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EXTRACTE DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 16/2020 
Caràcter:  ordinari 
Data: 17 de desembre  de 2020 
Horari: de 10.14 a  17.59 h 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
 
President: 
José Francisco Hila Vargas (PSIB-PSOE) 
 
Assistents: 
Juana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE) 
Montserrat Amat Ortega (VOX- ACTUA PALMA) 
Sandra Barceló Schwarz (VOX- ACTUA PALMA) 
Josep Lluís Bauzá Simó (Cs) 
Llorenç Carrió Crespí (MÉS-Estimam Palma) (s’incorpora a les 10.18h) 
Juana Maria Capó Navarro (Cs) 
Mercedes Celeste Palmero (PP) 
Fulgencio Coll Bucher (VOX- ACTUA PALMA) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSIB-PSOE) 
David Díez Herreros (PP) 
Francisco Ducrós Salvá (PSIB-PSOE) 
Alejandro Escriche Cots (Cs) 
Adrián García Campos (PSIB-PSOE) 
Alberto Jarabo Vicente (UNIDES PODEM) 
Julio Martínez Galiano (PP) 
Elena Navarro Duch (PSIB-PSOE)  
Antoni Noguera Ortega (MÉS-Estimam Palma) 
Daniel Oliveira de Souza (PSIB-PSOE) 
Montserrat Oliveras Ballarín (PP) 
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE) 
Lydia Pérez Martínez (PP) 
Ramon Vicenç Perpinyà Font (PSIB-PSOE) 
Eva María Pomar Juan (Cs) 
Rodrigo Andrés Romero (UNIDES PODEM) 
Guillermo Sánchez Cifre (PP) 
Neus Truyol Caimari (MÉS-Estimam Palma) 
Sonia Vivas Rivera (UNIDES PODEM) 
 

Excusa l’assistència: 
Sergio Rodríguez Farré (VOX- ACTUA PALMA) 
 
Secretari adjunt i secretari general del ple actal: Miquel Ballester Oliver 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Secretària suplent 1a: Esther Rotger Sureda 
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Ordre del dia en el debat i votació: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 4 de novembre de 2020. 
 
2. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 26 de 
novembre de 2020. 
 
3. Donar compte de la relació de decrets des del dia 20 de novembre a l'11 de desembre 
de 2020. 
 
4. Proposta de la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Sr. Bartomeu Barceló 
Quetgles, "Tolo Güell". 
 
5. Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Associació Aires 
Mallorquins. 
 
6. Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Sr. Pedro Comas Barceló. 
 
7. Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Espanya Hockey Club. 
 
8. Reconeixement de deute per un import de 821.887,74€ en concepte de  prestació de 
serveis  i subministraments efectuats a la Policia Local. 
 
9. Reconeixement de deute a la Universitat de les Illes Balears per un import de 23.230€ 
pel manteniment anual i assessorament tècnic del sistema integrat de la gestió 
informatitzada de les biblioteques CAIB. 
 
10. Reconeixement de deute a l'empresa FOSEPAL, SLU per un import de 2.392,23€ 
per treballs de desembossament realitzats a Son Riera. 
 
11. Reconeixement de deute a l'Associació MEDCITIES I/O MEDCITES per un import 
de 1.700€. 
 
12. Reconeixement de deute a l'empresa UNIPREX, SAU per un import de 6.050€ 
 
13. Reconeixement de deute a  la UTE SALZILLO SEGURIDAD, SA – SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES SL, (UTE SALZILLO MALLORCA) per un import de 
8.488,36€ 
 
14. Reconeixement de deute a la Sociedad General de Autores y Editores per un import 
de 944,88€ 
 
15. Reconeixement de deute per un import de 2.974,65€ en concepte de hores 
realitzades fora de servei ordinari a la Policia Local al 20189 
 
16. Reconeixement de deute amb l'empresa Aglomerados Mallorca, SA per un import 
de 100.476,90€ 
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17. Reconeixement de deute a diverses empreses per un total de 22.961,57€ en concepte 
de serveis i subministraments efectuats al Servei Contra Incendis i Salvament els anys 
2017, 2018, 2019 i 2020 
 
18. Reconeixement de deute a l'empresa MAC INSULAR, SL per un import de 
46.684,07€ 
 
19. Reconeixement de deute del servei d’ Edificis Municipals i Centres Escolars amb 
l’empresa URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS SA per un 
import de 199.726,53€ 
 
20. Acord de desestimació sol·licitud de bonificació del 95 % en la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a l'entitat REVIVAL ILLES, SL 
 
21. Autoritzar a l'empresa  Palau de Congressos de Palma, SA perquè subscrigui una 
operació d'endeutament a llarg termini per un import de 10.000.000€ 
 
22. Aprovar definitivament la modificació del PGOU referent al Catàleg de protecció 
d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic, per tal de 
catalogar el Velòdrom del Tirador. 01PRAD53-PA19-0010 
 
23. Aprovar definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Palma, referent a la protecció de l’edifici Bisbe Massanet, 22. 01PRAD50-PA20-0003 
 
24. Aprovar definitivament l’estudi de detall referent a la nova estació de servei de 
combustibles i/o carburants situada a Mercapalma. 05PRAD187-PE17-000. 
 
25. Modificar la zonificació acústica de la zona “B2” de serveis públics, ubicada en la 
cantonada inferior dreta de l’aeroport, per zona “F” sistema general d’infraestructures 
de transport. 
 
26. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla de Reconversió Integral de la 
Platja de Palma, consistent en l’ampliació del viari ubicat entre l’UA 17 i l’esportiu 
municipal EQ-LP05 DP. 01PRAD54. PA19-0006 
 
27. Acord de pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma de Mallorca 
(PMS) 
 
28. Sobre la taula. Grup VOX relativa a la creació d'una Comissió No Permanent sobre 
el Poblat de Son Banya 
 
29. Grup Cs relativa als mercats permanents minoristes a Palma 
 
30. Grup Cs relativa a formació de la policia local 
 
31. Grup Cs relativa a la creació d'una comissió de treball sobre integració social de les 
persones immigrades 
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32. Grup Cs relativa a elaboració d'un pla per a la consecució de Palma Ciutat 
Cardioprotegida 
 
33. Grup VOX relativa a la promoció de la cultura 
 
34. Grup VOX relativa a la plaga de la processionària 
 
35. Grup PP relativa al Servei d'ajuda a domicili 
 
36. Grup PP relativa al Mercat d'es Camp Redó 
 
37. Grup PP relativa a la millora del comerç en el centre de Palma 
 
38. Grup PP relativa a facilitar el tractament dels vehicles abandonats en bon estat 
 
39. Grup PP relativa a la policia local de Palma 
 
40. Grup PP relativa a la policia local de Palma 
 
41. Sobre la taula. Grup Cs relativa a Mesa per acord proves accés de personal interí de 
l'Ajuntament 
 
42. Grup VOX relativa a estabilitat del personal al servei de l'Ajuntament 
 
43. Sobre la taula. Grup PP relativa a la barriada de son Ferriol 
 
44. Grup Cs relativa a la realització d'un informe i actuacions pertinents a realitzar per 
l'Ajuntament sobre passatges i espais d'ús públic que són de propietat privada 
 
45. Grup Cs relativa a una línia d'ajudes per subvencionar les obres de reforma per a la 
millora de l'accessibilitat dels comerços i dels edificis de titularitat privada destinats a 
vivenda 
 
46. Grup Cs relativa a la reparació i col·locació de rajoles a la voravia del carrer 
d'Antoni Planas i Franch 
 
47. Grup Cs relativa al condicionament del torrent de Sa Riera 
 
48. Grup VOX relativa al manteniment de la festa de l'Estendard 
 
49. Grup PP relativa a reparar i millorar el carrer dels Pins a Can Pastilla 
 
50. Grup PP relativa al desdoblament i prolongació del Camí dels Reis 
 
51. Sobre la taula. Grup VOX relativa a la barriada de Nou Llevant 
 
52. Sobre la taula. Grup PP relativa a la situació de desacord entre treballadors EMT i 
gestors de l'empresa 
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53. Grup Cs relativa a les esplanades de les vivendes social del Camp Redó 
 
54. Grup Cs relativa a l'abandonament i maltractament animal i altres mesures 
relacionades amb el benestar dels animals domèstics 
 
55. Grup Cs relativa a instal·lació de mecanismes de control de la zona ACIRE dels 
Hostalets i altres senyalitzacions 
 
56. Grup VOX relativa a solució urgent de pernocta pels transportistes en el Port de 
Palma 
 
57. Grup VOX relativa a enduriment de les sancions per incivisme a Palma 
 
58. Grup VOX relativa a facilitats d'aparcament per vehicles elèctrics 
 
59. Grup VOX relativa a cobrir plaça de veterinari en el centre municipal d'atenció 
animal 
 
60. Grup VOX relativa a la retirada d'una senyal de direcció prohibida al carrer Camí de 
Cal Frare de la Torre a Establiments 
 
61. Grup VOX relativa a l'oficina antidesnonaments en el sentit de donar ajuda i 
orientació als perjudicats per l'ocupació il·legal de vivendes 
 
62. Grup PP relativa al pla de xoc antigrafiti 
 
63. Grup PP relativa a facilitar als joves l’accés a una vivenda 
 
64. Grup PP relativa a Son Gotleu 
 
65. Grup PP relativa a instar al CIM a que no apliqui la mesura de límit de velocitat de 
80Km/h a la via de cintura 
 
66. Grup PP relativa a servei de transport públic a Son Gual II 
 
67. UNIDES PODEM, PSIB-PSOE i MÉS-Estimam Palma relativa a frenar la 
proliferació de les cases d'apostes 
 
68. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX del regidor de 
l'Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal 
 
69. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de 
l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública 
 
70. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor del 
Districte Llevant en relació a l'aparició d'assentaments suposadament il·legals a la 
barriada de Son Cladera 
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71. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX del regidor de l'Àrea de Medi 
Ambient i Benestar Animal 
 
72. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea Model 
de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat 
 
73. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea de 
Participació Ciutadana i Govern Interior 
 
74. Donar compte al Ple acord Junta Govern 25.11.20 aprovació pròrroga contracte de 
servei i manteniment reparació habitatges gestionats per PMH-RIBA amb informe 
Intervenció amb objeccions (reparo):264 P/2020 DMI 56950 
 
75. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 25.11.20 aprovació cinquena pròrroga 
extr. contracte servei de conservació i manteniment  espais verd zona Llevant amb 
informe Intervenció amb objeccions (reparo): 280 2020 5a pròrroga extr 
 
76. Donar compte al Ple acord Junta Govern 25.11.20 aprovació cinquena pròrroga ext. 
contracte servei de conservació i manteniment espais verds zona Ponent amb informe 
Intervenció amb objeccions (reparo): 281 2020 Pròrroga extr. DMI 56372 
 
77. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 25.11.20 aprovació pròrroga 
extraordinària contracte alineacions arbòries amb informe Intervenció amb objeccions 
(reparo): 283 2020 DMI 56376 
 
78. Donar compte al Ple informe de l'Interventor sobre el compliment del Pla de 
Sanejament  art. 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents 
per al creixement, la competitivitat i l'eficàcia 
 
79. Pregunta oral Grup PP relativa a les galeries plaça Major 
 
80. Pregunta oral Grup PP relativa al contracte de prestació de serveis de tecnologies de 
la informació i comunicació de l'IMI 
 
FOD 1. Reconeixement de deute de T-Systems els mesos de maig a novembre 2020 
 
FOD 2. Autoritzar compatibilitat del regidor amb dedicació parcial 
 
FOD 3. Aprovar la modificació esborrany de conveni de col·laboració entre l'Autoritat 
Portuària de Balears i l'Ajuntament de Palma per la remodelació del Passeig Marítim. 
01CV-2020 
 
FOD 4. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials 
Mallorca per un import de 27.753€ 
 
FOD 5. Reconeixement de crèdit a  l'UTE SALZILLO SEGURIDAD SA - SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES, per un import  de 8.221,99€ 
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FOD 6. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança 
fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles, conceptes 112,00-112,01 
 
FOD 7. Resolució al·legacions i aprovació definitiva modificació de  l'Ordenança fiscal 
general (concepte 001,00) 
 
FOD 8. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 
12.576€ 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 4 de novembre de 2020 
 
Es proposa: 
 
Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de dia 4 de novembre de 2020 
 
Aprovat per unanimitat 
 
2. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 26 de 
novembre de 2020 
 
El Ple de l'Ajuntament se n'assabenta de: 
 
Únic. Donar compte del resultat del seguiment i l’execució dels acords complimentats 
corresponents al Ple ordinari de dia 26 de novembre de 2020 de l’Ajuntament.  
 
3. Donar compte de la relació de decrets des del dia 20 de novembre a l'11 de 
desembre de 2020 
 
El Ple de l'Ajuntament se n'assabenta de: 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets de Batlia i de les Resolucions de 
presidents i gerents dels organismes autònoms municipals publicats en el Portal Llibre 
de Decrets, a http://empleats.cort1.pm/empleats/PortalLoginServlet# , des del dia 20 de 
novembre a l’11 de desembre de 2020. 
 
