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ACTA DEL CONSELLDE LA CAPITALITATDE PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 1/2017
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 5 d’abril de 2017
Hora: de 16.28 a 17.05 h
Lloc: sala de reunions de Batlia (pl. de Cort, 1)

Assistents:
President:
Batle de Palma
Sr. José Hila Vargas

Vicepresident segon:
President del Consell de Mallorca
Sr. Miquel Ensenyat Riutort

Titulars de conselleries autonòmiques:
— Per delegació Sr. Gabriel Barceló i Mí/ta, vicepresident de la CAIB i conseller de la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Actua en el seu nom el Sr. Josep Mal/ol
Vicens
- Sra. Catalina Cladera i Crespí, consellera dela Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques

Titulars de conselleries insulars (Consell de Mallorca):
- Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda
- Sra. Mercedes Garrido Rodriguez, consellera executiva de Territori i Infraestructures

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma):
- Sr. Antoni Noguera Ortega, regidor de l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i

Habitatge Digne.
- Sr. Adrián Garcia Campos, regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació.
— Sra. Aurora Jhardi Massanet, regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern lnterior

Absents:
- Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta de la CAlB i vicepresidenta primera del
Consell de la Capitalitat
— Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local

Altres assistents:
Interventar: Juan Cañellas Vich
Secretari adjunt i general del Ple acta/.: Miquel Ballester Oliver
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Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent dela sessió.
2. Donar compte del canvi de titular del representant de la Conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears.
3. Aprovació de l'acta dela sessió de dia 14 de desembre de 2015.
4. Acord sobre inversions.
5. Precs i preguntes.

Desenvolupamentdela sessió

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent dela sessió

S’aprova per unanimitat el caràcter extraordinari i urgent de la sessió amb el vot a
favor deles tres administracions representades d'acord amb l’article 18 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic del Consell de la Capitalitat.

2. Donar compte del canvi de titular del representant de la Conselleria de Presidència
del Govern deles Illes Balears

El Consell de la Capitalitat se’n dóna per assabentat de:

Mitjançant l’acord del Consell de Govern de 9 d'octubre de 2015 varen ser designats
membres del Consell de la Capitalitat en representació de la Comunitat Autònoma el
Sr. Gabriel Barceló i Milta, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme i la

Sra. Catalina Cladera i Crespí, consellera d'Hisenda i Administración Públiques. I

mitjançant l’acord del Consell de Govern d’11 de desembre de 2015 va ser designat el
Sr. Marc Pons i Pons, conseller de Presidència.

Per Decret 6/2016, de 6 d’abril, la presidenta de les Illes Balears va nomenar consellera
de Presidència la Sra. Pilar Costa i Serra i per Decret 4/2017, de 29 de març de 2017, es
designa representant de la CAIB al Consell de la Capitalitat de Palma a la Sra. Pilar
Costa i Serra.

En conseqüència, els tres titulars de conselleries autonòmiques són:

- Sr. Gabriel Barceló i Milta, vicepresident i conseller de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme
— Sra. Catalina Cladera i Crespí, conseller de la Conselleria d’Hisenda i Adm. Públiques
— Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència

3. Aprovació de l'acta dela sessió de dia 14 de desembre de 2015

S'aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 14 de desembre de 2015 amb el vot a
favor de les tres administracions representades d’acord amb l'article 18 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic del Consell de la Capitalitat./ 2



4. Acord sobre inversions

Es proposa:

”L'article 142 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, estableix
una clàusula de garantia per compensar la capitalitat de Palma, mitjançant un
finançament especial. En concret, la lletra a de l'article esmentat preveu una inversió
anual no inferior a 30 milions d'euros de les institucions públiques autonòmiques amb
àmbit competencial en el terme municipal de Palma com a compensació dels costs de
capitalitat. Aquesta quantia anual estarà formada per les aportacions que li

corresponguin del fons de cooperació local, més la quantitat addicional que sigui
necessària. Aquesta quantitat addicional es destinarà a les inversions que es
determinin en el si del Consell de Capitalitat.

Per a l’any 2017 la Participació en els Fons de Cooperació Local pel Ajuntament de
Palma es de 2.987.993 euros. A més, s’aplica com a inversió d’aquest exercici, el
corresponent plurianual del Conveni de col-laboració de Son Moix per 1 milió d'euros.

L’Ajuntament de Palma té prevista la realització de determinades inversions
finançades amb la Llei de capitalitat , la qual, un cop aprovada, donarà lloc a l’oportú
expedient de generació de crèdit en el Pressupost per a l'exercici de 2017; és objecte
del present acord proposar l’aprovació de les esmentades inversions. Per tot el que
s'ha exposat anteriormentes proposa al Consell de Capitalitat l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.— Aprovar les següents despeses a finançar amb la Llei de Capitalitat per part
del Govern de les Illes Balears amb una aportació de 5,5 milions d’euros i del Consell
Insular de Mallorca amb una aportació de 2 milions d'euros, corresponents a l’exercici
de 2017, amb el detall que s’adjunta a aquest acord:

Inversió
120.000,00

Pro ectes fiana ts Govern de les Illes Balears
Am liació i millora de la xarxa de Casals de barri

488.000,00Expropiació Bolc VIII

500.000,00Fàbrica can Ribas (La soledat)

250.000,00Obres 'fSon Dameto Verd" Infraestructures, Urbanisme, Districte)

200.000,00Obres Pla des Nins S'Arenal (Infraestructures. Urbanisme, Districte)

