ACTA DEL CONSELL DE LA CAPITALITAT DE PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 4/2018
Caràcter: extraordinària urgent
Data: 21 de desembre de 2018
Hora: de 12.16 a 12.44 h
Lloc: sala de reunions de Batlia (pl. de Cort, 1)
i

Assistents
President:
Noguera Ortega, batle de Palma

- Sr. Antoni

Titulars de conselleries autonòmiques:
Sra Isabel M. Busquets i Hidalgo, vicepresidenta i consellera de la Conselleria d'Innovació,
Recerca iTurisme
—Sra. Catalina Cladera
Crespí, consellera de la Conselleria d’Hisenda Administracions
Públiques
—

i

]

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

i

Funció

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma):
Sr. José Hila Vargas, regidor de l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme Habitatge Digne.
- 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

—

i

—

Altres membres
Joan Carrió Vidal, director general de Pressuposts Finançament de
Administracions Públiques
i

—

la

Conselleria d’Hisenda

Excusen l'assistència
Sra. Francina Armengol Socias, vicepresidenta primera
presidenta de
Autònoma
- Sra. Pilar Costa iSerra, consellera de Presidència
Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda
i

—

i

la

Comunitat

—

Secretaria
—

Sr. Miquel

Ballester Oliver, secretari adjunt general del Ple actal.
i

Ordre del dia
urgència de la convocatòria.
2. Aprovació de l’acta dela sessió de dia 17 de setembre de 2018.
3. Acord sobre les inversions de capitalitat 2019.
4. Donar compte de l’informe de la Directora Financera — Tresorera de 30 de novembre de
2018.
5. Acord per a la creació de la Comissió Executiva del Consell de Capitalitat.
6. Precs preguntes.
7. Aprovació, en el seu cas, de l’acta dela sessió.
1. Ratificar la

i

\__

'

.,

i

1

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 17 de

setembre de 2018

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 3, corresponent a

la

sessió de dia 17 de

setembre de 2018.

3. Acord sobre les inversions de
Es

capitalitat 2019

proposa:

23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, estableix una
clàusula de garantia per a 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.
"L’article 142 de

la Llei

Per a l’any 2018 la participació als fons de cooperació local per part de l'Ajuntament de Palma
és de 3.150.666 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.
Consell de Capitalitat, reunit el 14 de desembre de 2015, va aprovar el projecte "Parc del
Tirador. Recuperació de ia zona verda del Canòdrom", amb una inversió provinent de
finançament del Govern de les illes Balears per a l’exercici de 2015. Posteriorment, en sessió
extraordinària del 23 de novembre de 2017, el Consell de Capitalitat va aprovar la modificació
del finançament inicial previst per al projecte ”Renovació de la flota de l’EMT" per a reduir en
El

700.000 euros aquest projecte i destinar-los al Canòdrom.

Amb una capacitat d’inversió d’1,2 milions d’euros per a aquest projecte, la Junta de Govern
del 13 de juny de 2018 va aprovar l’adjudicació de les obres del Projecte d’execució del solar
de l’antic canòdrom de Palma per un import de 853050 euros. Per tant, resten 346.950 euros
que no s’han adjudicat.

anual d’impuls del turisme sostenible per al període 2018, aprovat pel Consell de Govern
del 29 de juny de 2018, recull a la disposició addicional que l'Ajuntament de Palma, en la seva
condició de capitalitat, podrà presentar projectes directament els que siguin seleccionats
computaran com a compensació de la inversió anual prevista a l’article 142 de la Llei 23/2006.
El

Pla

i

L’Ajuntament de Palma preveu realitzar diverses inversions en eficiència energètica, mobilitat
sostenible, autoconsum energètic producció renovable que poden ser finançades amb fons
i

FEDER.

L'Ajuntament de Palma preveu la realització de determinades inversions finançades amb la Llei
de capitalitat una vegada que quedin aprovades en aquest acord donaran lloc a l’oportú
i

2

expedient de generació de crèdit al Pressupost per a l’exercici de 2019.
acord proposar l’aprovació de les inversions esmentades.

És

objecte del present

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es proposa al Conseil de Capitalitat l’adopció del
següent:
Acord
Aprovar les següents despeses a finançar amb la Llei de capitalitat per part del Govern de les
Illes Balears per al 2019, amb una aportació de 6,5 milions d'euros i amb la següent relació de
projectes:
1.