4. Proposta de la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Sr. Bartomeu 
Barceló Quetgles, "Tolo Güell" 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat 
 
El Jurat d'Honors i Distincions en sessió de dia 26 de novembre de 2020, proposa: 
 
1. Ratificar la resolució de l’expedient per ala concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat 
a Bartomeu Barceló Quetgles, "Tolo Güell", per la seva trajectòria dins la cultura i  
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l’esport tradicional, expedient iniciat pel Decret de batlia núm. 18752, de 24 de 
novembre de 2020. 
 
2. Designar ponent a la regidora Sra. Eva María Pomar Juan. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
5. Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Associació Aires 
Mallorquins 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat 
 
El Jurat d'Honors i Distincions en sessió de dia 26 de novembre de 2020, proposa: 
 
1. Ratificar la resolució de l’expedient per ala concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat 
a l’Associació Aires Mallorquins, per la seva trajectòria professional dins la cultura 
tradicional de la dansa, la música i la indumentària, expedient iniciat pel Decret de 
batlia núm. 18755, de 24 de novembre de 2020. 
 
2. Designar ponent a la regidora Sra. Neus Truyol Caimari. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
6. Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Sr. Pedro Comas 
Barceló 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat 
 
El Jurat d'Honors i Distincions en sessió de dia 26 de novembre de 2020, proposa: 
 
1. Ratificar la resolució de l’expedient per ala concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat  
al Sr. Pedro Comas Barceló, per la seva trajectòria professional com a redactor cap en 
funcions del Diari Última Hora, expedient iniciat pel Decret de batlia núm. 18754, de 24 
de novembre de 2020. 
 
2. Designar ponent a la regidora Sra. Mercedes Celeste Palmero. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
7. Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Espanya Hockey Club 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat 
 
El Jurat d'Honors i Distincions en sessió de dia 26 de novembre de 2020, proposa: 
 
1. Ratificar la resolució de l’expedient per ala concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat 
a l’Espanya Hockey Club, per ser la entitat més important de la història d’aquest esport 
sobre rodes de Mallorca, havent aconseguit importants títols i havent-se convertir en 
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epicentre en la difusió d’aquest esport arreu de l’illa, expedient iniciat pel Decret de 
batlia núm. 18753,de 24 de novembre de 2020. 
 
2. Designar ponent el regidor Sr. Sergio Rodríguez Farré. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
8. Reconeixement de deute per un import de 821.887,74€ en concepte de  prestació 
de serveis  i subministraments efectuats a la Policia Local 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 821.887,74 euros (vuit 
cents vint-i-un mil vuit cents vuitanta-set euros amb setanta-quatre cèntims), per la 
quantia, empresa i partida que es relaciona tot seguit, en concepte de prestació de 
serveis i subministraments efectuats a la Policia Local al 2019. 
 
CONTRACTISTA: SETEX APARKI SA –  Núm. OPA 220200009230 
   
NIF: A28958247 
IMPORT: 559.810,92 euros (BI 462.653,65 +IVA 97.157,27) 
CONCEPTE: Servei de grues. Estades generades en dipòsit del 28/02 al 31/12/19. 
NÚM. FACTURA: PAL2020002 
 
CONTRACTISTA: SETEX APARKI SA –  Núm. OPA 220200042224 
   
NIF: A28958247 
IMPORT: 262.076,82 euros (BI 216.592,41 + IVA 45.484,41) 
CONCEPTE: Serveis anul·lats i trasllats del 28/02 al 31/12/19. 
NÚM. FACTURA: PAL2020010 
 
2n. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.13300.227.09 del vigent pressupost de despeses. 
 
3r.- Comunicar el present acord a la Comptabilitat  i a la Tresoreria Municipal per 
satisfer les quanties corresponents dels imports amb càrrec a la partida. 
 
3r.- Notificar el present Acord als interessats. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
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9. Reconeixement de deute a la Universitat de les Illes Balears per un import de 
23.230€ pel manteniment anual i assessorament tècnic del sistema integrat de la 
gestió informatitzada de les biblioteques CAIB 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. Reconèixer i abonar el deute per un import de 23.230 euros (exempts d’IVA), a la 
Universitat de les Illes Balears, CIF Q0718001A, corresponent a la factura 202000471 
pel manteniment anual i assessorament tècnic (servidors externs, còpies de seguretat...) 
del sistema integrat de la gestió informatitzada de biblioteques del CABIB per a l’any 
2020, programa Innopac-Millenium,  amb càrrec a la partida 03.33210.21600 
(Biblioteca. Mant. Equip. Pr. Inf. Innop. UIB) del vigent Pressupost de Despeses. 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
10. Reconeixement de deute a l'empresa FOSEPAL, SLU per un import de 
2.392,23€ per treballs de desembossament realitzats a Son Riera 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
PRIMER.- Reconèixer, de conformitat amb la facturació conformada i els informes que 
s’adjunten i que formen part de la present resolució, el deute per import de 2.392,23 € 
(dos mil tres-cents noranta-dos euros amb vint-i-tres cèntims) (IVA inclòs) a favor de 
FOSEPAL S.L.U. (B57471609), corresponent a les factures presentades a finals 
d’octubre per treballs de desembossament realitzats a Son Riera.  
 
SEGON.- Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la  
tramitació administrativa i l’abonament de la facturació conformada adjunta. Aquest 
abonament, que ascendeix a 2392,23 €, s’ha de realitzar amb càrrec a l’aplicació 
05.23140.21200 Poblat Son Banya- Reparacions i Manteniment-  de vigent pressupost 
de despeses. 
 
TERCER.-Notificar el present acord a FOSEPAL S.L.U. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
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11. Reconeixement de deute a l'Associació MEDCITIES I/O MEDCITES per un 
import de 1.700€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. Reconèixer el deute per un import de 1.700, la factura nº Q2020062. 
 
2. Carregar l’import total de 1.700,00 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 
06.92200.46604 del pressupost vigent. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
12. Reconeixement de deute a l'empresa UNIPREX, SAU per un import de 6.050€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r Reconèixer i abonar el deute per un total de 6.050,00 € (sis mil cinquanta euros), 
factura núm. 2191055318, de 31/10/2019, a l'empresa UNIPREX, S.A.U. CIF 
A28782936, per la col·laboració amb l'esdeveniment I Fòrum Talent a la sala Mozart 
del Auditorium de Palma, organitzat per Onda Cero (Uniprex, S.A.U.), en el qual la 
marca Ajuntament de Palma va aparèixer en tota comunicació de l'esdeveniment, 
segons el següent: la marca va aparèixer sempre destacada en la campanya de 
comunicació en ràdio de l'esdeveniment constant d'un mínim de 300 cunyes en Onda 
CeroIlles Balears. El logotip va aparèixer sempre destacat en les invitacions digitals que 
es van remetre. El logotip va aparèixer destacat en els flyers digitals i en tota 
comunicació feta de l'esdeveniment offline i online. El logo va aparèixer en la 
campanya de premsa publicada en Ultima Hora. La marca va aparèixer en les notes de 
premsa de l'esdeveniment efectuat per Atresmedia. La marca va ser esmentada en les 
notícies donades per Onda Cero sobre l'esdeveniment. El logotip va aparèixer en 
l'escenari i es va esmentar la marca en l'esdeveniment almenys en tres ocasions. 
 
2n L’esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida20.23123.226.02 - 
JUSTÍCIA SOCIAL  I LGTBI.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA del vigent pressupost 
de despeses 2020, Ref. 22020012813, Op. 220200038298. 
 
3r Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’interessat. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 



 

- 12 - 

 
13. Reconeixement de deute a  la UTE SALZILLO SEGURIDAD, SA – 
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL, (UTE SALZILLO MALLORCA) 
per un import de 8.488,36€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1.  Aprovar el reconeixement  extrajudicial de crèdit a la UTE SALZILLO 
SEGURIDAD, SA – SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL, (UTE SALZILLO 
MALLORCA)  (U-73967663), amb motiu d’abonar la factura Nº M20 61, que 
s’adjunta, amb un import  total de 8.488,36€, (IVA inclòs), relativa al serveis 
extraordinaris de vigilància de les zones d’ús comú i dels locals municipals desocupats 
de la Galeria de la Plaça Major realitzats durant els mes d’octubre de 2020 amb motiu 
del rescat de les concessions dels seus locals municipals, en compliment de l’acord de la 
Junta de Govern de Palma de 18 de setembre de 2019 i la comunicació de dit acord  del 
regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior de 24 de setembre de 2019, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 06 92000 22701 del vigent pressupost de despeses.  
 
2. Comunicar l’acord a la Secció de Comptabilitat i notificar-ho a l’empresa interessada. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
14. Reconeixement de deute a la Sociedad General de Autores y Editores per un 
import de 944,88€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
1. Reconèixer i abonar d’acord amb l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost 
2020, el deute extrajudicial de crèdit de les següents factures de l’SGAE (CIF 
G28029643): 
 
Núm. de factura Data de factura Data d'activitat Import (euros, iva inclòs) 
 
1200171937 7/04/2020 21/9/2016 14,06 
 
1200171938 7/04/2020 25/10/2017 14,06 
 
1200171932 7/4/2020 25/5/2019 4,17 
 
1200435643 13/11/2020 22/11/2019 
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06/12/2019 580,75 
 
1200171927 7/4/2020 11/12/2019 113,69 
 
1200171931 7/4/2020 14/12/2019 208,29 
 
1200435642 13/11/2020 27/03/2019 9,86 
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres.- Despeses 
funcionament). 
 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/6461, 2020/6467, 2020/6466, 2020/17867, 
2020/6465, 2020/6460, 2020/17866. 
 
2. Notificar-ho a Comptabilitat i a la part interessada. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
15. Reconeixement de deute per un import de 2.974,65€ en concepte de hores 
realitzades fora de servei ordinari a la Policia Local al 20189 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
Primer.- Estimar justificada la necessitat de la despesa efectuada i la causa de 
l’extemporaneïtat més enllà del termini de l’exercici anual. 
 
Segón.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 2.974,65 € (dos mil 
nou cents setanta-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims), per les quantitats, agents i 
partides que es relacionen en concepte de les hores realitzades fora del servei ordinari i 
realitzats a la Policia Local al 2019. 
 
Tercer.- Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del 
vigent pressupost de despeses: 
- Partida pressupostària 12.13200.1510066 amb l’import total de 2.974,65 €  
 
Quart.- Trametre el present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal als 
efectes de l’abonament dels imports corresponents amb càrrec al vigent pressupost de 
despeses. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
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16. Reconeixement de deute amb l'empresa Aglomerados Mallorca, SA per un 
import de 100.476,90€ 
 
Dictaminat favorablement a al Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de 
Vialitat, de data 20 de novembre de 2020 i l´informe previ del dit Servei de 2 d´octubre 
de 2020, que s’adjunten, amb l’empresa AGLOMERADOS MALLORCA SA, amb CIF 
A07115934, en motiu de l’actuació d’emergència via art. 120 LCSP 2017 per a reparar 
un desperfecte sobrevingut en la calçada de l’avda Alemanya, en data 14 de juny de 
2020, que va generar factura núm. 400517, de 30/09/2020, per un import de 
100.476,90’- euros (IVA inclòs), que es pot abonar amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11 15320 22799 VIES PÚBLIQUES. CONTRACTES 
MANTENIMENT – Ref. 22020012398, Op. 220200035277; tot això amb l’informe de 
la Intervenció Municipal núm. 138 de data 04/12/2020, amb observacions, que s’adjunta 
i l´informat a l´expositiu del present acord en relació a les mateixes. 
 
2n. Abonar l’esmentada factura, degudament  conformada i  signada pel personal 
responsable.  
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat.  
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
17. Reconeixement de deute a diverses empreses per un total de 22.961,57€ en 
concepte de serveis i subministraments efectuats al Servei Contra Incendis i 
Salvament els anys 2017, 2018, 2019 i 2020 
 
Dictaminat favorablement a al Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 22.961,57 euros (vint-i-
dos mil nou-cents seixanta-un euros i cinquanta-set cèntims) per la quantitat, empreses i 
partides que es relaciona tot seguit, en concepte de serveis i subministres efectuats al 
Servei Contra Incendis i Salvaments els anys 2017, 2018, 2019 i 2020. 
 
Pda. 12.13600.21400  
 
CONTRACTISTA:  TALLERES AGRIMSERVICE SL      RC ref. 14095 op. 42139     
OPA 43032 
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NIF/CIF: B57944407        
IMPORT: 22.961,57 euros (BI  18.976,51 + IVA 3.985,06) (vint-i-dos mil nou-cents 
seixanta-un euros i cinquanta-set cèntims) 
CONCEPTE: Treballs en vehicles  
NÚM. FACTURES: 2000674 
   2000675 
   2000676 
   2000677 
   2000678 
   2000679 
   2000680 
   2000681 
 
2n.- Abonar les factures esmentades, degudament conformades i signades pel personal 
responsable. 
 
3r.- Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer les despeses 
corresponents dels imports amb càrrec a les partides que s'indiquen del vigent 
pressupost de despeses. 
 
