
ACTA DEL CONSELL DE LA CAPITALITATDE PALMA

identificació de la sessió
Núm. 3/2018
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 17 de setembre de 2018
Hora: de 12.39 a 12.56 h
Lloc: sala de reunions de Batlia (pl. de Cort, l)

Assistents
President:
Batle de Palma
Sr. Antoni Noguera Ortega

Titular de la conselleria autonòmica:
— Sra. Catalina Cladera i Crespi, consellera de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques.

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

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 .lhardi Massanet, regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior

Excusen l'assistència
Sra. Francina Armengol i Socias, Sr. Miquel Ensenyat Riutort, Sra. lsabel M. Busquets i Hidalgo i

Sra. Pilar Costa iSerra

Altre assistent
Secretariadjunt i general del Ple accidental: Miquel Ballester Oliver

Ordre del dia

1. Ratificar la urgència de la convocatòria.
2. Aprovació de l’acta de la sessió de dia 16 de juliol de 2018.
3. Proposta de modificacióde la distribució de les inversions per a l’exercici 2018.

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 16 de juliol de 2018

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 2, corresponent a la sessió de dia 16 de
juliol de 2018.



3. Proposta de modificació de la distribució de les inversions per a l'exercici 2018.

Es proposa:

"El Consell de Capitalitat de Palma, en sessió de dia 27 de novembre de 2017, va aprovar les
actuacions a finançar en virtut de la Llei de Capitalitat per l’exercici 2018. Aquest acord inclou,
entre d’altres, les inversions següents:
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Govern de les Illes Completar la construcció de la nova seu de 500.000
Balears l’lMl
Consell de Mallorca Gespa i il.luminació de l'Estadi Balear 500000

Actualment, es considera oportú intercanviar els projectes esmentats entre el Govern i el
Consell de Mallorca i per això es proposa al Consell de Capitalitat l’adopció del següent

ACORD

1.- Modificar la distribució de les inversions per a l’exercici 2018, de tal forma que el projecte
“Gespa i il-luminació Estadi Balear” passi a formar part de l’acord d’inversions a finançar per
part del Govern de les Illes Balears. 1 al mateix temps, el projecte "Completar la construcció de
la nova seu de l’lMl”, fins ara dins l’acord d’inversionsidel Govern, passi a formar part de
l’acord d’inversions a finançar pel Consell de Mallorca.
Per tant a dia d’avui el resultat de les inversions compromeses per part del Govern i el Consell
per a l’exercici 2018 , incorporant les modificacions acordades pel Consell de Capitalitat a les
sessions de 25 d’abril i 16 de juliol de 2018, és el següent:
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Renovació flota busos EMTi ampliació servei Son Espases 1.500000
Subvencions per a la rehabilitació edificis 600000
Gespa i iI-luminació de l’Estadi Balear 500000
Enderrocament del Bloc Vlll del Camp Redó 550000
Za Fase InstaI-Iació de gespa artificial i construcció de noves grades al 346200
camp de futbol de Verge de Lluc

Vestidors i equipaments 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
C ra isos er l'ació eq ipame tSAM VVG 400000

Passeig de Son Sardina 170000
Compra autoescala bombers 850000
Completar la construcció de la nova seu de l’lMl 500000
Rehabilitació piscina Son Hugo 713800
Creació del banc de terres de Palma 19.600
Vehicle elèctric Son Reus 46.600

lnversió total 2.300000
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2.— Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca i al Govern de les illes Balears.”

S’aprova per unanimitat.

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