Rehabilitació Cases son Ametler 490.000,00

1.000.000,00Renovació flota EMT

300.000,00Remodelació paviments de la barriada del Rafal Vell

_200.000,00Centre d’Empresesde turisme i economia sostenible

5.500.000 de
3

Inversió Total
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Projectes fianaçats pel Consell Insular de Mallorca Inversió
Instal-Iació d'un camp de Rugbi i un camp de futbol 11 al poliesportiu Germans
Escales. 500.000,00 »

Millora de la reurbanitzacro, de la accessrbilitati del espai urba del Carrer General
Ricardo Ortega

fl
Inversió Total 2.000.000,00

SEGON.- Aprovar les següents despeses a finançar amb la Llei de Capitalitat per part del
Consell de Mallorca per valor de 3 milions d'euros, corresponentsa l’exercici de 2017, amb
el detall que s'adjunta a aquest acord:

Projectes Inversió

32:ng d accessos | Vials de titularitat del Consell de Mallorca en el terme municrpal de 3.000'00030

TERCER.— Aprovar la següent inversió en eficiència energètica a computar com a Llei de
Capitalitat per part del Govern de les Illes Balears per valor de 7,9 milions d’euros a
l’exercici de 2017, amb el detall que s’adjunta a aquest acord. Aquesta inversió
s'articularà mitjançant conveni, incloent un repartiment de despesa plurianual amb la

següent cadència.

Projecte d'eficiència energètica Inversió

Exercici 2019 2.350.000,00
87

Inversro Total 7.999523'33

QUART.- Els projectes prevists en els apartats anteriors sumen un total de 18,5 milions
d'euros en projectes d’inversió imputats a 2017. A aquest import s’hi ha de sumar,
d'acord amb el que preveu la Llei de Capitalitat, l’import corresponent a la participació en
els fons de cooperació local, que puja a 2,99 milions d'euros, i l'import corresponent al
conveni de collaboració de Son Moix, per valor d'1 milió d’euros.

Pel que fa als 7.512.483 euros restants (per arribar als 30 milions), s’aprova la seva
compensació, en línia amb el que ja s’havia fet en anualitats anteriors, amb aportacions
de la CAlB per a la construcció del Palau de Congressos.

D’aquesta forma, tots aquests conceptes permeten assolir per a l’anualitat 2017 els 30
milions d'euros que preveu l’article 142 dela Llei 23/2006, de 20 de desembre, segons es
pot observar en el quadre següent:

//,
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Anualitat 2017 Inversió
Participació en els fons de cooperació local 2.987 993 00

7.512483 13

5.500.000 00

30.000.000,00

CINQUÉ.- Aprovar les següents modificacions de despeses finançats amb la Llei de
Capitalitat corresponent a exercicis anteriors, amb el detall que s'adjunta com annex 4 a
aquest acord:

Projecte originari Any Nou projecte Import modificat
Reforma Son Moix 2008 Rehabilitació dels vasos de la piscina 89_412,23
Reforma Son Moix 2009 municipalde Son Hugo i instal-laciód’un 503.024,76
Reforma Son Moix Conveni 2009 sistema de calefacció per mitja d'energies 785.506,80
InversióTotal 1.377.943,79

Projecte originari Any Nou projecte Import modificat
Poliesportiu Son Ferragut-Son Oliva 2009 Instal-Iaciód’un camp de Rugbi i un camp 168.234,32
Poliesportiu Son Ferragut-Son Oliva 2015 de futbol 11 al poliesportiu Germans 2844144,54
Gespa camp de fútbol La Antoniana 2015 Escales. 81.66027
InversióTotal 534.039,13

Projecte originari Any Nou projecte Import modificat
Cavalcada de Reis participativa 2015 Ses Cases de Son Llàtzer 140.000,00
InversióTotal 140.000,00

SISÉ.- Modificar el punt TERCER de l'acord sobre inversions a finançar pel Consell de
Mallorca adoptat en sessió del Consell de la Capitalitat de dia 14 de desembre de 2015
en el sentit següent:

On diu: "Centre d’acollida per a families 450.000€" ha de dir "Inversió habitatges
acollida familiar 500.000€".

No obstant això, el Consell de Capitalitat resoldrà".

S’aprova per unanimitat amb el vot a favor de les tres administracions representades
d’acord amb l'article 18 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del
Consell de la Capitalitat.
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5. Precs i preguntes

No se’n formulen.

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca !a sessió dela que, com a secretari,
estenc la present acta.

EI pre 'deht

%



Ajuntament

FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2017

ÀREA: PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TÍTOL DEL PROJECTE: AMPLIACIÓ l MILLORA DE LA XARXA DE CASALS DE BARRI

IMPORT: 120.000 euros

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Confortabilitat per a les persones usuàries: De tots es coneguda la pressió i les queixes
continues de Ies persones usuàries dels casals de barri pel que fa a les temperatures
que han de suportar durant la realització dels tallers i altres activitats que es
desenvolupen als casals.

De la xarxa de C.B. que actualment estan en funcionament, només un 60% disposen
d’aire condicionat. Per tant, seria aconsellable fer una inversió per a la instal-lació de
sistemes i/o d’aparells d'aires condicionats, atès que durant l'estiu hi fa molta calor i

fred durant l’hivern, dificultant el bon funcionament d'alguns tipus de tallers i

l'assistència i participació d'alguns col-lectius de persones usuàries sensibles a les
temperatures extremes.