4t.- Notificar el present Acord als interessats 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
18. Reconeixement de deute a l'empresa MAC INSULAR, SL per un import de 
46.684,07€ 
 
Dictaminat favorablement a al Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de 
Logística, de data 3 de desembre de 2020, amb l’empresa MAC INSULAR S.L. 
(B57208878), pel concepte de tractament enderrocs produïts per l’enderrocament 
d’immoble municipal, que va generar factura núm. 0 0/2020007289, de 30/09/2020, per 
un import de 46.684,07’- euros (IVA inclòs), que es pot abonar amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11.45900.22699 LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT 
ENDERROCS, operació 220200035977 i referència 22020012535, tot això amb 
l’informe de la Intervenció Municipal, amb núm. 145 REXC 2020 DMI 57893, de 
04/12/2020, que s’adjunta com annex formant part del present acord. 
 
2n. Abonar l’esmentada factura, degudament  conformada i  signada pel personal 
responsable.  
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3r. Desafectar la quantitat de 673, 23 euros i retornar a l’aplicació pressupostària 
11.45900.22699 LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS, operació 
220200035977 i referència 22020012535. 
 
4t. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat.  
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
19. Reconeixement de deute del servei d’ Edificis Municipals i Centres Escolars 
amb l’empresa URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS SA 
per un import de 199.726,53€ 
 
Dictaminat favorablement a al Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1r.  Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de 
Edificis Municipals i Centres Escolars de 10 de novembre de 2020 que s’adjunta i que 
es dona per reproduïda, amb l’empresa URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA 
YSERVICIOS S.A., amb CIF A07077969, en concepte de servei de manteniment i 
vigilància dels edificis de titularitat municipal destinats a centres públics d’educació 
infantil i de primària, corresponent a la factura: PF19-36 de data 13/12/2019, per un 
import de 199.726,53’- €. IVA inclòs  dels quals 34.638,72’-€ corresponen al 21% 
d’IVA, import que es pot carregar al pressupost de despeses de 2020 de la següent 
manera: 
 
- 9.710,26’- € a la partida  10 32120 63201,  EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ 
ESCOLES Ref. 22020013770 Op 220200040118 
 
- 80.059’80’-€ a la partida  10 32320 21202,  FUNCI.INFANTIL I PRIM NO GES, 
Ref. 22020013768 Op 220200040115 
 
- 109.956,47’- a la partida  10 32320 21202,  FUNCI.INFANTIL I PRIM NO GES, Ref. 
22020013767 Op 220200040114 
 
Tot això atès l’informe de l’ Intervenció Municipal núm. 142 REXC 2020 DMI 5719, 
d´01/12/2020 que s’adjunta. 
 
2n. Abonar la factura esmentada, degudament  conformades i  signada pel personal 
responsable.  
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat.  
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
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20. Acord de desestimació sol·licitud de bonificació del 95 % en la quota de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a l'entitat REVIVAL 
ILLES, SL 
 
Dictaminat favorablement a al Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions 
(PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Matías Rebassa Frontera, en representació 
de l’entitat REVIVAL ILLES, SL, de bonificació del 95 % en la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) del projecte de dotació de serveis al 
C/ Miquel Rosselló Alemany, 32 (ARE  14-01) Cala Major-Sant Agustí, expedient 
PF2014/9. 
 
Aprovat per 14 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Carrió (MÉS-Estimam Palma) quan són les 10.18 h 
 
21. Autoritzar a l'empresa  Palau de Congressos de Palma, SA perquè subscrigui 
una operació d'endeutament a llarg termini per un import de 10.000.000€ 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 
5 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 1 vot en contra 
(VOX-ACTUA PALMA) i 2 abstencions (PP i Cs)  
 
Es proposa: 
 
PRIMER.- Autoritzar, en compliment de l’article 54 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
l’empresa Palau de Congressos de Palma, S.A, perquè subscrigui una operació 
d’endeutament a llarg termini per import de 10.000.000,00 d’euros amb l’Agència 
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, amb les següents condicions: 
 
1. Termini d’amortització: 15 anys, inclosos 5 de carència 
2. Tipus d’interès màxim: segons les condicions de prudència financera de la Resolució 
de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General de Tresor i Política Financera del 
ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. El tipus d’interès de demora serà el del 
contracte de préstec incrementat en dos punts percentuals. 
3. Sense comissions 
 
SEGON.- Facultar el gerent de Palau de Congressos, S.A., perquè pugui subscriure la 
documentació pública o privada necessària per dur a terme les operacions en tots els 
seus tràmits. 
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 9 
vots en contra (PP i VOX-ACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs) 
 
22. Aprovar definitivament la modificació del PGOU referent al Catàleg de 
protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i 
paisatgístic, per tal de catalogar el Velòdrom del Tirador. 01PRAD53-PA19-0010 
 
Dictaminada favorablement per unanimitat per la Comissió d'Urbanisme i Medi 
Ambient. 
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació referida a la 
modificació del seu Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, 
arquitectònic i paisatgístic, per tal de catalogar el Velòdrom del Tirador segons el 
projecte elaborat pels serveis tècnics del Departament de planejament. 
La documentació que s’aprova definitivament és la documentació amb entrada al Servei 
jurídic de Planejament el 04-11-2020, núm. de registre 889 (còpia en paper) i que es 
correspon amb  els arxius electrònics arxivats a la carpeta electrònica en el següent 
enllaç:  
I:\DOC TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2019-0010-MOD 
PGOU VELODROM EL TIRADOR\PA2019-0010_AD-v20201023 
Aquesta documentació introdueix certes modificacions no substancials respecte de la 
versió aprovada inicialment, les quals s’han indicat a la part expositiva del present 
acord, i  s’ha preparat  una vegada  analitzats els informes emesos pels organismes 
afectats. 
 
2n. Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del 
present acord  dins el termini de quinze dies des de la seva adopció. 
 
3r. Donar trasllat a la Direcció General d’Aviació Civil de la certificació de l’acte 
d’aprovació definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la 
documentació aprovada, de conformitat amb allò que es regula a la disposició 
addicional segona.6 del Real Decret 2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció 
donada pel real Decret 297/2013, de 26 d’abril. 
 
4t. Publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, quedant aleshores aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a 
les àrees del territori objecte d'aquest acord. 
 
5è. Comunicar l’acord als  Serveis municipals que es puguin trobar afectats, i, entre 
d’altres,  a l’Oficina de la Revisió del PGOU. 
Aprovat per unanimitat amb el quòrum de la majoria absoluta 
 
23. Aprovar definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Palma, referent a la protecció de l’edifici Bisbe Massanet, 22. 01PRAD50-PA20-
0003 
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Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
1r.- Aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ Ordenació Urbana de 
Palma, referida a  la protecció del’ edifici Bisbe Massanet, 22, amb una protecció "r" de 
façana. Aquesta proposta de modificació del PGOU ha estat redactada pels Serveis 
tècnics de Planejament. La documentació que s’ aprova definitivament és la versió 
preparada pels Serveis tècnics de Planejament amb entrada en el Servei jurídic de 
Planejament el 03/11/20, i que es correspon amb els següents arxius electrònics: I:\DOC 
TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2020-0003-MOD 
PGOU_BISBE MASSANET\PA2020-0003-AD-
v20201103\PA_2020_0003_AD_v20201103_MOD_PGOU_BISBE_MASSANET. 
 
 Això atès el resultat de l’ informació pública i els informes emesos pels organismes 
consultats. 
 
2n.- Comunicar el present acord  als  Serveis municipals que es puguin trobar afectats, 
així com a l’ Oficina de la Revisió del PGOU. 
 
3r.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del 
present acord, dins el termini de quinze dies des de la seva adopció, tot adjuntant un 
exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada.  
 
4t.- Donar trasllat a la Direcció General d’ Aviació Civil de la certificació de l’ acte d’ 
aprovació definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la 
documentació aprovada, de conformitat amb allò que es regula a la disposició 
addicional segona.6 del Real Decret 2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció 
donada pel real Decret 297/2013, de 26 d’abril. 
 
5è.- Publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, quedant a les hores aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències 
a les àrees del territori objecte d'aquest acord. 
 
6è.- Notificar el present acord a BARICENTRO BALEAR SL i a l’ entitat ARCA. 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i 
Cs) i 9 abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) amb el quòrum de la majoria 
absoluta 
 
24. Aprovar definitivament l’estudi de detall referent a la nova estació de servei de 
combustibles i/o carburants situada a Mercapalma. 05PRAD187-PE17-0007 
 
Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 6 vots a 
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palmai VOX-ACTUA PALMA) 
i 3 abstencions (PP i Cs). 
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Es proposa: 
 
1r. Aprovar definitivament l’estudi de detall per a nova estació de servei de 
combustibles i/o carburants situada a Mercapalma, Terme Municipal de Palma, que ja 
va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de 11-3-2020, promogut per 
la societat BUTAN PALMA SL, representada pel Sr. Daniel Ollé Corazón i redactat per 
l’enginyer Rubén Díez Nebreda, amb número de visat BU170619VD, atès el resultat de 
l’informació publica.  
 
2n. Notificar el present acord a "Butan Palma SL" així com a "Mercapalma". 
 
3r. Publicar l’acord amb la normativa adient al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb 
la qual cosa quedaaixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del 
territori objecte d'aquest acord. 
 
4t. Assabentar del present acord en el termini de quinze dies al Consell Insular de 
Mallorca així com a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears (Govern de les Illes 
Balears) amb un exemplar complet del present Estudi de Detall i degudament 
diligenciat, de conformitat al que disposen l’art. 72 de la Llei 23/2006 de Capitalitat de 
Palma de Mallorca i l’ art. 168 del Reglament de la Llei balear 2/2014 d’Ordenació i Ús 
del Sòl per l’illa de Mallorca.  
 
5è. Donar trasllat del present acord als Departaments i Serveis municipalsque es puguin 
veure afectats (especialment el Servei Municipal de Consum i Mercats) així com a 
l’Oficina de la revisió del PGOU.  
 
Aprovat per 18 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i 
VOX-ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) 
 
25. Modificar la zonificació acústica de la zona “B2” de serveis públics, ubicada en 
la cantonada inferior dreta de l’aeroport, per zona “F” sistema general 
d’infraestructures de transport 
 
Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 4 vots a 
favor (PSIB-PSOE  i MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
1.- Modificar la zonificació acústica consistent en la substitució de la zona "B2" zona de 
serveis públics, que està ubicada en la cantonada inferior dreta de l’aeroport, per zona 
"F" Sistema general d’infraestructures de transport, que així abarcari a tota la superfície 
de l’aeroport com hauria d’haver estat en el document de cartografia des de l’inici.  
 
2.- Aprovar inicialment la modificació esmentada.   
 



 

- 21 - 

3.-  Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes,  el corresponent 
expedient a efectes d’al·legacions, mitjançant inserció del corresponent anunci al BOIB.   
 
4.- En el cas de no presentar-se  al·legacions en el termini establert,  l’ esmentada 
modificació del  mapa de renous quedarà aprovada definitivament, havent de tornar-se a 
publicar al BOIB i donar compte al Ple." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
26. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla de Reconversió Integral 
de la Platja de Palma, consistent en l’ampliació del viari ubicat entre l’UA 17 i 
l’esportiu municipal EQ-LP05 DP. 01PRAD54. PA19-0006 
 
Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 4 vots a 
favor (PSIB-PSOE i MÉS-Estimam Palma) i 3 abstencions (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
1r. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla de Reconversió Integral de la 
Platja de Palma, consistent en l’ampliació del viari ubicat entre l’UA 17 i l’esportiu 
municipal EQ-LP05 DP, a costa de restar en la mateixa superfície l’equipament esportiu 
municipal, amb ampliació de l’UA. 
 
La documentació que s’aprova definitivament és la documentació amb entrada al Servei 
jurídic de Planejament el 23-11-2020, núm. de registre 961 (còpia en paper) i que es 
correspon amb  els arxius electrònics arxivats a la carpeta electrònica en el següent 
enllaç:  
 
I:\DOC TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2019-0006-MOD 
PRI CARRER CA NA GABRIELA\PA2019-0006-v20201120-AD 
 
Aquesta documentació introdueix certes modificacions no substancials respecte de la 
versió aprovada inicialment, les quals s’han indicat a la part expositiva del present 
acord. 
 
2n. Donar trasllatal Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del 
present acord  dins el termini de quinze dies des de las eva adopció. 
 
3r. Donar trasllat a la Direcció General d’Aviació Civil de la certificació de l’acte 
d’aprovació definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la 
documentació aprovada, de conformitat amb allò que es regula a la disposició 
addicional segona.6 del Real Decret 2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció 
donada pel real Decret 297/2013, de 26 d’abril. 
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4t. Publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, quedant aleshores aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a 
les àrees del territori objecte d'aquest acord. 
 
5é. Comunicar a l’Institut de sa Dona el present acord juntament amb el projecte que es 
duu a aprovació definitiva.  
 
6è. Comunicar l’acord als  Serveis municipals que es puguin trobar afectats, i, entre 
d’altres,  a l’Oficina de la Revisió del PGOU, així com Regidoria d’Esports. 
 
7è. Comunicar el present acord a S’ARENAL BLAU,S.L. 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 
13 abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
27. Acord de pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma de 
Mallorca (PMUS) 
 
Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a 
favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 abstencions (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
1.- Aprovar la pròrroga de la vigència de l'Acord plenari adoptat  en sessió del dia 30 
d'octubre de 2014 pel qual s'aprovà el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de 
Palma, per un termini màxim de dos anys, amb la finalitat de que es redacti el  nou Pla 
2021-2027. 
 
