ACTA DEL CONSELL DE LA CAPITALlTAT DE PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 2/2018
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 16 dejuliol de 2018
Hora: de 13.48 a 13.53 h
Lloc: sala de reunions de Batlia (pl. de Cort, 1)
Assistents
President:
Batle de Palma
Sr. Antoni Noguera Ortega
Vicepresidenta la i titular de la conselleria autonòmica:
- Sra. Catalina Cladera
Crespi, consellera de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques. Actúa com a vicepresidenta la per delegació de la Sra. Francina Armengol i Socias
i

Titulars de conselleries insulars (Consell de Mallorca):
- Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització
Pública. Actúa en substitució de la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez
- Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local

i

Funció

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma):
- Sr. Adrián García Campos, regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació.
, Sra. Aurora Jhardi Massanet, regidora de l’Àrea de Funció Pública Govern interior
i

Excusen l’assistència
Sra. Francina Armengol Socias, Sr. Miquel Ensenyat Riutort, Sra. lsabel M. Busquets i Hidalgo,
Sra. Pilar Costa iSerra, Sr. Cosme Bonet Bonet, Sra. Mercedes Garrido Rodríguez i Sr. José Hila
i

Vargas
Altres assistents

Secretari adjunt i general del Ple accidental: Miquel Ballester Oliver
Ordre del dia
1. Ratificar la urgència de la convocatòria.
2. Aprovació de l’acta dela sessió de dia 25 d'abril de 2018.
3. Proposta modificació dels projectes d’inversió del Consell de Mallorca.

Desenvolupamentde

la

sessió

1. Ratificar la urgència de la convocatòria

S’aprova la ratificació de la urgència de la convocatòria per unanimitat.
2. Aprovació de l'acta de la sessió de dia 25 d'abril de 2018

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 1, corresponent a
de 2018.

la

sessió de dia 25 d’abril

3. Proposta modificació dels projectes d'inversió del Consell de Mallorca
El

Sr. Font explica

que el pla d’ajust aprovat pel Consell de Mallorca implica una reducció de
la inversió a

despeses que afecta a totes les àrees, per això es sol-licita una disminució de
Palma de 200000 euros.

batle explica la proposta de reducció que afectarà els projectes de la plaça de son Sardina i
dels punts negres del centre històric amb uns pressuposts de 150000 euros 50.000 euros
respectivament.
El

i

Sra. Cladera demana que consti en acta que els 200000 euros reduïts al Consell de Mallorca
no s'han de carregar a la CAIB per obtenir els 30.000000 euros de capitalitat, donat que no

La

correspon al Govern assumir aquesta quantitat.

comenta que aquesta reducció es circumstancial, no saben com estaran l’any que
condicions que ens posarà Madrid al pla d’ajust. La intenció és complir els
compromisos si és possible.
El

Sr. Font

ve', ni les

manifesta que al proper Consell de Capitalitat de Palma s’haurien de recuperar
aquests 200000 euros; però no saben ara quina hauria de ser la fórmula.
El

Sr. García

Es

proposa:

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 Capitalítat.
"L’article 142 de la

Llei

Consell de Capitalitat de Palma, en sessió de dia 23 de novembre de 2017, va aprovar les
actuacions a finançar en virtut de la Llei de Capitalitat per part del Consell de Mallorca que
ascendien a una aportació de 2.500.000 d’euros.
El

Posteriorment, en la sessió de dia 25 d’abril de 2018, el Consell de Capitalitat va aprovar una
sèrie de modificacions dels projectes del 2018. Concretament, es va redistribuir l’assignació
d’inversió entre dos projectes finançats amb inversió del Consell de Mallorca sense alterar la
inversió final. Els projectes eren ”Creació del Banc de Terres” la compra de ”Vehicle elèctric
Son Reus". Per tant, els detalls dels projectes finançats pel Consell de Mallorca per a l'exercici
2018 són els següents:
i

Passeig de Son Sardina
Plaça de Son Sardina
Compra autoescala bombers
Gespa i il-Iuminació de l'Estadi Balear
Rehabilitació piscina Son Hugo
Creació del banc de terres de Palma

170000
150000
850000
500000
713800
19.600

Vehicle elèctric Son Reus
Millora d’accessibilitat punts negres centre històric
Es ió?tòtal

“'_

de juny de 2018 el Consell de Mallorca ha notificat a l’Ajuntament de Palma que aquesta
institució disposa per a l’exercici econòmic de 2018 d’un pressupost de 2.300000 euros per fer
front a les actuacions aprovades en el Consell de Capitalitat citat anteriorment. En aquest
sentit, insta a l'Ajuntament de Palma reajustar reduir en 200.000 euros el valor de les
inversions a finançar pel Consell de Mallorca per a l'exercici econòmic del 2018.
Dia 1

i

Per això es proposa:
A C

0

R D

1.»Modificar l’acord adoptat pel Consell de Capitalitat de dia 25 d’abril de 2018 i suprimir de
les inversions del Consell Insular de Mallorca previstes el projecte”Plaça de Son Sardina" amb
una inversió prevista de 150000 € i el projecte “ Millora d’accessibilitat punts negres centre
històric" amb un inversió prevista de 50.000 €.

Per tant el detall dels projectes finançats pel Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2018
són els següents

Passeig de Son Sardina

170000
850000
500000
713800

Compra autoescala bombers
Gespa i il-luminacíó de l’Estadi Balear
Rehabilitació piscina Son Hugo
Creació del banc de terres de Palma
Vehicle elèctric Son Reus

19.600
46.600

2.- Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca."
S’aprova per unanimitat.

El

president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El

\
pl'\esident