Per tot lo abans explicat, s'ha fet una selecció dels casals en els què aquesta situació es
dona d'una manera més flagrant, com són el C.B. del Rafal i la recepció del C.B. de Son
Ferriol.
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ÀREA: URBANlSME

TÍTOL DEL PROJECTE: EXPROPIACIÓ CARRER PERE SANS GARAU

IMPORT: 112.000€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Aquest carrer uneix la rotonda d'arribada al nucli de Son Sardina amb la carretera de
Valldemossa, i des de que es va construir l'hospital de Son Espases, fa la funció de
desviar tràfic des de la rotonda del polígon carretera de Soller, cap a la Universitat i

Valldemossa, per tal motiu ha augmentat molt de tràfic i es un perill pels peatons i

bicicletes que circulen per ell.

Per tal motiu, la creació d'un vial paral-lel a dins els terrenys adjunts de Son Ponç de la

Terra, donarà una seguretat als vianants i bicicletes que utilitzen aquesta via i donarà
continuïtat al Passeig Passatemps, que es va construir fa uns anys per part de
l'Ajuntament i molt utilitzat pels veïns de Son Sardina. Al mateix temps farà possible
que es pugui continuar utilitzant la part asfaltada actual, pel tràfic que va a la
universitat sense passar pel nus i pont de Son Espases — Camí dels Reis moltes vegades
col-lapsat ales hores punta, fent compatibles els dos usos d'aquesta via.
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ÀREA: SANiTAT | CONSUM

TÍTOL DEL PROJECTE: ACTUACIONS EN COBERTES MERCAT DE PERE GARAU

IMPORT: 150.000 euros

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Actuacions a les cobertes de l’edifici del mercat municipal permanent de Pere Garau
necessàries per a les subsanacions de les deficiències constructives recollides a
l’informe de data 09—09-2014 del Coordinador d’Estudis i Projectes del Departament
d’lnfraestructures, essencialment en matèria de filtracions, viguetes, etc, i que cal
afrontar en els termes del referit informe.
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ÀREA: CULTURA, PATRIMONI, MEMORIA HlSTòRICA l POLÍTICA LlNGüÍSTlCA

TÍTOL DEL PROJECTE: REHABILITACIÓ CAN RlBAS PER A CENTRE DE CREAClÓ D’ARTS
ESCÉNIQUES | ClRC

lMPORT: 500000 €

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

Rehabilitació de la fàbrica de Can Ribas per convertir—ho en Centre de Creació dedicat a
les arts escèniques i al circ.

En aquests moments la Regidoria de Cultura, a través del Museu Es Baluard, forma
part d’un projecte europeu que treballa sobre la conversió d’espais Industrials o en
desús en centres d’art amb implicació amb la barriada.

El 2008 l'Ajuntament de Palma va dur a terme una primera fase de rehabilitació de
l'entorn que s’hauria de completar amb la recuperació de l'espai central de la fàbrica.
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ÀREA: FUNCIÓ PúBLICA | GOVERN INTERIOR— EMPRESA FUNERÀRlA MUNlClPAL, SA

TÍTOL DEL PROJECTE: REORDENACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE PALMA

IMPORT: 530.000.- €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Aquestes intervencions formen part del projecte de recuperació del patrimoni històric
del cementiri municipal de Palma i el seu ús com a espai urbà públic.

Intervenció 1: Remodelació dela plaça Ramon Llull
Es proposa dins aquesta intervenció dur a terme I’embelliment de l'actual plaça

Ramon Llull del sector 1 del cementeri. Com a únic espai ampli del sector es proposa la
millora del paviment, dotació de mobiliari urbà, enjardinament i la instal'lació d'un
monòlit en memòria de la figura de Ramon Llull. Aquesta intervenció donarà la

possibilitat de realitzar actes íntims en un espai a l'aire lliure del cementeri.

Intervenció 2: Reorganització sector II

La zona es troba en un estat de precarietat absoluta, manca de passos per a
vianants, manca d'instaI-lacions d’aigua i enllumenat, deficiències de seguretat per
usuaris i treballadors, 34% d'abandonament d’unitats d’enterrament, A més a més,
afecta a la seguretat del recinte. El projecte va ser aprovat pel Consell d’Administració
de l'EFM el febrer del 2015 i actualment ja s'ha iniciat la fase prèvia administrativa.

Fase 1 (exhumacions, bescanvis de sepultures, definició de traçat de passos per a
vianants i supressió de sepultures).

Fase 2 (Dotació d’instal-Iacions soterrades i obertura de nous accessos)

Intervenció 3: Senyalística
lnclou tots els elements destacables del cementeri dels sectors 1, 2 i 3.

Complementat amb el desenvolupament d’una app per a la creació d’itineraris
d'nterès.

intervenció 4: Panteó “fills iI-lustres i personatgespopulars"
Consisteix en la recuperació i rehabilitació de 2—3 capelles d'interès patrimonial, per tal
de disposar d’espais on es puguin inhumar les restes de “Fills II-Iustres" 0 personatges
populars. En aquestes unitats s'eliminarien els nínxols i es construirien columbaris per
cendres o restes, també es destinarà un espai com a memorial.
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ÀREA: EDUCACIÓ l ESPORTS

TÍTOL DEL PROJECTE: instal-lació d’un camp de Rugbi i un camp de futbol 11 al
poliesportiu Germans Escales.

Punt 1r de l'Acord: Projectes finançats pel Consell de Mallorca corresponent a l’exercici
2017

IMPORT: 500000 €

DESCRlPClÓ DEL PROJECTE:

Aquesta inversió està vinculada al punt primer de l'acord relatiu als projectes finançats
pel Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2017. Les instaHacions del
poliesportiu Germans Escales són objecte també d'una altra aportació de capitalitat
corresponent a una modificació d'exercicis anteriors per un import de 534.039,13 €,
que figura a una altra fitxa.

