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ACTA DEL CONSELL DE LA CAPlTALITAT DE PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 2/2017
Caràcter: extraordinària
Data: 23 de novembre de 2017
Hora: de 13.25 a 13.39 h
Lloc: sala de reunions de Batlia (pl. de Cort, 1)

Assistents:
President:
Batle de Palma
Sr. Antoni Noguera Ortega

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

Titulars de conselleries autonòmiques:
- Sr. Gabriel Barceló i Milta, vicepresident de la CAIB i conseller de la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
— Sra. Catalina Cladera i Crespi, consellera dela Conselleria d'Hisenda i Administracions
Púbüques

Titulars de conselleries insulars (Consell de Mallorca):
- Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, s’incorpora a la'
sessió a les 13.36 h
— Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i infraestructures,
s’incorpora a la sessió a les 13.36 h
— Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma):
— Sr. José Hila Vargas, 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 interior

Altres assistents:
Director General de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques: Joan Carrió Vidal
lnterventor de l’Ajuntament de Palma: Juan Cañellas Vich
Secretària delegada: Esther Rotger Sureda
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Ordre del dia

1. Donar compte del canvi del president i titular de l'Àrea de Model de Ciutat,
Urbanisme i Habitatge Digne.
2. Aprovació de l’acta de la sessió de dia 5 d'abril de 2017.
3. Modificació de les inversions 2017.
4. Acord sobre inversions 2018.
5. Precs i preguntes.

Desenvolupament dela sessió

1. Donar compte del canvi del president i titular de l'Àrea de Model de Ciutat,
Urbanisme i Habitatge Digne

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

"L'article 23 de la Llei 26/2006, de 20 de desembre, de la Capitalitat de Palma de
Mallorca, publicada al BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006 i l'article 4 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del consell de la capitalitat de
Palma, publicat al BOIB núm. 26 de 19 de febrer de 2009, determina la composició, la
presidència i la secretaria del Consell de la Capitalitat de Palma.

L’article 127.1.m de la LRBRL diu que correspon a la Junta de Govern designar els

representants municipals als òrgans col-legiats de govern o administració dels ens, les
fundacions o les societats, independentment de la seva naturalesa, en què
l'Ajuntament sigui partícip.

La Junta de Govern en sessió de dia 20 de juliol de 2015 va designar membres del
Consell de Capitalitat de Palma als Srs. José Hila Vargas, president, Miquel Comas
Oliver, Antoni Noguera Ortega i Adrián García Campos.

La Junta de Govern en sessió de dia 21 d’octubre de 2015 va nomenar membre
integrant del Consell de Capitalitat a la regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern
Interior Sra. Aurora Jhardi Massanet, en substitució del Sr. Miquel ComasOliver.

Amb motiu del canvi de batle el 30 de juny de 2017, propos a la Junta de Govern
l’adopció del següent:

Acord

1. Modificar l'acord adoptat per la Junta de Govern de dia 20 de juliol de 2015, en el

sentit de nomenar president del Consell de la Capitalitat de Palma el batle, Sr. Antoni
Noguera Ortega i membre titular el regidor de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i

Habitatge Digne, Sr. José Hila Vargas.

2. Mantenir com a membres titulars en representació de l'Ajuntament el regidor de
l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Adrián García Campos i la regidora de l’Àrea
de Funció Pública i Govern Interior, Sra. Aurora Jhardi Massanet.
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3. Donar compte aquest acord al Ple de l’Ajuntament.

4. Comunicar el present acord als interessats”.

2. Aprovació de l’acta de la sessió de dia 5 d’abril de 2017

S’aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 1, corresponent a la sessió de dia 5
d’abril de 2017.

3. Modificació de les inversions 2017“

Els Srs. Hila i García expliquen les modificacions operades en relació a determinades
inversions aprovades per al 2017.

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

_,Íanual no inferior a 30 milions d’euros de les institucions públiques autonòmiquesamb
l àmbit competencial en el terme municipal de Palma com a compensació dels costs de
i 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.

L'acord del Consell de Capitalitat celebrat el 5 d'abril de 2017 va aprovar projectes
d’inversió per part del Govern de les illes Balears del Consell de Mallorca amb una
aportació total de 22.487.993 milions d'euros corresponents a l’exercici 2017.

Tres d’aquests projectes aprovats, que es detallen a continuació, han de ser objecte de
modificacions ateses les necessitats de l'Ajuntament de Palma.

Projecte "AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE CASALS DE BARRI"
Projecte ”RENOVACIÓ DE LA FLOTA BUSOS EMT"

Projecte "CENTRE D'EMPRESESDE TURISME l ECONOMIA SOSTENIBLE"

Per tot el que s'ha exposat anteriorment es proposa al Consell de Capitalitat l'adopció
del següent

ACORD

Modificar els següents tres projectes finançats pel govern de les Illes Balears
adoptats en sessió del Consell de Capitatlitat de dia 5 d’abril de 2017 en el següent
sentit:
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PRIMER.» Projecte ”AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE CASALS DE BARRI"

En aquest projecte presentat per l’àrea de Participació Ciutadana s'ha d’introduir
modificacions en quant a la descripció del projecte i el pressupost. La proposta de
redacció final és la següent:

L’objectiu d'aquest projecte és el de mantenir un nivell de qualitat digne en els
equipaments socioculturals ja existents. És a dir, que a més a més de millorar el servei
de manteniment d'aquests equipaments públics que ofereixen servei a la ciutadania
durant tot l'any, es tracta de millorar la confortabilitat de les persones usuàries i dels
treballadors i treballadores dels casals de barri, així com d'invertir en prevenció de
riscos laborals.