2.- Publicar al BOIB el present acord i ala pàgina web municipal. 
 
Aprovat per 21 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i 
PP) i 7 abstencions (VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
28. Sobre la taula. Grup VOX relativa a la creació d'una Comissió No Permanent 
sobre el Poblat de Son Banya 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 vots a favor (VOX-
ACTUA PALMA i Cs) i 2 abstencions (PP) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a crear una comisión 
no permanente relativa al poblado de Son Banya y al nombramiento de sus miembros. 
 
Sobre la taula 
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29. Grup Cs relativa als mercats permanents minoristes a Palma 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a desarrollar un plan 
específico de promoción de todos los mercados municipales, con carácter urgente y con 
especial incidencia a aquellos que se encuentran con mayores dificultades. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a realizar un 
diagnostico exhaustivo de su situación actual y se establezcan una serie de acciones 
encaminadas a mejorar su competitividad y, en definitiva, aumentar el número de 
usuarios.  
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno al control de la 
venta ambulante ilegal que se produce en los alrededores de los mercados, ya que 
constituyen competencia desleal para los propios comerciantes, además de que se trata 
de una actividad ilegal. De forma complementaria a la actividad sancionadora que ya se 
realiza al respecto, como consecuencia de las denuncias presentadas, sería 
recomendable aumentar la presencia policial con un fin disuasorio. De la misma manera 
también instar al equipo de gobierno a que tome las medidas necesarias para disuadir a 
las personas que pernoctan en las instalaciones de los mercados como pueda ser en los 
porches y alrededores del Mercado del Olivar, ofreciendo una alternativa de cobijo. 
 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a dotar de asistencia 
técnica a los Mercados, por parte del Ayuntamiento de Palma, para que puedan realizar 
un Plan de Promoción, encaminado a que aumente su presencia en la red.  
 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a realizar una 
mejora de las infraestructuras en los mercados que son de gestión municipal. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
30. Grup Cs relativa a formació de la policia local 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat la 
transaccional 
 
Es proposa: 
 
Que s’estudiï ampliar l’oferta formativa de l’escola de formació municipal de Sant 
Ferran a l’objecte d’ofertar major nombre de cursos dirigits a la policia local de Palma 
 
Aprovat per unanimitat 
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31. Grup Cs relativa a la creació d'una comissió de treball sobre integració social 
de les persones immigrades 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 3 vots a favor (PP i Cs) 
i 1 abstenció (VOX-ACTUA PALMA) 
 
Es proposa: 
 
1. El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Consejo Social de la Ciudad de Palma 
para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de su reglamento orgánico, 
establezca la creación de una comisión de trabajo de conformidad con los objetivos 
descritos en la parte expositiva. 
 
2. El pleno del Ayuntamiento de Palma da traslado de la presente proposición al 
Consejo Social de la Ciudad de Palma. 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma), 10 vots a favor (PP i Cs) i 3 abstencions (VOX-ACTUA PALMA) 
 
32. Grup Cs relativa a elaboració d'un pla per a la consecució de Palma Ciutat 
Cardioprotegida 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa la següent transaccional: 
 
1. Que es continuï durant l'any 2021 el pla estratègic que des de l’Ajuntament de Palma 
es va posar en marxa, dirigit a que en diverses fases, a partir d’espais cardioprotegits, 
arribem a que el nostre ajuntament sigui cardioprotegit i obtenir el distintiu de Ciutat 
Cardioprotegida (o Cardiosaludable), prioritzant els edificis municipals.   
 
2. Donat el canvi en les prioritats de les accions programades, que la pandèmia ens ha 
obligat a introduir, la seva planificació hauria de ser per a propers exercicis, assegurant 
la seva inclusió en el pressupost de 2022 per tal que no es retardi la execució del 
projecte.  
 
3. Després de l’estudi de la situació actual dels D.E.S.A existents, del seu manteniment, 
de la formació del personal, d’edificis, de dependències, d’afluències de públic, etc, que 
se coordini una actuació formativa per al personal funcionari de la nostra administració 
municipal. 
 
Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
33. Grup VOX relativa a la promoció de la cultura. 
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Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a tomar las siguientes 
medidas: 
 
1. Lanzar una gran campaña de comunicación con elementos de incentivo al consumo 
cultural, que genere confianza en el público, que desactive el miedo y que permita 
recuperar la actividad económica de este sector tan importante para la sociedad. 
 
2. Activar un "plan de choque" dotado con fondos suficientes para el sector empresarial 
de la cultura, autónomos y artistas, hasta que se levanten las restricciones de aforo. 
 
Aprovat el punt 1 per unanimitat. No aprovat el punt 2 per 15 vots en contra (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) 
 
34. Grup VOX relativa a la plaga de la processionària 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a realizar una campaña 
de información a la ciudadanía, sobre la peligrosidad de la procesionaria del pino, para 
proteger tanto a las personas como a sus animales de compañía de los efectos 
perniciosos que estas conllevan. 
 
Sobre la taula 
 
35. Grup PP relativa al Servei d'ajuda a domicili 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a eliminar el copago en el 
servicio de ayuda a domicilio por no servir el mismo a la mejora del servicio y, por 
contra, operar como un impedimento de acceso al mismo. 
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No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
36. Grup PP relativa al Mercat d'es Camp Redó 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a cumplir con lo 
acordado por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Consistorio en sesión 
ordinaria de Pleno de día28 de noviembre de 2019 con respecto a las instalaciones que 
ocupaba el desaparecido Mercat de Camp Redó. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a iniciar los trámites 
necesarios para la rehabilitación de las instalaciones del desaparecido Mercat de Camp 
Redó en el mes de enero de 2021. 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
37. Grup PP relativa a la millora del comerç en el centre de Palma 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Equipo de Gobierno a estudiar  la 
viabilidad de colaboración con el servicio de seguridad privada, de manera transitoria, 
para prevenir las pintadas y mejorar el entorno urbano de zonas de con oferta de 
pequeñas y medianas empresas del sector comercio del centro de Palma. 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
38. Grup PP relativa a facilitar el tractament dels vehicles abandonats en bon estat 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Equipo de Gobierno a implantar el 
procedimiento para que, en cumplimiento de la Ley de Tráfico, se acuerde la sustitución 
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del tratamiento residual de vehículos en buen estado por su adjudicación a los servicios 
de vigilancia del tráfico por parte de la Policía Local de Palma. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
39. Grup PP relativa a la policia local de Palma 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa la següent transaccional: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a la realización de un 
acto de reconocimiento de la Policía Local de Palma en un formato acorde a la situación 
sanitaria vigente antes de la finalización de 2020 
 
Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
40. Grup PP relativa a la policia local de Palma 
 
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a la dotación 
inmediata de un sistema de comunicaciones específico para los 20 nuevos vehículos de 
la Policia Local de Palma. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
41. Sobre la taula. Grup Cs relativa a Mesa per acord proves accés de personal 
interí de l'Ajuntament 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans 
per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 vots a 
favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 2 abstencions (PP) 
 
Es proposa: 
 
"Convocatoria urgente de mesade negociación, con todos los representantes de los 
empleados públicos en este Ayuntamiento, con el único fin de tratar esta cuestión. 
 
Programar en la misma mecanismos de acceso a la Función Pública de manera 
permanente para quienes han permanecido en abuso en su contrato, en puestos que por 
su naturaleza eran estructurales y se ofertaban de manera temporal, sin perjuicio de los 
acuerdos que deban tomarse en ejecución de la sentencia que se dicte." 
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Sobre la taula 
 
42. Grup VOX relativa a estabilitat del personal al servei de l'Ajuntament 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans 
per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 3 vots a 
favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a 
 
1.- A realizar una auditoría para determinar el número de personas, personal del 
Ayuntamiento que se encuentra en esta situación. 
  
2.- A que se convoque una mesa de diálogo, un comité específico para hallar una 
solución reglada con el personal afectado. 
 
Sobre la taula 
 
43. Sobre la taula. Grup PP relativa a la barriada de son Ferriol 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, 
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-
Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a planificar y 
ejecutar una reforma integral del Passeig Terol de la barriada de Son Ferriol. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a incluir en el 
presupuesto de 2021 la reforma del Passeig Terol de la barriada de Son Ferriol. 
 
Sobre la taula 
 
44. Grup Cs relativa a la realització d'un informe i actuacions pertinents a 
realitzar per l'Ajuntament sobre passatges i espais d'ús públic que són de propietat 
privada 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, 
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-
Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
Es proposa la següent transaccional: 
 
"Que se constituya un equipo de trabajo técnico con carácter de continuidad, para el 
estudio y elaboración de un informe sobre los pasajes y espacios privados de uso 
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público de nuestra Ciudad y se estudien las posibles alternativas según permita el 
ordenamiento jurídico". 
 
Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
45. Grup Cs relativa a una línia d'ajudes per subvencionar les obres de reforma 
per a la millora de l'accessibilitat dels comerços i dels edificis de titularitat privada 
destinats a vivenda 
 
A la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT es fa votació 
separada dels punts: 
Punts 1 i 2 dictaminats desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES 
PODEM  i MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
Punt 3 dictaminat favorablement per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
El Pleno de Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
 
1. Estudiar una línea de ayudas específicas con objeto de subvencionar obras de reforma 
en comercios y edificios de titularidad privada destinados a viviendas, para la mejora de 
la accesibilidad.  
 
2. Estudiar la posibilidad de bonificar mediante exenciones de la tasa de obra, a todas 
aquellas obras de reforma encaminadas a dotar de una mejor accesibilidad al comercio o 
a los inmuebles de titularidad privada destinados a viviendas.  
 
3. Que el ayuntamiento impulse y promocione una campaña destinada a conseguir un 
mayor número de establecimientos y edificios de viviendas para que sean plenamente 
accesibles, con programas y guías indicando los recursos y subvenciones disponibles 
para realizar las reformas necesarias.  
 
Aprovat el punt 3 per unanimitat. No aprovats els punts 1 i 2 per 15 vots en contra 
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 votsa favor (PP, VOX-
ACTUA PALMA i Cs) 
 
46. Grup Cs relativa a la reparació i col·locació de rajoles a la voravia del carrer 
d'Antoni Planas i Franch 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, 
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-
Estimam Palma) i 2 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 2 abstencions (PP) 
 
Es proposa la següent transaccional: 
 
"Que se incluya en la planificación del Servicio de Vialidad del Área de 
Infraestructuras, la renovación de la acera de la Calle Antoni Planas i Franch para que 
sea accesible". 
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Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
47. Grup Cs relativa al condicionament del torrent de Sa Riera 
 
A la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT es fa votació 
separada dels punts: 
Punt 1 Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, 
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-
Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
Punt 2 Dictaminada favorablement la transaccional per unanimitat 
 
Es proposa: 
 
1. Adecuar el cauce del Torrente de Sa Riera, que comprende desde el puente de 
Avenida Portugal en todo el tramo paralelo a la calle Miquel de los Santos Oliver. 
Dicha adecuación debe realizarse para que este tramo presente el mismo aspecto que en 
el Paseo Mallorca y dar una imagen de continuidad.   
 
2.  Estudiar la eliminación de las barreras arquitectónicas del puente que cruza el 
Torrente de la Riera entre la calle Miquel de los Santos Oliver hasta la MA-1041. 
 
Aprovat el punt 2 per unanimitat. No aprovat el punt 1 per 15 vots en contra (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) 
 
48. Grup VOX relativa al manteniment de la festa de l'Estendard 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, 
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-
Estimam Palma) i 2 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 2 abstencions (PP) 
 
Es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a organizar una 
ofrenda floral única al Rei en Jaume en nombre de la Corporación por parte de un 
representante designado por cada grupo político, con toda la solemnidad propia de la 
Fiesta del Estandarte. 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma), 7 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 6 abstencions (PP) 
 
49. Grup PP relativa a reparar i millorar el carrer dels Pins a Can Pastilla 
 
Dictaminada favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, 
Infraestructures i DT la transaccional per unanimitat: 
 
Es proposa: 
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 1- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que se realice la 
reparación y la mejora de esta calle para poder transitarla con seguridad y se eviten 
accidentes y que esta actuación entre en la planificación de 2020-2021. 
 
2- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que esté finalizada 
la ejecución de esta reparación en el 2021. 
 
Aprovat per unanimitat 
 
50. Grup PP relativa al desdoblament i prolongació del Camí dels Reis 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, 
Infraestructures i DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM  i MÉS-
Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) amb esmena in voce 
al punt 3, en el sentit d’afegir després de tres meses “desde la presentación del proyecto 
de ejecución” 
 
Es proposa: 
 
PRIMERO.-  El Pleno de l’Ajuntament de Palma insta al Equipo de Gobierno a 
implantar el desdoblamiento temporal de lunes a viernes, durante las horas punta con 
mayor tráfico, y en los meses lectivos del tramo del Camí dels Reis comprendido entre 
la rotonda de Madre Alberta y la Base Jaume II.  
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ajuntament de Palma insta al Equipo de Gobierno a 
presentar en un plazo de tres meses los trámites relativos al desdoblamiento del tramo 
del Camí dels Reis, de acuerdo con las proposiciones aprobadas por el Pleno de esta 
Corporación.  
 