En l'actualitat els camps de futbol 11 i futbol 7 del poliesportiu Germans Escales es
troben fora de la seva vida útil i en un estat molt deteriorat, Es tracta d'una gespa de
primera generació, i va esser el primer instaHat per l'IME l'any 1998, amb una vida
mitjana de 10 anys, ja superada fa 8 anys.

El projecte, que està ja redactat i solament resta pendent de partida pressupostària,
consisteix en l'adequació del terreny i instal-lació d'una gespa oficial de Rugbi, a la zona
on es troben situats els 2 camps de futbol (11 i 7), i l'adequació del terreny i instal-lació
de la gespa d'un camp de futbol 11 a la zona posterior del poliesportiu, aixi com la
instal-lació d'una pista d'atletisme de 160 metres a la zona annexa al camp de futbol
11.

D'aquesta manera Palma podrà disposar per primera vegada d’un camp oficial de
Rugbi, permetent visualitzar aquest esport i contagiar als ciutadans de Palma dels
millors exemples en valors positius esportius com el joc net, la disciplina, el respecte al
rival, l'ètica, la lleialtat, la solidaritat, la companyonia i el sacrifici.

Aquest projecte permetrà també posar en valor a una instal-lació com és el pavelló
poliesportiu Germans Escales que des de la seva inauguració no ha tingut cap millora
més enllà de la instal-lació de la gespa artificial en 1998. Aquest pavelló és després del
de Son Moix el segon de referència a la ciutat, entre altres coses per les diferents
modalitats esportives que en ell es poden practicar, aixi com el nombre d'usuaris que
diàriament té.

A més, la ubicació d'aquesta instal-lació permetrà seguir amb el treball necessari de
cohesió, integració i participació social en una de les zones més degradades de Palma,
com són els barris de La Soledat, Son Gotleu, Es Rafal i Pere Garau.
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Existeix la possibilitat d'executar el projecte en 2 fases. La primera en la instal-lació del
camp oficial de Rugbi, i la segona en la creació del nou camp de futbol 11 més la pista
d'atletisme

Una frase cèlebre diu: "Un camp de rugbi no és només un tros de gespa, és un tros de
vida, i en aquest tros de vida he vist companyonia, compromís, coratge, esforç,
humilitat, motivació, orgull, respecte, valor, sacrifici, etc. Valors que es practiquen dins
i fora del camp".
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ÀREA: EDUCACIÓ ! ESPORTS

TÍTOL DEL PROJECTE: instal-lació d’un camp de Rugbi i un camp de futbol 11 al

poliesportiu Germans Escales.

Punt 5è de l’Acord relatiu a modificacions de despeses finançats amb la Llei de
Capitalitat corresponent a exercicis anteriors

IMPORT: 534.039,13 €

DESCRlPClÓ DEL PROJECTE:

Aquesta inversió està vinculada al punt 5è de l'acord relatiu a modificacions de
despeses finançats amb la Llei de Capitalitat corresponent a exercicis anteriors.

Inversió Total

Projecte originari Any Nou projecte importmodiñcat
Reforma Son Moix 2008 Rehabilitació dels vasos de la piscina 89.412,23
Reforma Son Moix 2009 municipalde Son Hugo i instal—laciód'un 503402476
Reforma Son Moix Conveni 2009 sistema de calefacció per mitja d’energies 785.506,80
InversióTotal 1.377.943,79

Projecte originari Any Nou projecte Import modificat
Poliesportiu Son Ferragut—Son Oliva 2009 Instal-Iaciód’un camp de Rugbi i un camp 168.234,32
Poliesportiu Son Ferragut—Son Oliva 2015 de futbol 11 al poliesportiu Germans 284.144,54
Gespa camp de fútbol La Antoniana 2015 Escales. 81 _660,27
inversióTotal 534.039,13

Projecte originari Any Nou projecte Import modificat
Cavalcada de Reis participativa 2015 Ses Cases de Son Llàtzer 140.000,00

140.000,00

Les instal-lacions del poliesportiu Germans Escales són objecte també d'una altra
aportació de capitalitat corresponent a l’exercici 2017 per un import de 500000 €, que
figura a una altra fitxa.

En l'actualitat els camps de futbol 11 i futbol 7 del poliesportiu Germans Escales es
troben fora de la seva vida útil i en un estat molt deteriorat. Es tracta d'una gespa de
primera generació, i va esser el primer instal-lat per I’lME l'any 1998, amb una vida
mitjana de 10 anys, ja superada fa 8 anys.

El projecte, que està ja redactat i solament resta pendent de partida pressupostària,
consisteix en l'adequació del terreny i instal-lació d'una gespa oficial de Rugbi, ala zona
on es troben situats els 2 camps de futbol (11 i 7), i l'adequació del terreny i instal-lació
de la gespa d'un camp de futbol 11 a la zona posterior del poliesportiu, aixi com la

instal-lació d'una pista d'atletisme de 160 metres a la zona annexa al camp de futbol
11.

D'aquesta manera Palma podrà disposar per primera vegada d’un camp oficial de
Rugbi, permetent visualitzar aquest esport i contagiar als ciutadans de Palma dels

(



Met gi? tia ?aáma
millors exemples en valors positius esportius com el joc net, la disciplina, el respecte al
rival, l'ètica, la lleialtat, la solidaritat, la companyonia i el sacrifici.

Aquest projecte permetrà també posar en valor a una instal-lació com és el pavelló
poliesportiu Germans Escales que des de la seva inauguració no ha tingut cap millora
més enllà de la instal-lació dela gespa artificial en 1998. Aquest pavelló és després del
de Son Moix el segon de referència a la ciutat, entre altres coses per les diferents
modalitats esportives que en ell es poden practicar, així com el nombre d'usuaris que
diàriament té.