Rehabilitació integral dels vasos de la piscina Son Hugo instal—lació de
sistema de calefacció per mitjà d'energies renovables per a complir la
normativa RITE
Construcció d’Escola d'infants a Son Gibert (cont.)

l.503.050,00
1.164.950,00

Construcció d’una canonada dins el projecte DISTRICT HEATING EDARl
— Piscina Municipal de Sant Jordi
Completar la nova seu de l'Institut Municipal d'Innovació (iMl)

500.000,00
500.000,00

Completar el projecte de Can Ribes, Centre de Creació, Formació
Recerca de les arts del circ
Rehabilitacióde les Cases de Son Ametler (cont.)
Expropiació de plaça de Son Sardina
Centre Municipal de Serveis Socials bàsics a Son Xigala: Mestral
Infraestructures al Camp Redó, al Rafal Vell ia d’altres barris
Renovació de ia flota de vehicles dels Bombers
Renovació de la flota de vehicles de la Policia Local
Obres ala CiberAuIa al Centre Can Ribes (la Soledat)
Adequació del Velòdrom
Ad uisició material er a festes 0 ulars

440.000,00
3S0.000,00
200.000,00
177.000,00
900.000,00
400.000,00
200.000,00
40.000,00
50.000,00
75 000 00

i

i

2. Aprovar les següents despeses a finançar amb la Llei de capitalitat per part del Consell
Insular de Mallorca per al 2019 amb una aportació de 1,5 milions d’euros:

NS

__

__

_

,

_

Construcció d'un nou casal de barri a Gènova
Projecte d'una segona nova escola d'infants
Casal de barri al Pilllarí

662.637,82
200.000,00
180.000,00

Adequació d’edifici VVG
Renovació de la flota de BiciPalma

54.000,00
50.000,00

/4mrh

3

Nou laboratori municipal: “Avançam

enla protecció de

la

salut

”poblacional
Conservació restauració de la sala dela cuina del castell de Bellver
Equipament mobiliari nova escola d'infants a Son Gibert

59.250,00
158.122,35

i

1354989,83

i

.
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oïíí

despeses a finançar amb la Llei de capitalitat per part del Consell de
2
milions d’euros, corresponents a l’exercici de 2019, en concepte
valor
de
Mallorca per
d’inversió en accessos vials:
3. Aprovar les següents
i

\

OJÉ

Millora d'accessos ivials de titularitat del Consell de Mallorca al
municipal de Palma

_

terme
2.000.000,00

Abans del 31 de gener de 2020 el Consell de Mallorca informarà l’Ajuntament de Palma del
detall i l’estat d’execució d’aquestes inversions a 31 de desembre de 2019.
4. Autoritzar les compensacions següents:
Els projectes prevists als apartats anteriors sumen un total de 10 milions d'euros en projectes
d’inversió imputats al 2019. A aquest import s’hi ha de sumar una serie de compensacions o
inversions a desenvolupar a Palma, d’acord amb la Llei de capitalitat, com és la inversió
corresponent a la participació als fons de cooperació local, que ascendeix a 3.150.666 euros, i
l’import corresponent al conveni de col—laboració de Son Moix, amb un valor d’1 milió d’euros
—

Participació al fons de cooperació local
Conveni de Son Moix

3.150.666,00
1.000.000,00

més, el 26 d’octubre el Consell de Govern va aprovar els projectes a finançar amb els fons
recaptats mitjançant l’impost de turisme sostenible de 2018, entre els quals es varen aprovar
els següents presentats per l’Ajuntament de Palma, amb un import d’inversió de 4.220.678,64
euros:
—

A

ITS

208. Millora de l'enllumenat de

la

primera línia dela Platja de Palma

2018. Millores al parc de la Mar
ITS 2018. FELIB. Electrificació de la flota del cicle de l'aigua dels
municipis membres dela xarxa d'aigües públiques de Mallorca
lTS

TOTAL

1

Pendent de confirmar amb l’aprovació del corresponent conveni

2.500.000,00
955.958,64 €
764.720,00 €
4.220.678,64

5, Aprovar les següents inversions en eficiència energètica, mobilitat sostenible, autoconsum
energètic producció renovable a computar com a Llei de capitalitat per part del Govern de les
Illes Balears amb un valor de 10.603.404 euros, amb el detall següent:
i

“Muni
Millora de l’eficàcia eficiència energètica en la digestlo
de fangs: hidròlisi tèrmica eficiència reducció de fangs.