Les propostes concretes són les següents:

1.- Confortabilitat per a les persones usuàries: De tots és coneguda la pressió i les
queixes contínues de les persones usuàries dels casals de barri en quan a les
temperatures que han de suportar durant la realització dels tallers i altres activitats.

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. S'han sol-licitat pressupostos per a l'acondicionament dels dits Casals de Barri i

la quantia que es proposa per destinar—la a aquest apartat suposa un SUBTOTAL a
113.219,38 € (IVA inclòs).

2.— Actualització d’instal-iacions: aquest apartat fa especial referència a la tarima de
teatre que està ubicada a la sala polivalent del C.B. Nou Llevant. Al llarg dels anys —fa

més de 25 anys que està instal-lada- ha sofert un desgast i deteriorament important,
per la qual cosa: no ofereix les condicions de seguretat i solidesa necessàries; no
permet oferir un servei de taller digne i en condicions i, en conjunt, no dóna una bona
imatge del casal. S'ha sol-licitat pressupost per a dur a terme el canvi de la dita tarima i

la quantia que es proposa per destinar a aquest apartat puja al SUBTOTAL de 5.000 €
(IVA inclòs).

3. Adquisició de material inventariable: així mateix és molt necessari poder adquirir
material inventariable que amb el temps i l'ús diari s’ha hagut de donar de baixa per
obsolescència o per avaria i que per manca de pressupost no s’ha pogut reposar, com
és el cas d'equips de música, projectors, alguns mobles especialment taules, cortines
tipus estors, etc. i la quantia que es proposa per destinar a aquest apartat suposa un
SUBTOTAL de 1.780,62 € (IVA inclòs).



1. Confortabilitat 113.219,38 €
486938 €

Son Ferriol

Rafal 108.350,00 €
2. Actualitzacióde les instal.lacions: substitució d’una tarima de 5.000,00

fusta interioral C.B. Nou Llevant

3. Adquisició de material inventariable 178052

TOTAL 120.000,00 €

SEGON: Projecte "RENOVACIÓ DE LA FLOTA BUSOS EMT"

El projecte de renovació de la flota dur una tramitació que s’ha allargat en el temps
més enllà del previst, per tant, l’EMT no està en aquests moments en disposició de
poder executar el projecte i aquest es preveu per al 2018. D’altra banda, en el marc del
Consell de Capitalitat celebrat el 14 de desembre de 2015, es van aprovar una sèrie de
projectes d’inversió entre els quals hi ha el ”Parc del Tirador. Recuperació Zona Verda
Canòdrom" per valor de 500.000 euros. En aquest temps, l’àrea de Model de Ciutat,
Urbanisme i Habitatge Digne ha elaborat el projecte d'execució i ha fet una valoració
econòmica superior ala prevista inicialment.

Concretament, el projecte d’execució ha posat en evidència que el projecte és més
complex del previst, principalment en relació a l’estat actual dels murs, als moviments
de terra, els requeriments d’accessibilitat, l’enllumenat i la seguretat del recinte. A

més, s'han descobert les restes de l’antiga siquia del segle XIII que es troben ubicades
en el recorregut de l’antic arc de tints, que està al llarg del mur exterior del solar del
Canòdrom. Tot això suposa un augment de la despesa per ala millora arqueològica per
garantir la seva recuperació i conservació.

Per tant, es proposa la modificació del finançament inicialment previst per aquest
projecte en 1 milió d'euros per tal de reduir aquesta quantitat fins a 300.000 euros i

destinar la resta, 700.000 euros, al projecte de Canòdrom.

1. Renovacióde la flota busosEMT(Capitalitat 2017) 1.000.000 € 300000

2. Canòdrom (Capitalitat 2016) 500.000 € 1.200.000

TERCER.- Projecte "CENTRE D'EMPRESES DE TURISME I ECONOMIA SOSTENIBLE"

La fitxa inicial amb descripció del projecte de Centre d'Empreses de Turisme i

Economia Sostenible estimava necessària una inversió total per import de 200.000€. El

desglossament d'aquest import se basava en la suposició de que seria necessària la
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rehabilitació completa de l'espai que s'hi dediqués al Centre, sense tenir coneixement
de quin podria ser finalment.

En l'actualitat, s'ha determinat que dit espai serà la Zïpianta del centre SAPS, ubicat al
carrer Golf de Biscaia núm. 5, de Palma. Una primera visita a dit centre ha permès
estimar més ajustadament les necessitats d'inversió per l'adequació de dit espai com a
Centre d'empreses, que són les que s'indiquen al peu " artides del pressupost
estimatiu ACTUAL".

L'espai actual no mostra greus problemes d'impermeabilització i les instal-lacions
d'urbanització i posada a punt inicialment estimades podran probablement reduir—se;
al contrari, pareix convenient incloure partides no estimades en el seu moment que
permetin adquirir equipament pel funcionament operatiu i dels processos d’informació
del centre (pc's, pantalles, terminals telefònics, impressores, etc.), així com un
mobiliari mínim per l'estada dels usuaris (taules, cadires, armaris, calaixeres, etc.).