TERCERO- El Pleno de l’Ajuntament de Palma insta al Equipo de Gobierno a presentar 
en el plazo de tres meses desde la presentación del proyecto de ejecución los trámites 
llevados a cabo para la ejecución de la prolongación de la ejecución de la prolongación 
del tramo del Camí dels Reis, comprendido entre la rotonda de Madre Alberta y la Base 
Jaume II.  
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
51. Sobre la taula. Grup VOX relativa a la barriada de Nou Llevant 
 
Dictaminat desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a desarrollar un plan 
integral para la limpieza y mantenimiento de la zona de Nou Llevant." 
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Sobre la taula 
 
52. Sobre la taula. Grup PP relativa a la situació de desacord entre treballadors 
EMT i gestors de l'empresa 
 
Dictaminat desfavorablement a la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots en 
contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a negociar con los 
trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) una solución consensuada 
al conflicto generado en la empresa, huyendo de tensiones innecesarias y de rígidas 
posturas tendentes a la hostilidad y al distanciamiento, con el objetivo de recuperar la 
calidad del servicio de transporte público perdida desde el mes de diciembre de 2019." 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
53. Grup Cs relativa a les esplanades de les vivendes social del Camp Redó 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a desarrollar un 
plan específico de convivencia social para las viviendas sociales de Camp Redó. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a incrementar la 
seguridad en la explanada del solar del Bloque VIII para evitar hogueras, ruidos y 
enfrentamientos vecinales." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
54. Grup Cs relativa a l'abandonament i maltractament animal i altres mesures 
relacionades amb el benestar dels animals domèstics 
 
Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 
unanimitat. 
 
Es proposa: 
 
"El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a 
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1. Estudiar, en la medida de la capacidad presupuestaria de nuestro municipio, y como 
actuación encaminada a paliar la crisis de la Covid-19, cubrir los gastos veterinarios, o 
al menos parte de ellos, de familias en situación de vulnerabilidad a través de un 
acuerdo de colaboración con clínicas veterinarias. 
 
2. Que la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y Protección de animales 
domésticos se adapte a los nuevos avances en la materia y a las nuevas actualizaciones 
de carácter jurídico. 
 
3. Estudiar la posibilidad de realizar a través de entidades que trabajen en el entorno del 
bienestar animal y con la colaboración de AMIPAS de los centros educativos, 
actividades pedagógicas de concienciación y respeto a los animales, dirigidas a niños y 
adolescentes. 
 
4. Intensificar las campañas de concienciación contra el maltrato y abandono animal y la 
adopción responsable, con especial incidencia en los periodos estivales, en los cuales 
incrementa la tasa de abandono, verano y navidad." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
55. Grup Cs relativa a instal·lació de mecanismes de control de la zona ACIRE 
dels Hostalets i altres senyalitzacions. 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 abstencions (PP) i 
2 vots a favor (PP i Cs). 
 
Es proposa la següent transaccional: 
 
"1) Que es procedeixi a la instal·lació dels equips de control al ACIRE dels Hostalets, 
en els accessos des de els carrers Aragó i Jacint Verdaguer, una vegada siguin inclosos 
en el proper plec de manteniment d’instal•lacions semafòriques previst per l’any 2021. 
 
2) Que es revisi l’entorn escolar del Acire d’Hostalets, amb l’objecte de millorar, si es 
possible, la mobilitat als centres educatius de la zona." 
 
Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
Es fa un recés  a les 14.05 per reincorporar-se a les 14.50 h 
56. Grup VOX relativa a solució urgent de pernocta pels transportistes en el Port 
de Palma 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 abstencions (PP) i 
2 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
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"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a consensuar con 
Autoridad Portuaria una solución definitiva para el alojamiento y pernocta de los 
vehículos de transporte pesado que acceden a Palma por vía marítima, a fin de asegurar 
a los transportistas una estancia digna, segura y adecuada a la labor estratégica que 
desarrollan." 
 
Sobre la taula 
 
57. Grup VOX relativa a enduriment de les sancions per incivisme a Palma 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa la següent transaccional: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
 
1.- Instar a la Policía Local a continuar con la campaña informativa y de vigilancia del 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de circulación de VMP y bicicletas.  
 
2.- Instar a la Policía Local a continuar aplicando las ordenanzas municipales sobre 
tenencia de animales y medidas de seguridad sobre su paseo, así como levantando las 
correspondientes actas y sanciones.” 
 
Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
58. Grup VOX relativa a facilitats d'aparcament per vehicles elèctrics 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 1 vot a favor (VOX-
ACTUA PALMA) i 3 abstencions (PP i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a permitir el 
estacionamiento de vehículos 100% eléctricos en las zonas ACIRE de la ciudad, sin 
necesidad de lucir el correspondiente distintivo, del mismo modo que sucede con las 
zona ORA." 
 
Sobre la taula 
 
59. Grup VOX relativa a cobrir plaça de veterinari en el centre municipal 
d'atenció animal 
 
Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 
unanimitat. 
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Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que se dote y cubra 
esta tercera plaza de veterinario en el Centro Municipal de Protección Animal." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
60. Grup VOX relativa a la retirada d'una senyal de direcció prohibida al carrer 
Camí de Cal Frare de la Torre a Establiments 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 2 abstencions (PP) i 
2 vots a favor (VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a, 
 
1.- Retirar la señal de dirección prohibida colocada a la entrada de la calle del Camí de 
Cal Frare de la Torre y restituir la situación anterior, lo antes posible.  
 
2.- Ejecutar las dos soluciones que se proponen, en relación a la prohibición de aparcar 
sólo en uno de los laterales y, por otro lado, favorecer  el cruce de vehículos en la 
entrada y salida de la calle, con raya amarilla en el lateral izquierdo." 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma), 9 vots a favor (VOX-ACTU PALMA i Cs) i 6 abstencions (PP) 
 
61. Grup VOX relativa a l'oficina antidesnonaments en el sentit de donar ajuda i 
orientació als perjudicats per l'ocupació il·legal de vivendes 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a ampliar el objeto y 
las funciones de la Oficina Antidesahucio en el sentido de dar ayuda y orientación a los 
perjudicados por la ocupación ilegal de viviendas y a cambiar el nombre de dicha 
oficina de manera acorde." 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
62. Grup PP relativa al pla de xoc antigrafiti 
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Dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 
unanimitat. 
 
Es proposa: 
 
"El Ple de s’Ajuntament de Palma insta s’equip de govern a lliurar una còpia des pla de 
xoc antigrafitis anunciat es juliol de 2019 als grups de s’oposició perquè puguin 
conèixer de primera mà els recursos humans i materials invertits, sa planificació de ses 
actuacions, es costos prevists, es funcionament i servei que ofereix s’oficina tècnica 
creada i tots els aspectes relacionats." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
63. Grup PP relativa a facilitar als joves l'accès a una vivenda 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Equipo de Gobierno a aprobar 
una convocatoria de ayudas al alquiler de jóvenes empadronados en Palma, con escasos 
recursos económicos, para la ayuda al acceso y permanencia a una vivienda, como 
residencia habitual, ubicada en el término municipal de Palma.  
 
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Equipo de Gobierno a dotar de 
recursos económicos esta convocatoria de subvención para acceso a la vivienda de los 
jóvenes de Palma con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto Municipal de 
2021 relativa a  "Estudios y dinámicas vinculadas a la vivienda".  
 
No aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma)  
i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
64. Grup PP relativa a Son Gotleu 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a constituir una unidad 
específica integrada por todos los servicios municipales necesarios para ofrecer 
asesoramiento y apoyo a todas aquellas personas que en el barrio de Son Gotleu sufran 
dificultades para poder constituir una comunidad de propietarios." 
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No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
65. Grup PP relativa a instar al CIM a que no apliqui la mesura de límit de 
velocitat de 80Km/h a la via de cintura 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al Consell de Mallorca a: 
 
1- Que no se aplique la medida de limitar la velocidad a 80 km/h en la vía de cintura de 
Palma en febrero del 2021. 
 
2- Que se reúna la Comisión de Movilidad del Consell de Mallorca y se presenten todos 
los informes a todos los sectores afectados para su valoración. 
 
3- Que se elaboren desde el Ayuntamiento de Palma los informes necesarios para 
conocer el alcance de esta medida desde movilidad y se convoque la mesa de movilidad 
para debatir este tema y conocer la opinión de todos los miembros. 
 
4- Que se finalice el segundo cinturón que ayudaría a mejorar la seguridad y la 
movilidad en nuestra ciudad." 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam 
Palma) i 13 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
66. Grup PP relativa a servei de transport públic a Son Gual II 
 
Dictaminada desfavorablement per la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots 
en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 4 vots a favor (PP, 
VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
Es proposa: 
 
"1. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a consensuar y 
acordar horario y frecuencias de servicio de transporte público municipal con los 
representantes de losvecinos de la urbanización Son Gual (II) con el fin de facilitar el 
acceso a los centros escolares de los niños y adolescentes del entorno y a los servicios 
de salud y abastecimiento a personas mayores, con movilidad reducida y otros. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a poner en marcha 
el servicio de transporte público municipal en el horario y con las frecuencias acordados 
con los representantes de los vecinos de la urbanización Son Gual (II) en el primer 
trimestre de 2021." 
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Sobre la taula 
 
67. UNIDES PODEM, PSIB-PSOE I MÉS Estimam Palma relativa a frenar la 
proliferació de les cases d'apostes. 
 
A la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient es fa votació separada dels punts: 
El punt 1, es dictamina favorablement per 6 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES 
PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs), 2 vots en contra (PP) i 1 abstenció (VOX-
ACTUA PALMA). 
Els punts 2 i8, es dictamina favorablement per 8 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES 
PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs) i 1 abstenció (VOX-ACTUA PALMA). 
Els punts 3, 6, 7, 11, 12, 13 i 14, es dictaminen favorablement per unanimitat. 
Els punts 4, 5 i 10, es dictaminen favorablement per 6 vots a favor (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 3 abstencions (PP i VOX-ACTUA 
PALMA). 
El punt 9, es dictamina favorablement per 7 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES 
PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 2 abstencions (PP). 
 
Es proposa: 
 
1. Instar al Govern de les Illes Balears que, en el marc de les restriccions sanitàries dutes 
a terme per motiu de la Covid-19, estableixi horaris de tancament i d'admissió de nova 
clientela de les cases d'apostes, casinos de joc i sales de bingo, més reduïts que els del 
sector de l'hostaleria, així com establir àmbits de col·laboració amb les entitats locals en 
el marc de les seves competències per a aquest objectiu. 
2. Instar al Govern de les Illes Balears a garantir la distància mínima de 500 metres 
lineals entre les cases d'apostes presencials i els centres educatius, centres de 
rehabilitació i hospitals i qualsevol altre centre d'ús freqüent de menors com ara 
ludoteques o parcs infantils. 
3. Col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en la posada en marxa centres socials 
gestionats directament per la joventut on puguin desenvolupar un oci digne, que 
potenciï el coneixement, l'esport i les arts. 
4. Instar al Govern de les Illes Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de 
joc per a salons de joc o cases d'apostes presencials per a decréixer el número 
d'aquestes, concedint –per exemple–  una llicència nova a canvi de tres baixes 
definitives. 
5. Instar al Govern de les Illes Balears a restringir el nombre de terminals d'apostes 
esportives en salons de joc, bingos, casinos i bars. 
6. Instar al Govern de les Illes Balears que implementi regularment plans d'inspecció a 
les cases d'apostes presencials per augmentar els controls i impedir l'accés a les persones 
menors d'edat.  
7. Realitzar activitats informatives en els centres educatius, en el marc de la prevenció i 
detecció de conductes de risc associades al joc.  
8. Col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en la realització i publicació 
d’informes periòdics sobre la localització geogràfica de les cases d'apostes presencials 
atenent criteris socioeconòmics de la població local. 
9. Regular a través de les ordenances de publicitat,  l'eliminació de qualsevol cartelleria 
del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquesta mena d'establiments, cenyint-se 
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exclusivament els cartells al propi local, incloent únicament el nom i sense cap mena de 
publicitat. 
10. Incloure modificacions del PGOU per a introduir limitacions urbanístiques a la 
implantació de locals d'apostes en zones residencials, amb l'objectiu de reduir de manera 
dràstica la densitat i la distància entre les cases d'apostes amb els centres esportius, 
culturals, educatius i d'oci juvenil. 
11. Col·laborar amb els equips esportius locals i amb els seus jugadors i jugadores, 
perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, 
eliminant la publicitat de les cases d'apostes, posant en marxa campanyes de 
conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats esportives 
que facin publicitat de les cases d'apostes. 
12. Seguir fomentant el dret a la cultura i l'esport, mitjançant l'impuls d'activitats i 
centres artístics, culturals i esportius accessibles per al conjunt de la població sense que 
pugui operar cap mena de discriminació socioeconòmica. 
13. Col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en la realització de programes 
deformació de la Policia Local sobre l'aplicació de la normativa i les infraccions més 
habituals relacionades amb les apostes i el joc. 
14. Incorporar dins el Pla Estratègic Municipal de Prevenció d’Addiccions (PEMPA) el 
joc com un element de risc d’addicció per al conjunt de la ciutadania de Palma." 
 
68. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX del 
regidor de l'Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del Sr. Ramón Perpinyà Font, regidor responsable del Área de Medio 
Ambiente y Bienestar Animal, al objeto de valorar la postura del Ayuntamiento ante 
este informe. 
 
Es retira de l’ordre del dia 
 
69. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor 
de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del Sr. Adrián García Campos, regidor de Hacienda, Innovación y 
Función Pública para que informe como responsable de la política de recursos humanos 
de la Corporación: 
 
1. De qué directores generales, asesores, y gerentes de organismos autónomos y 
empresas cumplen con el requisito de certificado de conocimiento de lengua catalana de 
acuerdo con la normativa y la política lingüística de exigencia de catalán del Pacto de 
Izquierdas. 
 
2. Y para aquellos a los que no se les ha exigido este requisito legal, por qué se ha hecho 
una excepción con ellos y en base a qué normativa.  
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Sobre la taula 
 
70. Sobre la taula. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor 
del Districte Llevant en relació a l'aparició d'assentaments suposadament il·legals 
a la barriada de Son Cladera 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del Sr. Daniel Olivera de Souza, regidor del Distrito de Llevant, para 
que explique qué medidas va a tomar el Ayuntamiento de Palma para erradicar los 
supuestos delitos e irregularidades urbanísticas así como actividades industriales 
ilegales de la zona de Ca’n Mallol de la barriada de Son Cladera. 
 
Compareix el Sr. Oliveira 
 
71. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup VOX del regidor de l'Àrea de 
Medi Ambient i Benestar Animal. 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del Sr. Ramón Perpinyà Font, regidor responsable del Área de Medio 
Ambiente y Bienestar Animal , para que informe al Pleno y explique qué medidas se 
han tomado con relación a los hechos expuestos. 
 
Compareix el Sr. Perpinyà 
 
72. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP de la regidora de l'Àrea 
Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia de la Sra. Neus Truyol, Regidora de Modelo de Ciudad, para que dé 
cuenta de la planificación, plazos y ejecución del proyecto del Parque Urbano de Sa 
Riera, en concreto de las cada una de las fases en las que está estructurado el proyecto 
(Canódromo y Tirador) 
 
Compareix la Sra. Truyol 
 
73. Sol·licitud de compareixença a petició del Grup PP del regidor de l'Àrea de 
Participació Ciutadana i Govern Interior 
 
Sol·licita: 
 
La comparecencia del Sr. Alberto Jarabo Vicente, Regidor de Participación Ciudadana y 
Gobierno de Interior, para que exponga todos los detalles sobre la organización de la 
Cabalgata de Reyes: horarios, número y control de participantes, participación de los 
ciudadanos, restricciones de circulación de vehículos y personas, control de aforos, etc. 
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Asimismo, para que informe sobre las medidas de prevención previstas para el control y 
vigilancia en las calles de mayor afluencia de ciudadanos durante los días en que se 
mantenga la iluminación navideña en la ciudad. 
 
Compareix el Sr. Jarabo 
 
74. Donar compte al Ple acord Junta Govern 25.11.20 aprovació pròrroga 
contracte de servei i manteniment reparació habitatges gestionats per PMH-RIBA 
amb informe Intervenció amb objeccions (reparo):264 P/2020 DMI 56950 
 
El Ple de l’Ajuntament se n’assabenta de: 
 
Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 25 de novembre de 2020  
d’aprovació de PRORROGA extraordinària del contracte  del contracte de  servei  de  
manteniment  i  reparació  d’habitatges que gestiona el PMH-RIBA, a l’entitat 
MELCHOR MASCARO S.A.U CIF A07045248,   adoptat amb informe de Intervenció 
amb OBJECCIONS (Reparo):   264 P/2020 DMI 56950 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS 
 
Informe que emet el funcionari que subscriu, d’acord amb els arts. 214 a 219 del 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i el capítol III del Títol II del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 
es regula el regim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic Local. 
 

I. Antecedents: 
S’ha rebut petició d’informe de fiscalització prèvia del següent expedient: 

1. NÚM. D’EXPEDIENT: 264P/2020 
2. ASSUMPTE: Proposta d’aprovació de la pròrroga de servei  de  

manteniment  i  reparació  d’habitatges que gestiona el PMH-RIBA 
3. MODALITAT DE LA DESPESA I TIPUS D’EXPEDIENT: Contracte 

de serveis. Pròrroga del contracte. 
4. FASE DE LA DESPESA: Autorització i disposició de la despesa (Fase 

AD). 
5. IMPORT DE LA FASE DE LA DESPESA: 103.354,17 euros. 
6. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 00.15210.21202 Anualitats: 

- Exercici 2020: 20.670,83 euros. 
- Exercici 2021: 82.683,34 euros. 

7. ÒRGAN COMPETENT: Junta de Govern/Consell Rector. 
- Organismes Autònoms: Consell Rector (aprovació de l’acte 

administratiu com a òrgan de contractació -Estatuts-) i Junta 
de Govern (aprovació de la despesa quan sigui > a 200.000 
euros en obres y > a 60.000,00 euros a la resta de contractes -
Estatuts i base 21 BEP-). 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 
8. Contracte: Contracte de servei  de  manteniment  i  reparació  

d’habitatges que gestiona el PMH-RIBA 
Adjudicatari:  MELCHOR  MASCARÓ  S.A.U. (CIF  A07045248) 
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Import d’adjudicació: 496.100,00 euros  (Base imposable 410.000,00 euros més 21% 
IVA), a raó de 248.050,00 euros anuals.  
Preus unitaris d’adjudicació: 

- Component prestació: 42,24% de baixada, 
Durada: 2 anys prorrogables per 2 anys més 
Inici del contracte:  1 de desembre de 2016 
Revisió de preus: No procedeix 
Modificacions aprovades: Sí. Fins un 20% si les necessitats reals de l’Administració 
fossin superiors a les estimades inicialment, es podrà tramitar la corresponent 
modificació en el termes previstos a l’article 106 del TRLCAP. S’entendrà una major 
necessitat de l’Administració quan es vegi incrementat el nombre d’immobles què 
gestiona el Patronat. 
 
1. PRORROGUES APROVADES:  
Núm. Pròrroga: 1a. Pròrroga  
NÚM. D’EXPEDIENT: 107P/2018 
Període: 2 anys, des del 1 de desembre de 2018 fins al 30 de novembre de 2020. 
Import de la pròrroga: 496.100,00 euros (IVA inclòs). 
Aplicació pressupostària: 00.15210.21202 
Anualitats: 

- Exercici 2018: 21.067,26 euros 
- Exercici 2019: 248.050,00 euros 
- Exercici 2020: 226.982,74 euros 

 
I. Documentació que acompanya l’expedient: 

a. Sol·licitud d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient (DMI núm. 
56950, de 19 de novembre de 2020), 

b. Plecs de Clàusules Administratives (PCAP), Quadre Annex característiques 
tècniques i Plecs de prescripcions tècniques que regulen el contracte, 

c. Acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2016 d’adjudicació del 
contracte, 

d. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2018 de 1a. pròrroga del 
contracte, 

e. Informe tècnic de 19 de novembre de 2020 justificatiu de la necessitat, 
durada i quantia de la prorroga extraordinària del contracte, 

f. Escrit acceptació de l’adjudicatari a la pròrroga del contracte  
g. Certificat d’existència de crèdit: consten RC (núm. oper. 22020/5800) i RC 

plurianual (núm. oper. 220209/38), 
h. Informe favorable de l’Àrea d’Hisenda (OCD Municipal) de la despesa 

plurianual derivada del contracte (base 62 de les Bases d’Execució del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de 2020) 

i. Proposta d’acord per urgència per Regidora de Model de Ciutat, habitatge 
digne i sostenibilitat, i Presidenta del Patronat,  d’aprovar la pròrroga 
extraordinària i d’elevar a la Junta de Govern l’aprovació de la despesa de la 
pròrroga extraordinària del contracte (Fase AD). 

 
II. Fonaments jurídics: 
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1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

2. Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 

3. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE), per la que es publica l’Acord del 
Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, respecte a l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics. 

4. Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 20 de juliol de 2018, respecte a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics a l’àmbit dels contractes del 
sector públic i encàrrecs a mitjans propis. 

5. Acord del Ple de l’Ajuntament de Palma, de data 31 de gener de 2019, 
pel qual s’aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
de requisits bàsics i els requisits a comprovar en funció de la naturalesa 
de l’expedient, d’aplicació a l’Ajuntament de Palma, els seus organismes 
autònoms i entitats dependents amb pressupost limitatiu. 

 
III. Requisits bàsics objecte de comprovació dins el marc del règim de fiscalització 

prèvia limitada: 
Atenent al que disposa a la normativa exposada i en vista de la documentació inclosa a 
l’expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d’acord amb la naturalesa de 
l’expedient, tenint en compte que l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que 
s’han revisat exclusivament: 
 

1. Els requisits generals establerts al TRLRHL i al RD 424/2017, 
2. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Consell de Ministres 

de 30 de maig de 2008 de fiscalització de requisits bàsics, modificats per 
l’acord de Ministres de 20 de juliol de 2018, i  

3. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de Palma de data 31 de gener de 2019. 

 
Les verificacions efectuades i les consideracions que s’hi originen són les següents: 

a. Requisits fiscalitzats de conformitat:     
b. Requisits fiscalitzats amb objeccions: � 
c. Requisits dels quals, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta 

fase del procediment, NO procedeix la seva revisió: NAE 
 

 - Compleix � - No compleix 
NAE - No aplicable a 
l’expedient 

 
1. Extrems de general comprovació:    Estat 

1.1 
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient 
a la naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora 
certificat d’existència de crèdit (RC). 
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1.2 
En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les 
financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb documents 
fefaents.  

NA
E 

1.3 
En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat als 
arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP.  

1.4 
En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el 
preceptuat a l’art. 47 de la LGP. 

NA
E 

1.5 Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.  

1.6 
L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la 
normativa específica ho exigeixi. 

NA
E 

1.7 
L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma 
(autorització despesa plurianual Bases execució Pressupost)  

 
2. Extrems de comprovació addicional:     Estat 
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.  � 

2.2 
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o 
document descriptiu, al seu cas). 

 

2.3 
Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei 
interessat. 

 

2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals. 
NAE 
(OBS. 1) 

2.5 

En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer 
paràgraf de l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient 
i que se ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou 
contracte en el termini assenyalat a dit precepte. 

NAE 

 
IV. Resultat de l’informe i conclusió: 
Analitzat l’expedient de referència, aquesta Intervenció General el FISCALITZA DE 
DISCONFORMITAT, formulant les següents objeccions: 

1) Respecte de l’extrem de comprovació addicional 2.1 - Que la pròrroga està 
prevista al PCAP. 

La prorroga proposada o pròrroga “tàcita” no està prevista ni a la legislació vigent ni als 
plecs que al seu dia van regular el contracte, superant la durada màxima prevista (el 
contracte finalitza el 30 de novembre de 2020). 
 
Així mateix, conforme al previst a l’art. 14 del RD 424/2017, aquesta Intervenció 
formula les observacions complementàries que es descriuen a continuació, sense que les 
mateixes tinguin efectes suspensius en la tramitació de l’expedient: 

1) D’acord amb l’informe dels Serveis Jurídics de 2 d’octubre de 2020 (informe 
núm. 440/2019), atès que al contracte és anterior a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, la proposta de pròrroga no està 
subjecte a informe preceptiu dels Serveis Jurídics. 

 
Ateses les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216 del TRLRHL i art. 12 del RD 
424/2017, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes. 
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Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a 
tenor del que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment que preveu l’art. 
217 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017. 
D’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017, l’òrgan 
competent pel resoldre les objeccions formulades és el President de la Corporació, sent 
indelegable dita facultat. 
Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218 del TRLRHL l’òrgan interventor 
elevarà informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local 
contràries a les objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President podrà 
presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació. 
 
Aquest és l’informe que emet l’interventor que subscriu a la vista únicament dels 
documents facilitats i relacionats. 
 
75. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 25.11.20 aprovació cinquena 
pròrroga extr. contracte servei de conservació i manteniment  espais verd zona 
Llevant amb informe Intervenció amb objeccions (reparo): 280 2020 5a pròrroga 
extr. 
 
El Ple de l’Ajuntament se n’assabenta de; 
 
Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 25 de novembre de 2020  
d’aprovació de  la CINQUENA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS 
ESPAIS VERDS PÚBLICS DE LA ZONA LLEVANT DE PALMA ,  a l’entitat UTE 
MELCHOR MASCARÓ SA - ROIG, OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT SA CIF: 
U-57696890),   adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):   280 
2020 5a Prorroga Extr. 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
En compliment del que disposa l'article 213 del RDLeg. 2/2004 pel que s'aprova el text 
refús de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Locali de conformitat amb l’article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional,en relació a l'expedient de referència , aquesta Intervenció informa: 
 
TÍTOL: CINQUENA pròrroga extraordinària del contracte del servei de conservació i 
manteniment dels espais verds públics de la ZONA LLEVANT de l’Ajuntament de 
Palma 
 
ANTECEDENTS 
 
CONTRACTE: Servei de conservació i manteniment dels espais verds públics de la 
ZONA LLEVANT de l’Ajuntament de Palma 
DATA D’ADJUDICACIÓ: Acord de la Junta de Govern de 23 de febrer de 2011 
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ADJUDICATARI:  UTE MELCHOR MASCARÓ SA - ROIG, OBRES SERVEIS I 
MEDI AMBIENT SA CIF: U-57696890 
PREU D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 12.242.097,00 euros (18% IVA inclòs) a raó de 
2.906.844,42 euros anuals 
DURADA: 4 anys prorrogables per 2 més 
INICI DEL CONTRACTE: 1 de març de 2011  
MODIFICACIONS APROVADES:  

- Actualització/modificació del contracte, aprovat  per acord de la 
Junta de Govern de 23 de maig de 2012. 