seoa-

i

producció de metà disminueix la
producció de fangs
Millora del rendiment energètic a captacions d'aigua
potable
Augmenta

la

i

Refinament de BlOGÀS pera ús posterior a la gasinera
de Son Pacs PLANTA 200 Nma/h MEMBRANES(EDAR1)+
GASODUCTE VIRTUAL Upgrading 200 m3/h + Gasoducte
virtual: 1,55 m Euros ( 1.000.000 litres equivalents DIÉSEL27.000 t COZ menys a l'any)
APROFITAMENT ENERGÉTlC DEL META (BIOGAS) de
', bo d
de SON REUS
t b' es)

6.509.492 €

3.254.746 €

4.3.1

409 000 €

704 ' 500 €

4 3'1

1.500.000 €

750.000 €

432

1.013.3l6€

506.658€

4.3.2

1

A

_

S

Renovació de

la

flota d’autobusos de

l’EMT

TOTAL FEDER

10.775.000 €

5.387.500 € 4.5.1
10.603.404€

Direcció General de Fons Europeus durà a terme les comprovacions necessàries per a
garantir que aquestes operacions entren a l'àmbit del PC FEDER de les Balears 2014-2020,
contribueixen als seus objectius establerts i compleixen els criteris recollits al document de
Criteris procediments de selecció d'operacions.
La

i

Govern de les Illes Balears es compromet a transferir a l’Ajuntament de Palma els imports
cofinancats relatius als projectes finalment seleccionats una vegada que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears hagi rebut el reemborsament de la Comissió Europea
corresponent a les despeses elegibles efectivament fetes per l'Ajuntament de Palma.
El

que fa a la inversió restant per a 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, de forma que el conjunt d’inversions que computen com
a anualitat 2019 de capitalitat que permeten assolir els 30 milions d’euros que preveu l’article
142 dela Llei 23/2006, de 20 de desembre, són les que es resumeixen al quadre següent:
6. Pel

i

P'INVÉRSIONLS ANUAUTAT

2019

“

Participació al fons de cooperació local
Conveni de Son Moix
Projectes

ITS

_"-__“|Mpom_g.___,-

_

3.150.666,00
1.000.000,00
4.220.678,64

2018

Projectes FEDER: eficiència energètica, autoconsum energètici
producció renovable, mobilitat sostenible
Aportació específica CAIB
Aportació especifica Consell de Mallorca
Aportació accessos vials Consell de Mallorca
ensació aportació Palau de Congressos
i

i

10_603.404,00
6.500.000,00
1.SO0.000,00

2.000.000,00

102551,

6

7. Aprovar la redistribució dels sobrants, per un valor de 346.950 euros, del projecte del
Canòdrom (acords de Capitalitat de 14.12.15i23.11.17), idestinar-los a la següent inversió:

Continuació Verge de Lluc

346.950,00

8. Modificar l’acord del Consell de Capitalitat de 5 d'abril de 2017, prèvia sol-licitud de l’Àrea
Delegda d’Infraestructures Accessibilitat que quedarà amb el contingut següent:
i

On diu:
Projectes fianaçats pel Consell Insular de Mallorca
Insta aciód’
1
gb"

Inversió

'

__IiPò_
lora de la reurban

Vella

accessibilitati del espai urbà del Carrer General Ricardo Ortega
I

anAlcover)
Inversió Total

;!

Ha

de dir:

Projectes fianaçats pel Consell Insular de Mallorca
0 d’
I_ns
p de futb
de la reurban
inversió Total

Millora

ac

S’aprova per unanimitat

4. Donar

2018

e

la

la

accessibilitat i del esp

proposta inicial amb l'esmena d’inclusió del punt 8 afegida in voce.

compte de l’informe de

dóna compte de l’informe de
2018 que diu:
Es

la

la

Directora Financera

- Tresorera

de 30 de novembre de

directora financera—tresorera de dia 30 de novembre de

”1.

El

Consell de Capitalitat de 14 de desembre de 2015 va acordar:

'l'iïlü'ïlïll: Apiovar

les següents despeses a finançar pel Consell de Mallorca amb la
Llei de Capitaliiat corresponen! a l'exercici de 2016, amb el detall que s’adjunta com
annex 2 a aquesi acord:

Pl'OïèétcÍ_
Scnda cíclablc Son Espases
i“

!"”
(,(mlollldc.