A més, la ubicació d'aquesta instal-lació permetrà seguir amb el treball necessari de
cohesió, integració i participació social en una de les zones més degradades de Palma,
com són els barris de La Soledat, Son Gotleu, Es Rafal i Pere Garau.

Existeix la possibilitat d'executar el projecte en 2 fases. La primera en la instal-lació del
camp oficial de Rugbi, i la segona enla creació del nou camp de futbol 11 més la pista
d'atletisme.

Una frase cèlebre diu: ”Un camp de rugbi no és només un tros de gespa, és un tros de
vida, i en aquest tros de vida he vist companyonia, compromís, coratge, esforç,
humilitat, motivació, orgull, respecte, valor, sacrifici, etc. Valors que es practiquen dins
i fora del camp".
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ÀREA: EDUCACIÓ 1 ESPORTS (IME)

TÍTOL DEL PROJECTE: Rehabilitació dels vasos de la piscina municipal de Son Hugo i

instal-lació d’un sistema de calefacció per mitja d'energies renovables per complir amb
la normativa RITE.

IMPORT: 1.377.943,79€

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

La piscina municipal de Son Hugo construïda a l'any 1999 és la piscina d’alta
competició de referencia a les Illes Balears. Els seus vasos metàl-lics, amb una vida
mitja de 10 anys, estan actualment molt deteriorats, especialment els vasos de les
dues piscines exteriors (50 metres i salts). Han aguantat gairebé el doble de la vida útil
que aquest tipus de vasos tenen i a més han suportat el continuo degoteig d’aigua
clorada que ha provocat una corrosió important a les seves cintres d'acer galvanitzat i

estructura.

El darrer estudi tècnic de i'empresa especialitzada en vasos metàl-Iics MYRTHA POOL,
informa que almanco les cintres d’acer han perdut entre un 20 a un 30 % d’acer, i

existeix risc de col-lapse i ensulsiada, la qual cosa impedeix poder tornar a obrir—les al
públic a l'estiu de 2017.

A més aquestes piscines no disposen d’un sistema d’escalfament que compleixi amb la
normativa europea i mediambiental RITE que obliga a escalfar l’aigua dels vasos
exteriors (SOm i salts) per sistemes d’energies renovables.

S’estan preparant els plecs tècnics per licitar en 2 fases la reparació i sanejament dels
vasos, i la implantació d’un sistema d’escalfament de l'aigua per mitja d’energies
renovables.

15 Fase— Reparació i sanejament dels vasos (import 1.150.000€)

za Fase— lnstal-lació d’un sistema d'escalfament de l'aigua per mitja d'energies
renovables (import 1.350.000€)



Eïgiántgrrie

AREA: PARTICIPACIÓ CIUTADANA | COORDINACIÓ TERRITORIAL

TÍTOL DEL PROJECTE:Adequació de Ses Cases de Son Llàtzer

IMPORT: l40.000€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Per tal d’engegar un model de Cavalcada de Reis participativa es necessari, previ a la
disposició de plataformes mòbils per les carrosses, comptar amb un espai adient i

suficient per poder construir i treball els decorats que es munten sobre les plataformes
que integren la Cavalcada de Reis i el seu emmagatzement.

Per altra banda disposar d'un espai també implica facilitar un lloc de trobada per a que
els actuants a la Cavalcada (patges, seguicis, estendards, comparsa, etc) puguin assajar
i treballar amb el vestuari, attrezzo, complements, etc, a més de poder guardar—los per
a la seva reutilització i reciclatge.

L’Ajuntament de Palma disposa de les Cases de Son Llàtzer, amb prou capacitat per
donar cobertura a la necessitat d'emmagatzemar part dels decorats, vestuari i

esdevenir un espai de trobada i assajos (superficie construïda 1.114m2)

Annex a dites cases també es disposa d’uns terrenys de titularitat municipal de
aproximadament 70.000m2 i que en un futur podria albergar un espai de construcció i

emmagatzementde carrosses.

Les cases estan rehabilitades i nomes es requereix per al seu funcionament una
inversió amb dotar—les dels serveis bàsics (aigua, electricitat, sanejament i

telecomunicacions)

El projecte servirà per a la inversió amb serveis bàsics i mobiliari necessaris pel
funcionament de les Cases de Son Llàtzer, tot mantenint l'objectiu d'una Cavalcada de
Reis Participativa
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ÀREA: DE SEGURETAT CIUTADANA

TlTOL DEL PROJECTE: CANVI D’ARMAIVIENTIMILLORA lNSTALvLACIONSSEGURETAT

IMPORT: 400000 EUROS

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El projecte que es preveu per a la Llei de Capitalitat de 2017, es canviar el parc
armamentístic del Cos de la Policia Local, donada l'antiguitat dels revòlvers que
disposen els agents d’autoritat en aquests moments.

Les armes han reunir els requisits de 9 mm parabellum i 3 pulgades de cano, que
ascendeix a uns 500 euros/unitat, i en total se han de canviar unes 600 armes.

A més a més, des de l'Àrea de Seguretat Ciutadana es requereixen diverses millores de
les instal-lacionsde Seguretat que s'han d’escometre durant aquest any.



53%]; %} rà; Tfm 555m

ÀREA: INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

TÍTOL DEL PROJECTE: Millora de la reurbanització, de la accessibilitat i del espai urbà
del Carrer General Ricardo Ortega

IIVIPORT: 300.000,00

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

L'objectiu de la remodelació del carrer General Ricardo Ortega, en un primer tram fins
el carrer Joan Alcover, es millorar el entorn urbà reordenant l’espai públic, millorar la
accessibilitat, poder dotar el carrer amb mes arbres, millorar la connexió del barri Nou
Llevant amb el centre, etc.