Tanmateix, al llarg dels propers mesos esperem aconseguir pressuposts de diferents
'

promotors i proveïdors d'equipaments per a poder determinarde forma més ajustada i

definitiva les reformes d'adequació que s'hauran d'implementaral nou Centre.

Per tant, es proposa la modificaciódels detalls del pressupost en el següent sentit:
On diu:

Pressupost estimatiuANTERIOR
Demolicions, transporti gestió residus............................................................. 80.000€
lmpermeabilitzacions ..................................................................................... 40.000€
Urbanització (reposició instal-lacionsafectades, soleres, rajoles, asfalt...). 70.000€

Posada a punt : electricitat, fusteria, fontaneria .............................................. 10.000€

TOTAL 200.000€
Hi ha de dir

Partides del pressupost estimatiu ACTUAL

1. Obra: Obra civil. Reforma i adequació de l’espai; adaptació de les instal-lacions i

subministraments existents (elèctriques, tècniques, etc), inclosos els serveis tècnics i

professionals per a l’anterior ......................................... 150.000€

2. Subministrament. Mobiliari d'oficina i elements per al tractament de processos
d’informació, veu i dades: ............................................................50.000€

TOTAL 200.000€"

S’aprova per unanimitat.
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4. Acord sobre inversions 2018

El Sr. Noguera explica l'acord sobre les inversions per a l’any 2018.

Es proposa:

“L’article 142 dela 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
Éapitalitat. 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 2018 la Participació en els Fons de Cooperació Local pel Ajuntament de
Palma es de 3.600.982,52 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 2018; 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 6,5 milions d'euros i del Consell
insular de Mallorca amb una aportació de Z,5 milions d’euros, corresponents a
l'exercici de 2018, amb el detall que s'adjunta com annex 1 a aquest acord:

ar
Renovació de la flota busos EMT i ampliació servei Son Espas 1.500000
Subvencions per a la rehabilitació edificis 600000
Completar la construcció de la nova seu de I'lMl 500000
Enderrocament del Bloc VIII del Camp Redó 550000
Construcció camp municipal Verge de Lluch 340200
Vestidors i equipament clínica Son Reus 53.800
Reforma 4a planta Cort 150000
Plaça de Sant Jordi 450000
Centre d'art i creació CAC Palma a l'antiga presó 650000
Projecte i construcció nova escoleta per al PMEI 1.300000
Compra pisos per ampliació equipament SAM WG 400000

inversió total 6.500.000



Passeig de Son Sardina 170000
Plaça de Son Sardina 150000
Compra autoescala bombers 850000
Gespa i ilAlumínació de l'Estadi Balear 500000
Rehabilitació piscina de Son Hugo 713.800
Creació del banc de terres de Palma 23.400
Vehicle elèctric Son Reus 42.800
Millora accessibilitat punt negres centre històric 50000

Inversió total 2.500.000

EGON: Aprovar les següents despeses a finançar amb la Llei de Capitalitat per part del
Consell de Mallorca per valor de 3 milions d’euros, corresponents a l’exercici de 2018.

[ Projectes Inversió
“' ' ' ' '
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TERCER.—Aprovar el canvi de projectes d’inversions no executats en relació als acords
següents:

l

i

i

i

l

orre ors ver srtorre en au . , 7
2009 Cases de Son Ametler 135.600,99
2009 Cases Retiro o C.lnterp.Bellver 10_852,97
2009 Transcapital Emaya, millequips centrals 263.941,93
2010 Cases retíro Bellver 108529?
2015 ClM Pdte Asignación 800_000,00

Total disponible 1.241.886,53

l invertir en el següents projectes:

Com rà de m uinària elèctrica neteja EMAYA 1.ooo.ooo
Millora de la xarxa de casals de barri 241 .887

1.241 .886,53

QUART.— Els projectes prevists per 2018 en els apartats primer i segon sumen un total
de 12 milions d’euros en projectes d'inversió imputats a 2018 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 3,65 milions d’euros, i l’import
corresponent al conveni de col—laboració de Son Moix, per valor d’l milió d’euros.
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Pel que fa als 13.399 019,48€ 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 CAIB per a la construcció del Palau de Congressos, projectes del ITS i

altres inversions, segons el quadre següent:

A lit
Compensació aportació Palau Congressos 2. 74_ ,

Projecte lTS de recuperació i condicionament dels camins del bosc de Bell 904.133,76
Projecte ITS de rehabilitació i muse'i'tzació de les Torres del Temple 2.158.242,00
Projecte lTS de remodelació del llit i l'entorn del Torrent dels Jueus (50%) 1.025.869,96
Ampliació Conservatori de Palma 607.367,00
Reforma Centre de TecnificacióEsportiva Princeps d'Espanya 4.629.000,00
Projecte de reforma de Son Dureta 1.500.000,00
Total 13.399.019,48

D'aquesta forma, tots aquests conceptes permeten assolir per a l'anualitat 2018 els 30
milions d’euros que preveu l'article 142 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, segons
es pot observar en el quadre següent:

ip n e fons de cooperació local . . ,

Conveni col-laboració Son Moix 1_OO0.000,0D
Compensació aportació Palau Congressos 2.574.406,76
Projecte lTS de recuperació i condicionament dels camins del bosc de Bell 904.133,76
Projecte ITS de rehabilitació i museïtzació de les Torres del Temple 2.158.242,00
Projecte lTS de remodelació del llit i l'entorn del Torrent dels Jueus (50%) 1.025.869,96
Ampliació Conservatori de Palma 607_367,00
Reforma Centre de TecnificacióEsportiva Princeps d'Espanya 4,629.000,00
Projecte de reforma de Son Dureta 1.500.000,00
Aportació especifica CAIB 6.500.000,00
Aportació Consell de Mallorca 5.500.000,00
Total 30.000.000,00