- Actualització/modificació del contracte, aprovat per acord de la Junta 
de Govern de 13 de març de 2013. 

- Actualització/modificació del contracte, aprovat per acord de la Junta 
de Govern de 3 de desembre de 2014. 

- Actualització/modificació del contracte, aprovat per acord de la Junta 
de Govern de 27 de maig de 2015. 

PRORROGUES APROVADES: 
- PRIMERA: 1 any, des de l’1 de març de 2015 fins al 28 de febrer de 

2016, per import de 3.282.096,41 euros (IVA inclòs). 
- SEGONA: 1 any, des del 29 de febrer de març de 2016 fins al 28 de 

febrer de 2017, per import de 3.587.670,71 euros (IVA inclòs). 
- TERCERA PRORROGA EXTRAORDINARIA: 1 any, des de l’1 de 

març de 2019 fins al 28 de febrer de 2020, per import de 3.507.354,60 
euros (IVA inclòs). 

 
REVISIÓ DE PREUS:  No (clàusula D Quadre Annex PCAP). 
PRORROGUES EXTRAORDINARIES APROVADES: 

- PRIMERA: 1 any, des de l’1 de març de 2017 fins al 28 de febrer de 
2018, per import de 3.330.513,19 euros (IVA inclòs). 

- SEGONA: 1 any, des de l’1 de març de 2018 fins al 28 de febrer de 
2019, per import de 3.507.354,60 euros (IVA inclòs). 

- TERCERA: des de l’1 de març de 2019 fins al 29 de febrer de 2020, per 
import de 3.507.354,60 euros (IVA inclòs). 

- QUARTA: Des del 29 de febrer de 2020 fins al 30 de novembre de 2020, 
per import de 2.630.515,95 euros (IVA inclòs). 

 
Prorroga que es proposa: 

- CINQUENA PRORROGA EXTRAORDINARIA: Des de l’1 de 
desembre de 2020 fins al 28 de febrer de 2021, per import de 
1.056.770,84 euros (IVA inclòs). 

 
Documentació que s’adjunta: 

d. Sol·licitud d’informe d’intervenció signada pel cap de departament Registre 
DMI. Núm. 56370 de 11/11/2020. 

e. Escrit de l’adjudicatari d’acceptació de la cinquena prorroga extraordinària, 
de 16/10/2020.  

f. Certificat d’existència de crèdit adequat i suficient. RC  Núm. op. 
220209001107 

g. Autorització de despesa plurianual. 
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h. Informe de continuïtat dels serveis essencials del contracte llevant 5ª 
prorroga, de 8 d’octubre  de 2020. 

i. Informes d’intervenció amb objeccions de la primera, segona,  tercera i 
quarta prorroga extraordinària. 

j. Acord de Junta de Govern de 23/02/2011, d’adjudicació del contracte. 
k. Acord de Junta de Govern de 26/02/2020, d’aprovació de la quarta prorroga 

extraordinària del contracte. 
l. Informes jurídics 154 de 18/05/2017, 171/2017 i 257/2017.  

 
La legislació aplicable es la següent. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
• Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
• Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del Sector Públic Local 
 
Extrems objecte de fiscalització prèvia limitada. 
 
D’acord amb lo acordat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió  de  deia 31 de gener de 2019 
i en la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 
2018, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics 
en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, son objecte de 
comprovació els següents extrems: 
 

4. Els requisits generals establerts al TRLRHL i al RD 424/2017, 
5. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Consell de Ministres 

de 30 de maig de 2008 de fiscalització de requisits bàsics, modificats per 
l’acord de Ministres de 20 de juliol de 2018, i  

6. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de Palma de data 31 de gener de 2019. 

 
Les verificacions efectuades i les consideracions que s’hi originen són les següents: 

m. Requisits fiscalitzats de conformitat:     
n. Requisits fiscalitzats amb objeccions: � 
o. Requisits dels quals, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta 

fase del procediment, NO procedeix la seva revisió: NAE 
 

 - Compleix � - No compleix 
NAE - No aplicable a 
l’expedient 

 
1. Extrems de general comprovació:    Estat 
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1.1 
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient 
a la naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora 
certificat d’existència de crèdit (RC). 

 

1.2 
En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les 
financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb documents 
fefaents.  

NA
E 

1.3 
En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat als 
arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP. 

NA
E 

1.4 
En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el 
preceptuat a l’art. 47 de la LGP. 

NA
E 

1.5 Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.  

1.6 
L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la 
normativa específica ho exigeixi. 

NA
E 

1.7 
L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma 
(autorització despesa plurianual Bases execució Pressupost) 

(*) 

 
2. Extrems de comprovació addicional:     Estat 
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.  � 

2.2 
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document 
descriptiu, al seu cas). 

� 

2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.  
2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals. (*) 

2.5 

En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf 
de l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha 
publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
assenyalat a dit precepte. 

 

 
 
CONCLUSIONS. 
 
A la vista de les consideracions anteriorment efectuades i analitzada la documentació 
que comporta l’expedient de referència, aquesta Intervenció General ho INFORMA DE 
DISCONFORMITAT  i posa de manifest les següents objeccions: 

1. La prorroga extraordinària no esta permesa ni prevista en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

2. La Prorroga extraordinària supera els límits de durada que preveuen els PCAP 
a. Un cop finalitzat el termini de durada d'un contracte de serveis i, si 

escau, de les eventuals pròrrogues que s'hagin previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, el contracte s'extingeix i no es pot 
prorrogar de forma extraordinària, encara que hi hagi raons d'interès 
públic, d'acord amb el dictamen de la Junta Consultiva de Contractació 
de les Illes Balears (Informe 1/2016, de 19 d'abril) i d'acord amb el 
dictamen de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
(Informe 32/2014, de 30 de juny). Així doncs, els acords de pròrrogues 
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extraordinàries SÓN NULS perquè se n'ha vulnerat el procediment legal 
establert. 

b. La prestació continuada del servei només pot obeir a una contractació 
verbal, que cal recordar que està prohibida amb caràcter general, 
excepte pel disposat en l'art. 120 LCSP i, per tant, es tractaria d'un acte 
NUL DE PLE DRET. D'acord amb l'art. 106 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s'hauria d'iniciar un procediment de revisió d'ofici per 
declarar la nul·litat dels actes preparatoris del contracte o de 
l'adjudicació. 

c. Les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques 
que contractin verbalmente poden incórrer en una RESPONSABILITAT 
CIVIL pels danys i els perjudicis que puguin causar a l'Administració, 
d'acord amb l'art. 78.3 LRBRL i la DA 19 TRLCSP. També hi pot haver 
una RESPONSABILITAT DISCIPLINARI, d'acord amb l'art. 28.c de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern; una responsabilitat comptable, d'acord amb l'art. 
38 i següents de la LOTCu, i una responsabilitat penal per prevaricació, 
d'acord amb l'art. 404 del Codi penal. 

3. Amb les prorrogues extraordinàries aprovades i la proposta de la CINQUENA 
prorroga se supera en quatre anys els límits de durada prevists pel plec de 
clàusules administratives particulars o el document descriptiu, suposant una 
durada total de deu anys del que el 40% de la durada heura estat contrari a la 
legalitat vigent 

4. No s'acompanya informe del Servei Jurídic. (*Informes jurídics 154 de 
18/05/2017, 171/2017 i 257/2017 de no necessitat dels informes juridics). 

 
Al mateix temps, aquesta Intervenció, formula les següents observacions: 

a. La despesa acumulada per prorrogues extraordinàries anteriors i la que es 
proposa suposa una despesa irregular de  14.032.509,18€  incomplint la 
normativa vigent en matèria de contractació 

b. Ateses la deficiències assenyalades, en relació a l’art. 216 del RDLeg. 
2/2004, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin 
resoltes. 

c. Si l’àrea gestora no està d’acord amb la present objecció, d’acord amb el 
previst a l’art. 217.1 del TRLRHL, plantejarà davant el President de l’Entitat 
una discrepància motivada, per escrit i amb referència als preceptes legals 
que l’emparin. L’òrgan competent pel resoldre aquesta discrepància és el 
President de l’Entitat i és indelegable. 

d. En el supòsit de que la discrepància es resolgués a favor de l’Àrea, 
l’aprovació de la despesa associada a la pròrroga del contracte estaria 
supeditada a: 

i. Informe d’adequació dels preus. 
ii. Que la situació de pròrroga extraordinària no es deu a mala fe en 

l’actuació del contractista o de l’Administració. 
iii. Que el servei és necessari i no es pot prestar mitjançant medis propis. 
iv. Les condicions d’execució del contracte durant la pròrroga hauran 

d’esser exactament les mínimes i necessàries per mantenir la 
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continuïtat del servei amb independència de les fixades en el 
contracte inicial. A aquests efectes, l’àrea gestora haurà de justificar 
quins són els serveis mínims previstos en el plec de condicions 
tècniques que s’han de contractar i els preus que corresponguin. 

v. Durant aquesta pròrroga extraordinària, atès la condició de contracte 
de fet just és procedent la revisió de preus i incrementar el cost de les 
factures amb el benefici industrial, sempre que quedi justificat que la 
causa o la responsabilitat de la prorroga extraordinària es imputable a 
únicament l’Administració. La proposta d’acord haurà de fer menció 
expressa de la causa o de la responsabilitat. 

e. Atès la situació de pròrroga extraordinària s’ha d’agilitzar l’expedient de la 
nova contractació del servei en el termini més aviat possible. 

f. S’insta al departament responsable o gestor del servei a evitar la realització 
de pròrrogues extraordinàries en ares a una millor organització i planificació 
dels contractes de serveis gestionats per l’àrea. 

g. D’acord amb la Instrucció del Ple del Tribunal de Comptes, aprovada en 
sessió de dia 30 de juny de 2015, (BOE de 17 de juliol de 2015), aquesta 
Intervenció ha de remetre al Tribunal de Comptes la informació sobre els 
acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del president de 
l'Entitat Local contraris a objeccions formulades pels Interventors locals i les 
anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre els acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, a través d'un 
procediment telemàtic, en compliment del que estableix l'article 218.3 del 
Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, després de la modificació introduïda 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local. Així mateix, disposa l'enviament d'informació en 
relació amb els acords i resolucions dictats pels òrgans competents de les 
entitats locals amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

 
Vist les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216.2 del RDLeg. 2/2004, s’ha de 
suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes. 
Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a 
tenor del que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment de resolució de 
discrepàncies que preveuen els l’arts. 217 del RDLeg. 2/2004. D’acord amb el previst a 
l’art. 217.1 del TRLRHL, l’òrgan competent pel resoldre la present objecció és el 
President de la Corporació, sent indelegable dita facultat.  
Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218.1 del TRLRHL, l’òrgan 
interventor elevarà informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President 
podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació. Igualment, d’acord amb 
el previst a l’art. 218.2 del TRLRHL, aquesta intervenció remetrà anualment a la 
Sindicatura de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel President de l’entitat i 
del Ple contraris a les objeccions formulades. 
Aquest és l’informe que emet aquest Interventor qui subscriu a la vista únicament dels 
documents facilitats i relacionats. 
 
76. Donar compte al Ple acord Junta Govern 25.11.20 aprovació cinquena 
pròrroga ext. contracte servei de conservació i manteniment espais verds zona 
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Ponent amb informe Intervenció amb objeccions (reparo): 281 2020 Pròrroga extr. 
DMI 56372. 
 
El Ple de l’Ajuntament se n’assabenta de; 
 
Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 25 de novembre de 2020  
d’aprovació de la CINQUENA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS 
ESPAIS VERDS PÚBLICS DE LA ZONA PONENT DE PALMA ,  a l’entitat EULEN 
SA CIF: A-28517308) adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS 
(Reparo):   281 2020 5a Prorroga Extr. Dmi 56372 
 
ANTECEDENTS 
 
CONTRACTE: Servei de conservació i manteniment dels espais verds públics de la 
ZONA PONENT de l’Ajuntament de Palma 
DATA D’ADJUDICACIÓ: Acord de la Junta de Govern de 23 de febrer de 2011 
ADJUDICATARI:  EULEN SA CIF: A-28517308 
PREU D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 15.152.115,30 euros (18% IVA inclòs) a raó de 
3.788.028,83 euros anuals 
DURADA: 4 anys prorrogables per 2 més 
INICI DEL CONTRACTE: 1 de març de 2011  
MODIFICACIONS APROVADES:  

- Actualització/modificació del contracte sense alteració del pressupost 
adjudicat, aprovat  per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer de 
2013. 