ÀREA: INFRAESTRUCTURES | ACCESSIBILITAT

TÍTOL DEL PROJECTE: Millora de la reurbanització, de la accessibilitat i del espai urbà
del Carrer Manacor (Primer tram fins a Joan Alcover)

iMPORT: 800.000,00 euros

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

L’objectiu dela remodelació del carrer Manacor, en un primer tram fins el carrer Joan
Alcover, es millorar el entorn urbà reordenant l'espai públic, incorporar carril bici,
millorar la accessibilitat, poder dotar el carrer amb mes arbres, millorar la connexió
entre barris.
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ÀREA: INFRAESTRUCTURES, URBANISME I DISTRICTE

TÍTOL DEL PROJECTE: SON DAMETO VERD

IMPORT: 250.000€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El projecte de Son Dameto Verd consisteix en la millora urbana dels seus espais lliures
públics. Existeix un entramat de carrers peatonais i espais lliures que amb una
intervenció econòmica i puntual s’aconsegueix una millora urbana de qualitat.

Per tant l’ intervenció es centra en actuar en carrers peatonals, voreres i espais lliures
per dotar—Ios de més arbrat ] mobiliari per aconseguir uns espais lliures exterior que
puguin ser utilitzats per tots i en totes les temporades de I’any.
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ÀREA: INFRAESTRCUTURES l DISTRITE

TÍTOL DEL PROJECTE: OBRES PASSEIG SANT JORDI

IMPORT: 110000 €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El Passeig de Sant Jordi a dia d’avui es totalment impracticable i presenta molts
problemas d’accesibilitat.

Aquets projecte vol paliar el mal estat del carrer pels peatons, mitjançat la reforma del
paviment, la plantació d'arbrat i l'ínstal-lacio de enllumenat i mobiliari.
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ÀREA: INFRAESTRUCTURES, URBANISME I DISTRICTE

TÍTOL DEL PROJECTE: OBRES PLAçA DES NINS S'ARENAL

IMPORT: 200.000€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El projecte consisteix en fer una intervenció per ajuntar els dos extrems de la plaça
(actualment xapada per la carretera militar) i fer una remodelació per fer—la més
amable, a través de les propostes recollides pels nins de S’Arenal en un consell de
barri.
Amb aquesta actuació s’aconseguiria recuperar la plaça com a centre neuràlgic del
barri.

23
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ÀREA: REGIDORIA DE TURISME, COIVIERC I TREBALL

TÍTOL DEL PROJECTE: Reforma oficina d'informació turística Costa de Sto Domingo

IMPORT: 17.000,00 €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

%i%%% %”a%%%%

Reforma del local de la Costa de Sto Domingo de Palma, per a l'obertura d’una nova
oficina d’informació turística:
Demolicions 556,71 €
Obra 5.263,92 €
Fontaneria 1.904,25 €
Fusteria 363,07 €
Instalvlacions 542,21 €
Pintura 1.345, 47 €
Varis 2.568,64 €
Impostos i IVA 4.455,73 €
Total 17.000 00 €
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ÀREA: CULTURA, PATRIMONI, MEMORIA HiSTòRICA | POLITICA LINGUÍSTICA

TÍTOL DEL PROJECTE: REHABILITACIÓ INTEGRALSES VOLTES

IMPORT: 350000 €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Rehabilitat i millorar l’estat de ses Voltes, des d’un nou envelat fins a la zona de
cafeteria i banys. La murada de Palma és un dels elements aquitectònics i històrics
diferencials de la ciutat. Gran quantitat de visitants i residents passegen per aquesta
zona que, a causa dela manca de manteniment està sofrint un greu deteriorament.

Ses voltes és també un espai d’activitat cultural important.
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ÀREA: MOBlLITAT/ EMT

TÍTOL DEL PROJECTE: RENOVAClÓ FLOTA BUSOS EMT

lMPORT: 1.000.000€

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

La renovació de la flota se realitzarà mitjançant un contracte marc, per el qual en
primer lloc se licitarà públicament la renovació de fins 100 vehicles propulsats a GNC,
per a un període màxim de 4 anys.
Aproximadament un 30% de la flota serà de 18 metres. La primera fase de renovació
seguirà la taula següent:

Salientes
Modelo Unidades
Mercedes 12 Metros (2000-2002) 81
Mercedes 18 Metros (2000—2002) 14
Total Unidades 95

Entrantes
Modelo Unidades
Modelo 12 Metros 68
Modelo 18 Metros 27
Total Unidades 95

Total Flota Unidades %
Modelo hasta 12 Metros 121 67%
Modelo 18 Metros 59 33%
Total Unidades 180 100%

El projecte global inclou també la construcció d'una gasinera en las pròpies
instal-lacions de la EMT.

El vehicles aportaran avantatges de manteniment y mediambientals per estar dotats
de motoritzacions EURO II.

El projecte global preveu dotar a la flota de nous equips embarcats, donada la

antiguitat dels actuals. Els sistemes dels equips es desglossen en: Sistema de ajuda a la

explotació, Sistema de Venta i validació, Sistema de comunicació.



ÀREA: INFRAESTRUCTURES

TÍTOL DEL PROJECTE: Remodelació paviments de !a barriada de Camp Redó

IMPORT: 300.000 euros.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Proyecto de remodelacíón, supresión de barreras urbanísticas y mejora de la

accesibilidad de las aceras y calzada dela barriada de Camp Redo.
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Àjamamenà:

ÀREA: INFRAESTRUCTURES

TÍTOL DEL PROJECTE: Remodelació paviments dela barriada del Rafal Vell

IMPORT: 300.000.— €

DESCRTPCIÓ DEL PROJECTE:

Remodelación y mejora de pavimentos, supresíón de barreras urbanísticas y mejora de
la accesibilidad en las calles Mare de Deu de Monserrat, Pare Joan Crespí, Heura, Pare
Jeroni Boscana y Baladre.