No obstant això, el Consell de Capitalitat resoldrà’ï

S’aprova per unanimitat.
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5. Precs i preguntes

El Sr. Ensenyat sol-licita que es deixi constància a l'acta que les aportacions que fa
enguany el Consell de Mallorca no tenen caràcter consolidable respecte propers
exercicis. Si en el futur es poden tornar a fer altres aportacions, es faran, però vol
manifestar que no es pot donar seguretat en aquest sentit.

El Sr. Bonet manifesta que l'any vinent també s’hauran de fer aportacions a altres
ajuntaments.

El Sr. Noguera explica que l’Ajuntament de Palma té les despeses més importants i que
només s'ha pogut pujar el pressupost amb 6 milions euros. L’Ajuntament de Palma
necessita les aportacions de Capitalitat, que venen establertes a la Llei i de les que es
reben la meitat.

La Sra. Cladera manifesta que el Govern també té les seves dificultats i han d’aportar
recursos a altres necessitats.

El Sr. Barceló manifesta que s'ha de valorar l’esforç econòmic. Totes les
administracions tenen increments de despeses, ja sigui en matèria de sanitat,
educació, etc. S'ha de posar en valor aquest acord i també tenir en compte que a
través de l’Impots Turístic, es podrà donar cobertura a altres projectes.

El Sr. Noguera agraeix a tots la seva presència i expressa el seu desig en el sentit que
amb aquestes aportacions la ciutat sigui un poc millor.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària delegad, estenc aquesta
acta.

El presid nt
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ANNEX 1 (FITXES CAPITALITAT2018, APARTAT PRIMER DE L'ACORD)
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2017

ÀREA: MOBILITAT/EMT

TÍTOL DEL PROJECTE: RENOVACIÓ FLOTA BUSOS EMT [ AMPLIACIÓ SERVEI A SON
ESPASES

IMPORT: 1.500.000€

DESCRIPCIÓ 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 12Metros (2000—2002) 81
Mercedes 18Metros (20002002) 14
Total Unidades ' 7 ' ’ '

Entrantes
Modelo Unidades
Modelo 12 Metros 68
Modelo 18 Metros

_

27
TotalUi-çídadesj " -

"

Total Flota Unidades %

Modelo hasta 12Metros 121 67%

Modelo 18Metros 59 33%
Total’Unidades

, ; ”

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.

A més, es preveu l’ampliació del servei d’autobús llançadora a l’Hospital Son Es ases.P
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, URBANISME I HABITATGEDIGNE

TÍTOL DEL PROJECTE: SUBVENCIONS REHABILITACIÓSON GOTLEU, VERGE DE LLUC l

HABITATGES SOCIALS CAMP REDÓ

iMPORT: 600000

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

SUBVENCIONS REHABILITACIÓ SON GOTLEU, VERGE DE LLUC I HABITATGES SOCIALS
CAMP REDÓ

Els barris de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc es troben actualment definits dins
de les àrees vulnerables de Palma, incloses dins del Pla Estratègic de Ciutat per trobar-
se immerses dins una situació de progressiva degradació arquitectònica i urbanistica,
que requereix l'adopció de mesures amb l’objectiu d'aturar-la i mantenir el patrimoni
construït.

Amb les ajudes a la rehabilitació i la regeneració urbana es pretén assolir una
recuperació funcional i estètica dels blocs que conformes les tres barriades. TrebaII
que continuarà amb tasca iniciada en anys anteriors per empoderar la població i

dignificar les condicions edificatòries, tornant-Ies a les mesures d'habitabilitat i

funcionalitat adients.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalítat 2018

| ÀREA: ECONOMIA, HISENDA l INNOVACIÓ _ INSTITUT lVIUNlClPAL DE INNOVACIÓ.

TÍTOL DEL PROJECTE: COMPLETAR NOVA SEU lNSTlTUT MUNIClPAL DE INNOVACIÓ

("\/u)

| IMPORT: 500000

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

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

ÍDotació d’espais adequats per 3:
%”“Administració i recursos humans, fins a 16 llocs de feina
ÉfCartografia i Cadastre, fins a 32 llocs de feina
l’ilnformàtica, fins a 55 llocs de feina
'?Suport informatic, fins a 19 llocs de feina
%Àrea de comunicació, fins a 5 llocs de feina
“iPossibilitat altres usos, fins a 18 llocs de feina
\

Pfevisió dels següents serveis:
”à sales de reunions de 4 a 5 persones

rsala multiusos de 20 persones
”2 despatxos de direcció
>kSala d’impressió
$Call centre
”Taller informàtic
>l:Sala SAI
=“Sala de comunicacions
“Magatzem—Taller
"“Magatzem topogràfic
”Arxiu
““Serveis i zones comuns

14
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: MODEL DE CIUTAT, URBANISME I HABITATGEDIGNE

TÍTOL DEL PROJECTE: DEMOLICIÓ BLOC VIII | ADEQUACIÓ SOLARS DEL EDIFICIS
DEMOLITS

| IMPORT: 550000

l

!

ÉESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

DEMOLICIÓ DEL BLOC VIII | ADEQUACIO DELS SOLARS DEGUT A L'EXPROPIACIÓ I

DEMOLICIÓ DEL BLOC XIII | BLOC VIII

Una de les millores urbanes que s'estan portant als Habitatges Socials de Camp Redò
és l’expropiació del Bloc Vlll amb la posterior demolició. Aquesta actuació, que dona
ontinuïtat amb l’expropiació i demolició del Bloc Xlll, millora urbanísticament el barri
a que connecta de manera mes fluida el carrer General Riera amb el carrer de
rotlliure, a més de crear un gran espai lliure en mig del grup d’habitatges que actuarà
om una gran zona verda, i que ha de millorar la relació i la activitat entre els residents.

\3
més millora les condicions d’assolejament i de ventilació dels altres blocs

d habitatges.

Per poder donar continuïtat a l’expropiació del Bloc Vlll, és necessari fer les següents
actuacions:
1.» Fer la demolició del Bloc Vlll.
2.— Adequar els solars dels antics Bloc VIII i Bloc XIII amb les condicions necessàries per
poder ser utilitzats per els veïns.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capítalitat 2018

ÀREA: Educació i Esports (IME)

TÍTOL DEL PROJECTE: Reculada de la paret del camp de futbol de Verge de Lluc i

construcció d'una nova d’acord amb el PGOU

IMPORT: 346200 €

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

El camp de futbol de la instal-lació municipal Verge 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 Camí So Na Dolça.
Solucionat aquest problema és licitarà la posta de gespa artificial, així com nova
infraestructura d'il-luminació amb focus LED i grades noves.

El projecte esta previst dur—lo a terme en 2 fases:

1g Fase— Reculada dela paret del camp de futbol del Verge de Lluc confrontant amb el
Camí Son Na Dolça, i construcció d'una nova per adaptarvlo al PGOU de Palma (import
100.000€)

29 Fase— Instal-lació de gespa artificial, iI-Iuminació amb focus LED i construcció de
noves grades (import 550.000€)

16

i

i

1

1



%?

HTXACAPWAUTAT
Consell de Capítalitat 2018

ÀREA: Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

TÍTOL DEL PROJECTE: Vestidors i equipament clínica Centre de protecció Animal Son
Reus

llVlPORT: 53.800 € (21% IVA inclòs)

DESCRlPClÓ DEL PRO c

El Centre Sanitari Municipal ha complert ia 40 anys i actualment és el centre d'on es
coordinen les polítiques de benestar animal de Palma. La creixent sensibilitat social
envers als drets dels animals fa que l'activitat del centre vagi en augment i es
requereixin nous serveis.
L’esterilització dels animals de companyia és clau per controlar les poblacions, durant
el 2018 tots els animals adoptats al centre estaran prèviament esterilitzats. Aquest
augment de cirurgies fa necessària l’ampliació dels serveis de la clínica veterinària del
centre

\A través de consultes de mercat realitzades pels veterinaris de Son Reus s’ha realitzat
la següent valoració:

- Equipament nou quiròtan amb Taula quiròfan, Llum quiròfan. Suport degotador, amb
rodes. Taula quiròfan amb 2 Tamborets negres, nou equip d’Anestèsia. Adquisició de
Popa suites per a gats, tres mòduls.

TOTAL quiròfan : 13.578,00 €.(lva Inclòs)

— Reforma vestidors veterinaris, sala d’aïllament i nou vestidor femeni per a ús de
voluntaris

TOTAL vestidor :24.222,00 €.(lva Inclòs)

- Reforma xemeneia forn incineració. Adequació de toma de mostres
TOTAL xemeneia : 16.000,00 €.(lva

inclòs)

Tota/projecte adequació Son Reus: 53.800 € (21% IVA inclòs)
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: INFRAESTRUCTURES

TÍTOL DEL PROJECTE: HABILITACIÓ DE LA PLANTA 4 EDIFICI DE CORT

|MPORT:150.000€

/,
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

a quarta planta de l'edifici municipal de Cort requereix una intervenció per tal
’habilitar—Ia. El projecte contempla 3 fases que són:

Primera: sectorització contra incendis de l'escala de serveis. Obra i instal-lació
à'elements de pas i accés ubicats al nucli vertical de comunicació (escala i ascensor)
er tal de garantir l’evacuació de persones en cas d’incendi i establir els sectors
’incendi, així com canviariesportes d’accés als diferents espais.

SÉgona: Prohecte d’acabats a la 4a planta. El projecte contempla els revestiments i la

c I-Iocació de mobles per a les instal-lacionsde climatització i presa de corrent.

