de Palma

Ajuntament

ACTA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL DE

LA

CAPITALITAT DE PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 1/2019
Caràcter: extraordinària constitutiva
Data: 6 de febrer de 2019
Hora: de 13.37 a 14.21 h
Lloc: sala de reunions de Batlia (pI. de Cort, 1)
i

Assistents
Presidenta
Aurora Jhardi Massanet, regidora de l’Àrea de Funció Pública
substitució del Sr. Antoni Noguera Ortega, batle

—Sra.

Membres de la conselleria autonòmica
-$r. Joan Carrió Vidal, director general de Pressupost, en substitució de

i

Govern Interior, en

la

Sra. Catalina Cladera

iCrespi, consellera de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Membres de conselleries insulars (Consell de Mallorca)
Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda
—Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i Infraestructures
—Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de
Desenvolupament Local
—Sr.

Membres de regidories (Ajuntament de Palma)
Martí Siquier Sastre, coordinador general d’Economia, hisenda i Innovació, en substitució
del Sr. Adrián Garcia Campos, regidor de l’Àrea d'Economia, Hisenda Innovació
-Sra. Sandra Solduga Costa, coordinadora general de Batlia, en representació de Batlia

-Sr.

i

Excusen l'assistència
-$r. Antoni Noguera Ortega, batle de Palma
-Sra. Francina Armengol iSocias, presidenta de la Comunitat Autònoma
-Sr. Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de Mallorca
-$ra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència
-Sra. Isabel M. Busquets Hidalgo, vicepresidenta consellera de la Conselleria d’Innovació
'
Recerca i Turisme
—Sr. José Hila Vargas, regidor de l’Àrea de Model de
Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
i

i

Secretaria
—Sr.

Miquel Ballester Oliver, secretari adjunt general del Ple actal.
i

Ordre del dia
Donar compte de l’acord del Consell de la CapítaIitat de 21 de desembre de 2018 pel qual es
crea la Comissió Executiva del Consell de CapítaIitat constitució de la Comissió Executiva.
2. Acord de modificació de les assignacions del Consell de Mallorca corresponents a l’exercici
2016 respecte dels projectes “Senda ciclable Son Espases" i “Creació de la senda ciclable en el
camí Vell de Sineu".
} Aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió.
1.

i

es.,
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Desenvolupament de la sessió i acords
1. Donar compte de l'acord del Consell de la Capitalitat de 21 de desembre de 2018 pel qual
es crea la Comissió Executiva del Consell de Capitalitat i constitució de la Comissió Executiva

dóna compte de l’acord del Consell de la Capitalitat de 21 de desembre de 2018 pel qual es
crea la Comissió Executiva del Consell de Capitalitat i constitució de la Comissió Executiva:
Es

”1. Crear la Comissió Executiva del Consell de

Capitalitat

la

2. La Comissió Executiva estarà presidida pel batle o
Consell de la Capitalitat en qui delegui.
3. Els seus membres, a més

la

batlessa o regidor/a membre del

dela presidència, seran:

tres titulars de conselleries autonòmiques

a.

b. tres titulars de conselleries insulars
c.

tres titulars de regidories

presidència de cada institució nomena els titulars els seus suplents. Els nomenats poden
coincidir amb els membres del Consell de Capitalitat o ser-ho entre el personal directiu de les
respectives administracions.
La

i

presidència de cada institució no nomeni expressament titulars suplents dela
Comissió Executiva, es consideraran titulars els propis membres del Consell de la Capitalitat
podran actuar com a suplents els directius de les respectives conselleries autonòmiques,
conselleries insulars o regidories municipals.

En el

cas que

la

i

i

4. Delegar a

la

Comissió Executiva les competències següents:

4.1. L'aprovació dels canvis de projectes entre les aportacions anuals autoritzades, inclús entre
diverses institucions, si no es modifica la quantitat global prèviament autoritzada per cada
administració.
4.2. L’assignació dels romanents, producte de les baixes resultants de la execució de les
inversions de capitalitat, a nous projectes."
La

Comissió Executiva es dóna per assabentada

i

queda constituida.

Acord de modificació de les assignacions del Consell de Mallorca corresponents a l'exercici
2016 respecte dels projectes ”Senda ciclable Son Espases" i “Creació de la senda ciclable en
el camí Vell de Sineu"
Z.

Es

proposa:

”1. Modificar l'acord adoptat pel Consell de Capitalitat del 14 de desembre de 2015 modificat
el 5 d’abril de 2017, per tal d’augmentar la inversió del projecte ”Senda ciclable Son Espases"
per arribar a la inversió final de 577.897,50, reduir la diferència de finançament, és a dir,
217.897,50 euros, del projecte "Creació de la senda ciclable en el camí Vell de Sineu en el tram
comprés entre el Torrent Gros i Son Llàtzer”.
i

i
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Projecte

import inicial

Import final

Senda ciclable Son Espases

360.000,00

577.897,50

Creacm de la senda Ciclahle en el caml Vell de Slneu en el
tram compres entre el Torrent Gros | Son Llatzer

400000’00

182.102,50

760.000,00

760.000,00

TOTAL

Per tant, el detall dels projectes finançats pel Consell de Mallorca per a l'exercici 2016 serà el
següent:
Projecte

Import

Senda ciclable Son Espases

577.897,50

Castell de Bellver. Inversions al Passelg de Ronda, Murada | fossats

1.000.000,00

M||lora urbana del cami Salard. Tram compres entre el c.B|n|amar | el
cam| Vell de Slneu

“000000

CreaCIo de la senda Ciclable en el cam| Vell de Slneu en el tram compres
entre el Torrent Gros | Son Llatzer

182.102,SO

Permeabilització i pacificació del trànsit del bulevard dela Façana
Marítima des del c. Manuel Azaña al Torrent d’en Barberà

700 ' 000 ' 00

Inversió habitatges d'acollida familiar

500.000,00

|nter|or | extenor

3.500.000,00

TOTAL

2. Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca."
S’aprova per unanimitat
3. Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió

S'aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 1, corresponent a aquesta sessió de dia 6
de febrer de 2019.
La

presidenta aixeca la sessió, dela qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

u ra Jhardi M

ssanet