Agreement -

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO — INSTITUT MUNICIPAL DE INNOVACIO.

TÍTOL DEL PROJECTE: NOVA SEU INSTITUT MUNICIPAL DE INNOVACIO, IMI. PRIMERA
FASE

IMPORT: 283.000€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Adequació dels espais municipals del parc dels Ceibos per a les noves oficines del
Institut Municipal d'Innovació.

Dotació d’espais adequats per a:
”Administració i recursos humans, fins a 16 llocs de feina
>I“Cartografia i Cadastre, fins a 32 llocs de feina
”“lnformàtica, fins a 55 llocs de feina
’“Suport informàtic, fins a 19 llocs de feina
“Àrea de comunicació, fins a 5 llocs de feina
”Possibilitat altres usos, fins a 18 llocs de feina
Previsió dels següents serveis:
"“2 sales de reunions de 4 a 5 persones
’“1 sala multiusos de 20 persones
’“2 despatxos de direcció
’“Sala d’impressió
al“Call centre
”“Taller informàtic
”;Sala SAI
$Sala de comunicacions
fMagatzem—Taller
>“Magatzem topogràfic
’“Arxiu

’“Serveis i zones comuns
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ÀREA: PALlVIAACTlVA
Àrea de Promoció Econòmica i Emprenedors

TÍTOL DEL PROJECTE: Centre d’Empreses de turisme i economia sostenible

lMPORT: 200.000,00€

DESCRiPCIÓ DEL PROJECTE:

Segons dades publicades a l’informe "El turisme a les illes Balears. Anuari 2015”, el
sector turístic balear es caracteritza per una marcada estacionalitat juntament amb
una alta taxa de temporalitat en la contractació laboral. La generació de riquesa
econòmica que provoca el turisme ha de ser compatible amb una exquisida protecció i

manteniment dels nostres valors culturals, dels nostres entorns i espais naturals i

especialment s’ha de fer tenint cura del medi ambient. Fer possible que el model
turístic es reconverteixi cap a un model sostenible que procuri el manteniment de la

competitivitat de l'oferta turística, que suposi un augment de la redistribució justa de
la riquesa generant ocupació de qualitat i al mateix temps procurant la preservació del
medi ambient, és una tasca que requereix un gran esforç per part dels agents
implicats, i per això és fonamental la col-laboració entre les institucions públiques i les
empreses turístiques i a més requereix una conscienciació, implicació i participació
activa per part de tots els ciutadans.

Tenint en compte totes les dades estadístiques analitzades en aquest informe arribem
a la conclusió de que resulta imprescindible una reconversió de l'actual model turístic
cap a un model de turisme verd, ecològic, responsable i sostenible de tal manera que
puguem realitzar una oferta turística alternativa i alineada amb els principis següents:

' Conscienciacióde la població resident iturista.

' Manteniment de la competitivitat amb estades turístiques de qualitat oferint
productes turístics respectuosos amb el medi ambient.

' Foment de la desestacionalització del model turístic a partir de la creació i

activació de productes turístics practicables en temporada baixa.

' Dotació i manteniment d’unes infraestructures que facilitin el gaudiment dels
nostres espais naturals i urbans.

Des de PalmaActiva
mitjançant el seu El

Centre d’Empreses s’ha
donat allotjament des de
l’any 2014 a empreses
que fomenten el turisme i

Activitat econòmica Observacions
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l’economia sostenible tal
com són; Nom de
l’empresa

Tracks de Mallorca Agència de viatges de
turisme actiu

Tracks de Mallorca ha
creat una nova forma de
fer turisme, utilitzant la

bicicleta de muntanya i

les tecnologies com les
rutes autoguiades per
GPS, amb què ha anat
introduint—se al sector de
Turisme Actiu a
Mallorca.

The bellhop Agència de viatges en
línia

Experiències inigualables
per a viatgers exigents.

Dynamic Tourism Systems Agència turística en línia

Turisme esportiu i oci
actiu. CRM i màrqueting en
línia aplicat a l'esport i al
turisme.

Al—maa _Dry sec Balear CB Hidroprocessos
mediambientals

És un projecte d’enginyeria
per a la producció d'aigua,
harmonitzant l'eficiència i

l'estalvi energètic utilitzant
energies renovables.

Quercus Energy
Valorització energètica
biomassa agrícola i forestal

Producció d'estella
forestal, amb procedència
local i qualitat certificada a
les Illes Balears. Gestió
sostenible de boscs per a
la prevenció d'incendis...

Pasd asesoría técnica de
gestión de proyectos Arquitectura sostenible

Arquitectura sostenible i

reducció impacte
mediambiental, eficiència
energètica, instal-lacions
bioclimàtiques

Munar y Salmones
arquitectes Arquitectura sostenible

Assessories
mediambientals,
materials de construcció
ecològics i sostenibles,
eficiència energètica,

SIVIXL arquitectes Arquitectura sostenible

Assessories
mediambientals,
materials de construcció
ecològics i sostenibles,
eficiència energètica...

Coco lngenieros Enginyeria energètica Assessors eficiència
energètica
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Zert/Beegreen Enginderia energètica

Eficiència
energètica,ecosistemes
sostenibles, reducció
emissions de carbono,
tractament acústic
fonoabsorvent,
climatització natura, horts
verticals...