TeLcera: Projecte de reforma integral o reforç del forjat de la tercera planta per tal de
permetre impantar l’ús administratiu.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: URBANISME

TÍTOL DEL PROJECTE: REMODELACIÓ PLAçA BISBE PLANAS DE SANTJORDI

IIVIPORT: 450000 €

DE CRIPClÓ DEL PROJECTE:

El projecte de remodelació de la plaça Bisbe Planas de Sant Jordi es basa en les
n cessitats exposades pels veïns i veïnes d'aquest poble de Palma durant el procés
p rticipatiu que es va dur a terme amb ells i en el qual hi va participar un arquitecte
unicipal.

a intenció d’aquesta actuació és convertir la plaça principal del poble en un espai més
tractiu, útil, segur i accessible tant per a nins, personesmajors i altres persones amb
obilitat reduïda com per població en general.

ixí mateix, la reforma ha de tenir en compte l'adequació de l’espai per a la realització
e les principals festes i activitats veïnals que s’hi duen a terme al llarg de l’any,

l\l augment del seu arbrat i la creació de més espais d'ombra, aixi com la seva connexió
mb l’escola pública a través de la supressió del trànsit d'un dels costats i l’anivellació
de la plaça amb aquesta.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI, MEMORlA HlSTORlCA ! POLÍTICA

LlNGUlSTiCA

TíTOL DEL PROJECTE: CENTRE D'ART | CREACIÓ CAC PALMA - PRESÓ

IMPORT: 650000 €

U/ESCRIPCIÓ
DEL PROJECTE:

/

lUna de les mancances més importants en infraestructures cultural de Palma és
'disposar d’un Centre que impulsi la creació, la investigació i la producció en les
diferents disciplines artístiques. A la vegada ha de ser un centre aglutinador dels

.
ldiferents col'lectius i artistes i que s’estableixin línies de feina individualment i

\
ÍCOl-Iectiva. El Centre esdevindrà un espai de trobada i de feina per als creadors de
totes les Balears.

\
És imprescindible disposar d’un espai de grans dimensions que pugui acollir aquesta\ activitat.

\ ! projecte consisteix en rehabilitar l’antiga presó i convertir-lo en el Centre de Creació
\Eue disposi de sales d’assaig per a música i arts escèniques, estudis per artistes visuals,
spais de trobada i altres. D'aquesta manera completam el mapa de les
infraestructures culturals de Palma: Museus i centres de patrimoni; Centres d’Art i

Exposicions; Biblioteques; Teatres; Centre de Creació.

Es preveu organitzar un concurs d'idees per al projecte de rehabilitació i definir el Pla
d'Usos.
El projecte de reforma ha de plantejar—se en diferents fases perquè el Centre pugui
començar la seva activitat el més aviat possible.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: EDUCACIÓ i ESPORTS

TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte i construcció d’una nova escoleta per al PMEi

lIVlPORT: 1.300.000 €

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

/
/

D nada la mancança de places escolars de la franja d’edat de 0 a 3 anys de la nostra
c utat i que cada any queden sol'licituds de places pendents per poder cobrir des del
PMEI, és una necessitat urgent crear noves places per donar resposta a la demanda de
la ciutadania.
!

Per tant, i d’acord amb l'actualització del Pla Director del PMEi, amb aquest
finançament l'Ajuntament pot analitzar les zones prioritàries de la ciutat on és més
=necessari construir una escoleta i dur endavant el projecte arquitectònic que sigui més
escaient, tenint en compte que ja disposa de 3 projectes realitzats en els en els anys
DOS/2009 i que els solars docents respectius estan reservats en zones prioritaris.
quests són Son Gibert, Son Dameto d’Alt i Cas Capiscol.

\ql projecte i construcció seran executats per Infraestructures amb la col-laboració
d'Educació.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÍAREA: IGUALTAT, JOVENTUT | DRETS cíwcs

|TÍTOL DEL PROJECTE:Compra pisos per ampliació equipament SAM VVG

lllVlPORT: 4oo.oooc

DE CRlPCIÓ DEL PROJECTE:

A nicis de la legislatura 2015 — 2019 la regidoria de Benestar Social, en acord amb la

re idoria d’igualtat, Joventut i Drets Cívics, va traslladar les dones i infants residents al
S rvei d'Acolliment Municipal per a Víctimes de Violència de Gènere a un altre
e uipament ja que el que ocupaven es trobava en condicions no dignes per a la

r sidèncía. Actualment les dones i infants atesos per aquest servei es troben en un
eiuipament de propietat privada que l’Ajuntament lloga per aquest ús.

A la vegada s'ha estat treballant en la reforma d’un edifici de propietat municipal per
\
al d’albergar de manera definitiva el servei d'acolliment per a víctimes de violència de
Snere. Aquesta reforma es troba actualment en procés de licitació.

El nou centre d’acolliment compleix amb totes les característiques necessàries per tal
de donar resposta a les necessitats de residència de les dones i infants de manera
dignat i amb qualitat però compta amb manco places de les necessàries per donar
atenció a totes les dones i infants demandants del servei. Així, és necessari ampliar el
número de places mitjançant la compra de pisos que formin part de l’equipament
destinat al servei d'acolliment per a víctimes de violència de gènere.
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FITXA CAPITALlTAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: Educació i Esports (IME)

TÍTOL DEL PROJECTE: Rehabilitació integral 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.

impqátz 713800 €

DESERIPClÓ 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 metàlllics, 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 dela 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

efstructura.

El darrer estudi tècnic de l'empresa especialitzada en vasos metàl-lics 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 obrir-Ies al públic.

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.

