aprovar provisionalment la modificació de l'0rdenanca fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament
d'interés general, concepte 316,07

36. Aprovar la modificació de l'0rdenanca reguladora del preu públic per serveis de préstec de bicicleta
pública

37. Donar compte de l'aprovació definitiva de I'Ordenanca de Transparencia

COMISSIÓ DE VIGILANCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES | DESCONCENTRACIÓ
TERRITORIAL

38. Aprovar I'inici del procediment per a la revisió d'ofici dels articles 10 i 11 del Reglament municipal
del servei de transport urbá de viatgers de tracció animal amb conductor (galeres)

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

3.4 PROPOSICIONSDELSGRUPS POLÍTICS

COMISSIÓDE SERVEIS A LA CIUTADANIA

39. Grup C's relativa a compra d'habitatges per a víctimes de violencia de genere

40. Grup C's relativa a la retirada del llac groc exposat en un balcó de l'Ajuntament

41. Grup PP relativa a autoescala dels bombers de Palma

42. Grup PP relativa a recuperació de I'esperit de concordia de la transició ¡ defensa de la unitat
d'Espanya



43. Grup PP relativa a garantir la llibertat educativa de ¡es families

44. Grup PP relativa a suport a la reforma dela LOREG perque governi la llista més votada

45. Grup PP relativa a decret de jornada voluntaria ala Policia Local

COMISSIÓDE COMPTESECONOMIA | RECURSOS HUMANS

46. Grup C's relativa a mesures fiscals per al foment de l'arrendament de les edificacions destinades a
satisfer les necessitats d'habitatge permanentde l'arrendatari

COMISSIÓ DE VIGILANCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES | DESCONCENTRACIÓ
TERRITORIAL

47. Grup C's relativa al solar del carrer Marti Moneo de Son Dameto

48. Grup PP relativa a millores a la mobilitat de Palma

COMISSIÓDE SUGGERIMENTS l RECLAMACIONS/COMISSIÓ DRETS DE LA CIUTADANIA

49. Grup PP relativa ala petició d'informació del Defensor del Pueblo

COMISSIÓD'URBANISME I MEDI AMBIENT

50. Grup C's relativa a neteja de senyalitzacions

51. Grup C's relativa a Sanican del passatge Son Real

52. Grup C's relativa a Comissió investigació nau industrial zona Es Carnatge

53. Grup PP relativa a actuacions a Cala Gamba

4. INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL
4.1. INFORMACIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN

4.2 COM PAREIXENCES

54. Compareixenca a petició del Grup C's de la regidora responsable de l'Institut Municipal d'Esports
(IME)

4.3 INFORME INTERVENCIÓ

55. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 17 d'octubre de 2018 adoptat amb informe de
Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo): 84 P 2018 2 Prorroga Extr.

56. Donar compte de l'acord de I'informe de morositat del mes d'AGOST

4.4. PREGUNTES DE RESPOSTA ORAL

57. Pregunta oral Grup PP relativa a relació llocs de feina a l'lMl
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5. MOCIONS D'URGENCIA
(no n'hi ha)

6. PRECS I PREGUNTES

Palma, 22 d'octub e de 2018

CT"! 0 M
Aur ah d' aaet