Hotelinking
Comunicació i marketing
online

Turisme sostenible
desestacionalitzador

Riji Mallorca
Comunicació i marketing
online

Turisme sostenible
desestacionalitzador

Aquestes empreses han estat seleccionades per a instal-lar-se al CE pel seu component
d’innovació, entès com una forma de convertir les idees i el coneixement en nous
productes, serveis o processos de fabricació nous o millorats, que generin la satisfacció
de les necessitats dels consumidors finals.
PalmaActiva és un centre d’atracció del talent emprenedor que genera un ecosistema
propi gràcies al conjunt de programes específics destinats a ; formació empresarial,
assessoraments, programes de mentorització , trobades empresarials, conferències,
concursos empresarials, etc.

Des de l'any 2014 són més de 60 els projectes relacionats amb el turisme i l’economia
sostenible que s'han beneficiat dels programes de PalmaActiva, i per tant possibles
candidats al Centre d’Empreses de turisme i economia sostenible.

Des de PalmaActiva som conscients que l’activitat turística i l’economia sostenible són
sectors econòmics estratègics de l’economia balear. El turisme ha contribuït a generar
desenvolupament econòmic i a la generació d’ocupació. Al mateix temps, és un fet que
aquesta activitat turística ha suposat una explotació excessiva del nostre territori i està
posant en perill els recursos mediambientals i una excessiva precarietat laboral.

Des de PalmaActiva tenim una demanda no coberta d’espais per part de nous
emprenedors que volen iniciar la seva empresa dins de l’àmbit del turisme i l'economia
sostenible i és per això que proposem la recuperació d’espais municipals inactius, per
tal de poder allotjar a empreses de nova creació dins del sector del turisme i economia
sostenible.

Objectius:
Promoure la creació i consolidació d'empreses per dinamitzar l'activitat econòmica del
municipi dins l'àmbit del turisme i l’economia sostenible, entès com un nou jaciment
d'ocupació per tal de generar riquesa i prosperitat, mitjançant la destinació cap els
emprenedors d’infraestructures municipals a baix cost i amb valor afegit.

Intervenció a realitzar:
Rehabilitació d’espais municipals per ampliar el Centre d'Empreses en els sectors de
turisme i l’economia sostenible.
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Aquestes intervencions estaran en relació als espais a rehabilitar.
Les intervencions bàsiques són;

- Demolicions, transport i gestió residus
' Impermeabilitzacions
' Urbanització (reposició instal-lacionsafectades, soleres, rajoles,.,.)
' Posada a punt: electricitat, fusteria, fontaneria

Pressupost estimatiu
Demolicions, transport i gestió residus..
lmpermeabilitzacions ..............................
Urbanització (reposició instal-lacions afectades, soleres, rajoles, asfalt..
Posada a punt: electricitat, fusteria, fontaneria .....

............ 80.000€
40_OOO€
70.000€
10.000€

TOTAL 200.000€
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ÀREA: EDUCACIÓ I ESPORTS (IME)

TÍTOL DEL PROJECTE: 15 fase de instal-lació de gespa artificial, il-luminació amb focus
LED i construcció de grades noves al camp de futbol de Verge de Lluc.

IMPORT: 100.000€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El camp de futbol de la instal-lació municipalVerge de Lluc és l'únic camp de futbol de
Palma de terra. En la actualitat el camp no acull entrenaments ni partits oficials a
l'espera d’esmenar un problema urbanístic de la zona, que necessàriament requereix
la reculada d’una paret del camp que es confrontant amb el carrer Cami So Na Dolza.
Solucionat aquest problema és licitarà la posta de gespa artificial, aixi com nova
infraestructura d'il-luminació amb focus LED i grades noves.

El projecte esta previst fer-lo en 2 fases:

1E Fase- Reculada de la paret del camp confrontant amb el Cami Son Na Dolza (import
100.000€)

25 Fase- instal-lació de gespa artificial, il-luminació amb focus LED i construcció de
noves grades (import 550.000€)
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ÀREA: URBANISME

TÍTOL DEL PROJECTE: EXPROPlACIÓ BLOC vm

IMPORT: 488000 €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El Bloc VIII pertany al grup d’habitatges de Camp Redó. La expropiació d'aquest edifici
ve motivada per dues qüestions una urbanística i un altre de habitabiIitat.

A nivell urbà aquesta expropiació, amb la posterior demolició, significa dotar al barri de
un gran espai central que permeti per una banda millorar les condicions higièniques
dels altres blocs d'habitatges, ja que permet el pas del soI i del vent. Per altre banda la
millora del espai públic ja que permet que aquest gran espai actuí com un lloc de
relació i activitat.

A nivell de habitabilitat cal destacar que el projecte d’expropiació ja estava contemplat
en el pla Urban 2007-2013, això va implicar que els propietaris no hagin fet cap
reforma de millora amb la conseqüència accelerada del deteriorament dels habitatges.
Degut al estat en que es troben actualment els habitatges, es necessari actuar de
manera diligent per poder donar resposta a Ies famílies que viuen en el bIoc i

facilitar-Ies una sortida cap unes condicions de vida millors.
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ÀREA: PARTICIPACIO I CULTURA

TÍTOL DEL PROJECTE: REHABILITACIÓ CASES SON AMETLLER

IMPORT: 490.000€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Les cases de Son Ametller representen una icona pel barri del Vivero així com per la

ciutat. Aquestes cases han estat objecte de reforma estructural però les actuacions no
han pogut ser finalitzades per poder donar—li un ús.

El projecte vol continuar les obres per poder acabar una primera fase del edifici i poder
fer-Io servir com equipament socio—culturaldel barri.

Amb aquestes obres també se evita el deteriorament de l’edifici.