Ja s’ha començat amb la licitació del projecte de rehabilitació GLOBAL per a la
reparació i sanejament dels vasos, i la implantació d'un sistema d'escalfament de
l’aigua per mitja d'energies renovables, i l’instal-lació de mantes tèrmiques,

El cost total del projecte i l’obra ascendeix a 2.481.500€.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

TÍTOL DEL PROJECTE: Furgoneta Elèctrica i Punt de recàrrega Centre de protecció
Animal Son Reus

IMPORT: 42.800 € (21% IVA inclòs)

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE

El Centre Sanitari Municipal ofereix un servei de recollida d'animals que funciona tots
els dies de l'any 24 hores. Aquests serveis es realitzen amb una flota de furgonetes
molt envellida i pendent de renovació.
El perfeccionament de la tecnoiogia dels vehicles elèctrics i l'aparició al mercat de
odels comercials de furgonetes elèctriques amb serveis d’assistència tècnica dels

uals estan presents a l'illa de Mallorca fan adient la compra d'una furgoneta elèctrica.

'adquisició d'aquest vehicle té una especial consideració, ateses la implicació de
l'juntament de Palma en la sostenibilitat mitjançant el seu compromís adquirit en
I'dhesió de l’Ajuntament al Pacte de Batles i l'aplicació d’un Pla d’acció per l’energia
.ostenible (PAES), aprovat per acord de Ple de 26 de gener de 2015.

El baixos índex sonors del motor elèctric fan recomanable aquest tipus de vehicles en
els serveis de recollida d’animals ja que contribueixen a disminuir el seu grau d’estrès
durant el transport al centre sanitari.

La inversió permet:
— Adquisició de 1 furgó elèctric professional de 80 kW (109 Hp), dotat de 4 portes +
costos de retolació i senyalització i compartimentació. Inclòs cable de recàrrega
ocasional i pack aire condicionat amb bomba de calor
- Instal-lació de punt de recàrrega exterior tipus poste. Connector Mennekes, modo 2

y 3 32A 22 kw , Mennekes
- Muntatge de proteccions per alimentació dei punt de recàrrega del subcuadre de VE
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Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: URBANlSME [

TÍTOL DEL PROJECTE: CONSTRUIR UNA PLACA A SON SARDINA I

IMPORT:150.000 €

DESCRlPCIÓ DEL PROJECTE:

Aquest projecte de Son Sardina preveu l'expropiació d'un solar al carrer Passatemps
número 90 per tal de convertir—lo en una plaça per al poble. És una demanda que els
veïns i veïnes d’aquest poble de Palma que permetria poder gaudir—ia com a espai
públic i de convivència.

Es tracta d’una superfície aproximada de 1750 m2 i està qualificat com a espai lliure
públic.
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FITXA CAPITALlTAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: Model de Ciutat

TÍTOL DEL PROJECTE: PASSEIG DE SON SARDINA: PROJECTE PER A LA CREACIÓ DE
CARRIL BICI — VIANANTS ENTRE EL CAMÍ DE PASSATEMPS I LA CARRETERA DE

VALLDEMOSSA

/
mhpom; 170000 €
l
\

i

ÓESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

l’objectiu del projecte és crear un itinerari per a bicicletes i vianants que resolgui la
fconnectivitat de les diferents rutes blanes que ja existeixen a la zona. La intervenció té
;\locació connectora de les diferents rutes blanes de la zona. De fet, pot ser
fespecialment atractiva pels habitants de Son Sardina i pels usuaris del carril bici de la

UIB.

Perquè això sigui possible s’ha de dur a terme una intervenció que millori l’estat actual
que l’amplada dela carretera és molt estreta (uns 5 m. sense voravies) i en gran part

\ldiscorre confinada entre edificacions (nord) i una paret de pedra (sud).

La franja d’intervenció té una longitud d’uns 660m i una amplada de 6'Sm. (paret de
pedra inclosa)

La superfície aproximada de tot l’espai d'intervenció del projecte són uns 4.500m2
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FITXACAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: Educació i Esports (IME)

TÍTOL DEL PROJECTE: Ajuda per a la instal-lació de la gespa natural i/o il-luminació LED
del camp de Futbol Estadi Balear

IMPOB/l': 500.000€

DESC lPClÓ DEL PROJECTE:

/
Aq lest camp esta ara mateix en un estat ruïnós des de el passat mes de juny de l'any
203, moment en què el consistori municipal va procedir a decretar el seu tancament,
atès que hi havia detectat punts de perill potencials per a les persones i els béns per
col-lapse parcial de l'estructura.

f tbol històric de ciutat, atès la gran importància que la rehabilitació d'aquest barri té
r a l’equip de govern, i també pel projecte que aquest club fa a nivell social i

LIJ/Ajuntament de Palma vol ajudar amb el projecte de rehabilitació d’aquest camp de

P

\ sportiu, amb els joves d'aquest barri de ciutat com és el de La Soledat.

En qualsevol cas, la possible ajuda per a la instal-lació dels focus està condicionada a
que han de ser de tecnologia LED per a una il-luminació més eficient i sostenible amb
el medi ambient, tot complint amb la nova llei balear d’energia que obligarà a les
instal-lacions esportives de les illes Balears amb l’ús d’aquest sistema més eficient.

Aquesta ajuda s'emmarca dins del projecte que l'Ajuntament de Palma, per mitjà de
l’institut Municipal d’Esports fa amb la resta de camps municipals de futbol de ciutat
des de fa anys.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

| ÀREA: Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

TÍTOL DEL PROJECTE: Creació del Banc de Terres de Palma

| IMPORT: 23.400€(|VA inclòs)

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

/

L'Ajuntament de Palma te espais de titularitatmunicipal pendents d’execució integrats
en la trama consolidada que els envolta. Les característiques pròpies de cada un
d’aquests espais, la realitat socioeconòmica actual i altres factors fan que les
Administracions Públiques retardin l’execució dels projectes previstos en aquests
emplaçaments

Íl'Ajuntament té voluntat de dinamitzar el sector agrícola a Palma i pretén donar un
ivalor, encara que temporal, als espais sense aprofitament i es vol promoure el treball
ten xarxa i fomentar activitats de caire preventiu per a persones en risc d’exclusió
social, que contribueixin en l'educació ambiental, en la cobertura de les necessitats
lbàsiques d’alimentació i en la promoció de hàbits saludables, entre d'altres.