’

"’
licllua.
’

”""” '
l'ilHASlollb

fossatsunenor exterior

IV

"(l

«.

lasamg
)“...

1

di.

“»

'( (..
Mumch
(
Ronda,

1

_

Millora }!)“lwnkl de-lvczu'm
el calm Vell de. Slllgllmm_
(Jalaun dL la senda uçldlïlu un
_1__l

(11051

.

360.000,00 C
l.0()ll.(l(l0.(_i0(—£
"

Salard. Tram compres entre el C.Bmiamar

|

l’illl)0ï“í':7-.-Í-Í’

_

«el 631111

\

___.
ell de Sineu en el tmm

bon il.lluij/ler

_

540.()()0,0() €

400000 006
_’

Pcrmcabillizació paoiñcacíó (lol lrànsíi dol bulevard de la Façana
700 000 ’ 00 €
Marítima des del 0. Manuel Azaña al Ton-cm d'on Barberà
i

'

(“enim d'acollida per a famílies

4S__(_)_.__()()(l,()(l

"

€

Queda”! 850. 000 (euros pendents d 'mwigmnfíó

Per altra banda, el Consell de Capitalítat de 5 d’abril de 2017 va acordar:

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:

SISÉ.—

On diu: "Centre d'acollida per a famílies 450_000€" ha de dir "Inversió habitatges
acollida familiar 500.000€”4

Quedant, per tant,

la

quantitat pendent d'assignació en 800.000 euros.

Finalment, el 23 de novembre de 2017 el Consell de Capítalitat va acordar:

TERCER:

Aprovar el canvi de projectes cl/inverslons no executats en relació als acords

següents:
i

i

2008 Conedors veids (one den Pau
2009 Cases de Son Ameller
2009 Cases Retiro o C.Interp.Bellver
2009 Transcapilal Emaya, nllllvïlllilpá 990035, ..
2010 Cases relii'o Bellver
2015 Clll/l Pdte Asignación
[

l

l
l

__

__

\
-\J'

.

,
__

.

.

.

135.600,9_9__

,

.. __

.

10. 852, 97
800_ooo,oo

Total disponible
l

20. 637 67

1 .241.886,53

invadir en el següents projectes:
"

'

compra de maqumaria electrícavneteia

EMAYA

_

1.000000

Millora de la xarxa de casals de barri

241 .887

1.241.886,53

Aquests 800000 no han estat mai abonats per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de
Palma.
2. Pel que fa a les inversions a executar directament pel Consell de Mallorca, el Consell de
Capitalitat de Palma, en sessió de 14 de desembre de 2015, va acordar:
'l'ERCER,» Aprovar les següents despeses a finançar pel Consell de Mallorca amb la
Llei de Capítalital corresponent a l’exercici de 2016, amb el detall que s’adjunta com
annex 2 a aquest acord:
"
PIOJCCÍClmíiort .:}.
Sonda ciclnblc Son Espases
360.000,00 €
”
Castell de Bellver Invasions al Passeig dc- Ronda, Murada i
(“'
1'000'000’00
fossats 111161 101 i ext61ioi'_____
Millora Ut (ma del camí Salau] Tram comprès cntxc el o Biniumai
540'000’00 €
el camí Vell de Sineu
Creació de la senda ciclablc en el camí Vell de Sineu en el ti'a111
ÍOQOOO’OO (:
comprès entre el Torrent Orosí Son Llàtzer
'

’

'

“

'

'

».

_

.

_

kkkkkkkk

V

“

1

“

_

Pcrnicabilitmcin i pacificació del trànsit del bulevard de la Façana
700'000’00 €
Marítima des del 0. Manuel Azaña al Torrent d’en Barberá
Centro d'acollida per a families

Així

450.000,00 €

J

mateix, el Consell de Capítalitat de Palma, en sessió de 5 d'abril de 2017, va acordar:

SEGON.- Aprovar les següents despeses a finançar amb la Llei de Capitalltat per part del
Consell de Matlorca per valor de 3 milions d'euros, corresponents a l’exercici de 2017, amb

detall que s'adjunta a aquest acord:

el

Projectes

'
'
' daccessostwals
Millma
de titularitat del
’

Palma

’

Conselde.Ma ll orcae n e lt erme m u nisipa ld e
i

'

'

lnversió

3000000'00

Finalment, pel que fa a la subvenció directa per les obres de restauració del Castell de
Bellver, per acord del Consell de Capitalitat de 14 de desembre de 2015, es va aprovar destinar
1.000.000,00 € a aquest projecte. No obstant, finalment la subvenció directa concedida pel
Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Palma, per acord del seu Ple de 15 de novembre de
2017, va ser per import de 942.512,18 €.
3.