« i

“lMitiançant unes bases que s’estan tramitant 6 espais que conformen 23 parceI-les de
1.000 m2 podran seran cedits de manera temporal a entitats socials amb l’objecte de
que siguin cultivades. L'Ajuntament de Palma vol fer una inversió mínima de
tancament i dotació d’una escomesa d'aigua en els solars de Can Dalmau, carrer
Pingüí, carrer Pierre Lavedan, Parc de Son Gibert, Son Flor i Son Espanyolet. Això
permetria la posada en marxa del Banc de Terres de Palma.
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FlTXA CAPlTALlTAT
Consell de Capitalitat 2018

ÀREA: SEGURETAT ClUTADANA

TÍTOL DEL PROJECTE: AUTOESCALA PER A BOMBERS

IMPORT: 850000 €
/
i
,,
!
!

DE CRIPClÓ DEL PROJECTE:

!. s autoescales són uns vehicles especials emprats pels cossos de Bombers per fer
t eballs en alçada (salvament i evacuació de persones, atac a incendis des de punts

1 elevats, inspecció i reparació de lesions constructives a punts elevats de façanes,...)

jàctualment el parc mòbil d’autoescales (AEA) de 30—32 metres d’alçada, que
\garanteixen el rescat a edificis d’unes 8— 9 plantes sobre rasant, només en disposam a
dia d'avui de 2 AEA de 30m adquirides fa 33 i 26 anys respectivament, amb greus
dificultats per mantenir—les operatives a dia d’avui perla seva antiguitat; i 1 AEA de 32
metres de fa 6 anys, que és la que es té com a vehicle de primera sortida al Parc
Central (Son Malferit).

És a dir, ens trobam amb un parc mòbil d’autoescales vell, desfasat, amb greus
problemes de manteniment, elevats nivells de contaminació en comparació amb els
estàndards actuals, i sense garanties de substitució en cas d'avaria d’una de les
escales operatives. De fet, recentment ens hem trobat en una situació tan limit que
hem hagut de demanar cobertura als Bombers de Mallorca per no disposar de
suficients escales operatives de forma puntual.
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FITXA CAPITALITAT
Consell de Capitalitat 2018

[ ÀREA: Infraestructures i accessibilitat

] TÍTOL DEL PROJECTE:Millora accessibilitat casc històric

llViPORT: 50.000 euros

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
?

Actuacions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i millora de
l’accessibilitat al centre de Palma.

i

l
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l ÀREA: Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

| TÍTOL DEL PROJECTE: Electrificació de la flota lleugera de neteja. EiVIAYA

lMPORT: 1.000.000 €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Emaya té encomanada la Neteja de les vies públiques de la ciutat de Palma. La

superfície coberta amb les 49 rutes de neteja (agranament mixt i manual) és de
886.882 metres lineals per any.

fL'electrificació dels vehicles de serveis són claus per assolir el compromís adquirit en
/|’adhesió de l'Ajuntament al Pacte de Batles i l’aplicació tant del d'un Pla d’acció per
l'energia sostenible (FAES), com del Pla d’acció de renous per tal de disminuir els índex
de renou de la ciutat.

Aquestes actuacions estan emmarcades dins el Pla de Neteja com les que EMAYAja ha
duit a terme durant el 2017 amb la renovació de tots els contenidors de Palma i la

compra de nous vehicles de neteja i recollida de residus elèctrics i a gas natural.

Els vehicles de neteja d'aquest projecte han de reforçar el servei dels barris de Palma
que històricament han sofert els dèficits de neteja viària i per altra banda pateixen
luns índex de renou i de qualitat de l'aire més desfavorables com és el cas dels barris
i .lque conformen la corona de l'eixample de Palma.

Amb l’electrificació de les rutes d’agranament mixt s'aconseguirà intensificar les
operacions de neteja de manera respectuosa amb els veïnats i el medi ambient.

A través d'aquest projecte es preveu l’adquisició:
- Vehicles elèctrics servei de neteja: agranadores vials elèctriques i altres vehicles
lleugers de recollida i buidatge de papereres i bufadores elèctriques.

— Base logística i Estació de recàrrega vehicles elèctrics. Amb dotació de nova
infraestructura per a punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Son Pacs i Rafal

- Maquinària auxiliar de neteja de vehicles
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| ÀREA: PARTIClPACIÓ CIUTADANA | COORDINACIÓ TERRITORIAL ]

: TÍTOL DEL PROJECTE: MILLORA DE LA XARXA DE CASALS DE BARRl |

llVlPORT: 241887 €

/,

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

/
éalma

compta amb una xarxa de casals de barri que necessita ampliar amb noves
iinstal—lacions i millorar els equipaments ja existents. Aquest objectiu és molt important

l per a la dinamització i participació perquè enforteix el teixit associatiu i veïnal dels
pobles i barris de Palma.
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