Per tot allò exposat, us sol-lícit:
PRIMER.- Que faceu els tràmits oportuns per abonar a l'Ajuntament de Palma l’import de
800.000 euros pendents de pagament, d’acord amb els acords del Consell de Capitalitat de 14
de desembre de 2015, 5 d’abril de 2017 i 23 de novembre de 2017.
SEGON.- Als

efectes de fer un seguiment de l’execució de les inversions a executar directament

pel Consell de Mallorca segons els acords del Consell de Capitalitat de 14 de desembre de 2015
5 d’abril de 2017, us sol-lícit que informeu sobre l’estat d’execució de dites inversions a data
d’avui.
i

Que prengueu en consideració que, tant en el projecte de restauració del Castell de
Bellver com en la resta d’actuacions subvencionades pel Consell de Mallorca en el marc de la
Llei de Capitalitat, en el cas que algun dels projectes s’adjudiqui per un import inferior a aquell
acordat pel Consell de Capitalitat, es pugui destinar la diferència a finançar altres projectes,
previ acord del Consell de Capitalitat de canvi de finalitat.
TERCER—

Palma, 30 de novembre de 2018
La

directora financera « tresorera,

El

Innovació

Consell de Capitalitat se’n dóna per assabentat.

5. Acord
Es

i

Adrián García Campos"

Maria Antonia Orell Vicens
El

regidor de l’Àrea d’Economia

Hisenda

per a

la

creació de la Comissió Executiva del Consell de Capitalitat

proposa:

”L’article 26 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma preveu que el Consell de la Capitalitat
pugui estar assistit per una Comissió Delegada o Executiva, de caràcter general permanent,
presidida pel batle o la batlessa de Palma. La composició de la qual, que ha de ser en tot cas
paritària, ha de determinar el Consell de la Capitalitat.
i

articles 12, 13 14 del reglament d’organització, funcionament règim jurídic del Consell de
Capitalitat de Palma es refereixen a la composició, funcions i atribucions de la Comissió
Els

i

i

Executiva.

constitució de la Comissió Executiva del Consell de Capitalitat podria agilitzar la tramitació
d'alguns assumptes, especialment en els casos de canvis projectes entre les aportacions anuals
autoritzades, donat que es permet el nomenament de personal directiu de les respectives
administracions a la Comissió Executiva.
La

Per això, d’acord amb els articles

Capitalitat el

i

els motius citats als

antecedents, propòs

al Consell

de

la

següent

ll,, "

'
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Acord
1.

Crear la Comissió Executiva del Consell de

la

Capitalitat

estarà presidida pel batle o
Capitalitat en qui delegui.

2. La Comissió Executiva

Consell de
3. Els

la

seus membres, a més de

la

la

batlessa o regidor/a membre del

presidència, seran:

a. tres titulars de conselleries autonòmiques
b. tres titulars de conselleries insulars

tres titulars de regidories

c.

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

i

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

i

i

4. Delegar a

la

Comissió Executiva les competències següents:

41. L’aprovació dels canvis de projectes entre les aportacions anuals autoritzades,
diverses institucions, si no es modifica
administració.

la

entre
quantitat global prèviament autoritzada per cada

4.2. L’assignació dels romanents, producte de les baixes resultants de
inversions de capitalitat, a nous projectes.”

inclús

execució de les

la

S’aprova per unanimitat
6. Precs i
El

preguntes

Sr. Font

prega que a l’hora de desenvolupar projectes es procurí executar
donat que els sobrants no es podran tornar invertir.

la

totalitat

i

valorar poc les baixes,

secretari comunica que, d’acord amb la Llei de Capitalitat els romanents de les inversions es
podran invertir en altres projectes si així ho acorden el mateix Consello la Comissió Executiva.
El

7. Aprovació, en el seu cas, de l’acta dela sessió
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 4, corresponent a aquesta sessió de dia 21
de desembre de 2018.
El

president aixeca

la

sessió, de

la

qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
\»

El

president

_

A.

Antoni Noguera Ortega
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