- Actualització/modificació del contracte, aprovat per acord de la Junta 
de Govern de 3 de desembre de 2014. 

- Actualització/modificació del contracte, aprovat per acord de la Junta 
de Govern de 27 de maig de 2015. 

PRORROGUES APROVADES: 
- PRIMERA: 1 any, des de l’1 de març de 2015 fins al 28 de febrer de 

2016, per import de 4.103.419,81 euros (IVA inclòs). 
- SEGONA: 1 any, des del 29 de febrer de març de 2016 fins al 28 de 

febrer de 2017, per import de 4.161.769,18 euros (IVA inclòs). 
PRORROGUES EXTRAORDINARIES APROVADES: 

- PRIMERA: 1 any, des de l’1 de març de 2017 fins al 28 de febrer de 
2018, per import de 3.817.080,09 euros (IVA inclòs). 

- SEGONA PRORROGA EXTRAORDINARIA: 1 any, des de l’1 de 
març de 2018 fins al 28 de febrer de 2019, per import de 3.817.080,09 
euros (IVA inclòs). 

- TERCERA PRORROGA EXTRAORDINARIA: 1 any, des de l’1 de 
març de 2019 fins al 28 de febrer de 2012, per import de 3.817.080,09 
euros (IVA inclòs). 

- QUARTA PRORROGA EXTRAORDINARIA: 1 any, des de l’1 de 
març de 2020 fins al 30 de novembre de 2020, per import de 
2.922.629.39 euros (IVA inclòs). 
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Prorroga que es proposa: 
- CINQUENA PRORROGA EXTRAORDINARIA: 1 any, des de l’1 de 

desembre  de 2020 fins al 28 de febrer de 2021, per import de 
1.132.045,93 euros (IVA inclòs). 

 
Documentació que s’adjunta: 

p. Sol·licitud d’informe d’intervenció signada pel cap de departament Reg. 
DMI 56372 de 11/11/2020. 

q. Escrit de disconformitat del contractista amb la prorroga proposada. 
r. Certificat d’existència de crèdit adequat i suficient, núm. 220209001110 
s. Informe de continuïtat dels serveis essencials del contracte llevant 5ª 

prorroga, de  
t. Informes d’intervenció amb objeccions de la primera, segona tercera i quarta 

prorroga extraordinària. 
u. Acord de Junta de Govern de 23/02/2011, d’adjudicació del contracte. 
v. Acord de Junta de Govern de 26/2/2020, d’aprovació de la quarta prorroga 

extraordinària del contracte. 
w. Informes jurídics 154 de 18/05/2017, 171/2017 i 257/2017.  
x. Proposta d’acord de cinquena prorroga extraordinària, signada pel Cap de 

Departament  
 
La legislació aplicable es la següent. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
• Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
• Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del Sector Públic Local 
 
Extrems objecte de fiscalització prèvia limitada. 
 
D’acord amb lo acordat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió  de  deia 31 de gener de 2019 
i en la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 
2018, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics 
en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, son objecte de 
comprovació els següents extrems: 
 

7. Els requisits generals establerts al TRLRHL i al RD 424/2017, 
8. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Consell de Ministres 

de 30 de maig de 2008 de fiscalització de requisits bàsics, modificats per 
l’acord de Ministres de 20 de juliol de 2018, i  

9. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de Palma de data 31 de gener de 2019. 
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Les verificacions efectuades i les consideracions que s’hi originen són les següents: 

y. Requisits fiscalitzats de conformitat:     
z. Requisits fiscalitzats amb objeccions: � 
aa. Requisits dels quals, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta 

fase del procediment, NO procedeix la seva revisió: NAE 
 

 - Compleix � - No compleix 
NAE - No aplicable a 
l’expedient 

 
1. Extrems de general comprovació:    Estat 

1.1 
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient 
a la naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora 
certificat d’existència de crèdit (RC). 

 

1.2 
En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les 
financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb documents 
fefaents.  

NA
E 

1.3 
En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat als 
arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP. 

NA
E 

1.4 
En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el 
preceptuat a l’art. 47 de la LGP. 

NA
E 

1.5 Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.  

1.6 
L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la 
normativa específica ho exigeixi. 

NA
E 

1.7 
L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma 
(autorització despesa plurianual Bases execució Pressupost) 

(*) 

 
2. Extrems de comprovació addicional:     Estat 
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.  � 

2.2 
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document 
descriptiu, al seu cas). 

� 

2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.  
2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals. (*) 

2.5 

En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf 
de l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha 
publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
assenyalat a dit precepte. 

NA
E 

 
 
CONCLUSIONS. 
 
A la vista de les consideracions anteriorment efectuades i analitzada la documentació 
que comporta l’expedient de referència, aquesta Intervenció General ho INFORMA DE 
DISCONFORMITAT  i posa de manifest les següents objeccions: 
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5. La prorroga extraordinària no esta permesa ni prevista en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

6. La Prorroga extraordinària supera els límits de durada que preveuen els PCAP 
a. Un cop finalitzat el termini de durada d'un contracte de serveis i, si 

escau, de les eventuals pròrrogues que s'hagin previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, el contracte s'extingeix i no es pot 
prorrogar de forma extraordinària, encara que hi hagi raons d'interès 
públic, d'acord amb el dictamen de la Junta Consultiva de Contractació 
de les Illes Balears (Informe 1/2016, de 19 d'abril) i d'acord amb el 
dictamen de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
(Informe 32/2014, de 30 de juny). Així doncs, els acords de pròrrogues 
extraordinàries SÓN NULS perquè se n'ha vulnerat el procediment legal 
establert. 

b. La prestació continuada del servei només pot obeir a una contractació 
verbal, que cal recordar que està prohibida amb caràcter general, 
excepte pel disposat en l'art. 120 LCSP i, per tant, es tractaria d'un acte 
NUL DE PLE DRET. D'acord amb l'art. 106 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s'hauria d'iniciar un procediment de revisió d'ofici per 
declarar la nul·litat dels actes preparatoris del contracte o de 
l'adjudicació. 

c. Les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques 
que contractin verbalmente poden incórrer en una RESPONSABILITAT 
CIVIL pels danys i els perjudicis que puguin causar a l'Administració, 
d'acord amb l'art. 78.3 LRBRL i la DA 19 TRLCSP. També hi pot haver 
una RESPONSABILITAT DISCIPLINARI, d'acord amb l'art. 28.c de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern; una responsabilitat comptable, d'acord amb l'art. 
38 i següents de la LOTCu, i una responsabilitat penal per prevaricació, 
d'acord amb l'art. 404 del Codi penal. 

7. Amb les prorrogues extraordinàries aprovades i la proposta de la CINQUENA 
prorroga se supera en quatre anys els límits de durada prevists pel plec de 
clàusules administratives particulars o el document descriptiu, suposant una 
durada total de deu anys del que el 40% de la durada heura estat contrari a la 
legalitat vigent 

8. No s'acompanya informe del Servei Jurídic. (*Informes jurídics 154 de 
18/05/2017, 171/2017 i 257/2017 de no necessitat dels informes juridics). 

 
Al mateix temps, aquesta Intervenció, formula les següents observacions: 

h. La despesa acumulada per prorrogues extraordinàries anteriors i la que es 
proposa suposa una despesa irregular de  15.505.915,35€  incomplint la 
normativa vigent en matèria de contractació 

i. Ateses la deficiències assenyalades, en relació a l’art. 216 del RDLeg. 
2/2004, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin 
resoltes. 

j. Si l’àrea gestora no està d’acord amb la present objecció, d’acord amb el 
previst a l’art. 217.1 del TRLRHL, plantejarà davant el President de l’Entitat 
una discrepància motivada, per escrit i amb referència als preceptes legals 
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que l’emparin. L’òrgan competent pel resoldre aquesta discrepància és el 
President de l’Entitat i és indelegable. 

k. En el supòsit de que la discrepància es resolgués a favor de l’Àrea, 
l’aprovació de la despesa associada a la pròrroga del contracte estaria 
supeditada a: 

i. Informe d’adequació dels preus. 
ii. Que la situació de pròrroga extraordinària no es deu a mala fe en 

l’actuació del contractista o de l’Administració. 
iii. Que el servei és necessari i no es pot prestar mitjançant medis propis. 
iv. Les condicions d’execució del contracte durant la pròrroga hauran 

d’esser exactament les mínimes i necessàries per mantenir la 
continuïtat del servei amb independència de les fixades en el 
contracte inicial. A aquests efectes, l’àrea gestora haurà de justificar 
quins són els serveis mínims previstos en el plec de condicions 
tècniques que s’han de contractar i els preus que corresponguin. 

v. Durant aquesta pròrroga extraordinària, atès la condició de contracte 
de fet just és procedent la revisió de preus i incrementar el cost de les 
factures amb el benefici industrial, sempre que quedi justificat que la 
causa o la responsabilitat de la prorroga extraordinària es imputable a 
únicament l’Administració. La proposta d’acord haurà de fer menció 
expressa de la causa o de la responsabilitat. 

l. Atès la situació de pròrroga extraordinària s’ha d’agilitzar l’expedient de la 
nova contractació del servei en el termini més aviat possible. 

m. S’insta al departament responsable o gestor del servei a evitar la realització 
de pròrrogues extraordinàries en ares a una millor organització i planificació 
dels contractes de serveis gestionats per l’àrea. 

n. D’acord amb la Instrucció del Ple del Tribunal de Comptes, aprovada en 
sessió de dia 30 de juny de 2015, (BOE de 17 de juliol de 2015), aquesta 
Intervenció ha de remetre al Tribunal de Comptes la informació sobre els 
acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del president de 
l'Entitat Local contraris a objeccions formulades pels Interventors locals i les 
anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre els acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, a través d'un 
procediment telemàtic, en compliment del que estableix l'article 218.3 del 
Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, després de la modificació introduïda 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local. Així mateix, disposa l'enviament d'informació en 
relació amb els acords i resolucions dictats pels òrgans competents de les 
entitats locals amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

 
Vist les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216.2 del RDLeg. 2/2004, s’ha de 
suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes. 
Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a 
tenor del que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment de resolució de 
discrepàncies que preveuen els l’arts. 217 del RDLeg. 2/2004. D’acord amb el previst a 
l’art. 217.1 del TRLRHL, l’òrgan competent pel resoldre la present objecció és el 
President de la Corporació, sent indelegable dita facultat.  
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Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218.1 del TRLRHL, l’òrgan 
interventor elevarà informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President 
podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació. Igualment, d’acord amb 
el previst a l’art. 218.2 del TRLRHL, aquesta intervenció remetrà anualment a la 
Sindicatura de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel President de l’entitat i 
del Ple contraris a les objeccions formulades. 
Aquest és l’informe que emet aquest Interventor qui subscriu a la vista únicament dels 
documents facilitats i relacionats. 
 
77. Donar compte al Ple acord Junta de Govern 25.11.20 aprovació pròrroga 
extraordinària contracte alineacions arbòries amb informe Intervenció amb 
objeccions (reparo): 283 2020 DMI 56376. 
 
El Ple de l’Ajuntament se n’assabenta de; 
 
Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 25 de novembre de 2020  
d’aprovació de PRORROGA extraordinària del contracte   de alienacions arbòries , a 
l’entitat  UTE  ARBRES DE PALMA (CIF 57714016),   adoptat amb informe de 
Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo):   283 2020 DMI 56376 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA 
 
CONTRACTE: Contracte Servei de conservació i manteniment de les alienacions 
arbòries de l’Ajuntament de Palma. 
DATA D’ADJUDICACIÓ: Acord de la Junta de Govern de 22 de juny de 2011 
ADJUDICATARI:  UTE  ARBRES DE PALMA (CIF 57714016) 
PREU D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 1.745.846,29 € (iva inclòs 21%) 
DURADA: 4 anys prorrogables per 2 més 
INICI DEL CONTRACTE: 1 de juliol de 2011  
PRORROGUES APROVADES: 

- PRIMERA: 1 any, des de l’1 de juliol de 2015 fins al 30 de juny de 
2016, per import de 1.881.904,40 euros (IVA inclòs). 

- SEGONA: 1 any, des de l’1 de juliol de 2016 fins al 30 de juny de 2017, 
per import de 1.881.904,40  euros (IVA inclòs). 

PRIMERA PRÒRROGA EXTRAORDINARIA :  
- PRIMERA: 1 any, des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 

2018, per import de 1.573.283,75 euros (IVA inclòs). 
SEGONA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA:  
1 any, des de l’1 de juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2019, per import de 
1.656.820,94 euros (IVA inclòs). 
TERCERA  PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA:  
Des de l’1 de juliol de 2019 fins al 30 de setembre de 2019, per import de 414.205,23 
euros (IVA inclòs). 
QUARTA  PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA:  
9 mesos, des de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de juny de 2020, per import de 
1.242.615,71 euros (IVA inclòs). 
CIANQUENA  PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA:  



 

- 57 - 

5 mesos, des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de novembre de 2020, per import de 
721.988,05 
 euros (IVA inclòs). 
 
Objecte d’informe SOL·LICITUD DE SESENA  PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA:  
3 mesos, des de l’1 de desembre de 2020 fins al 28 de febrer de 2021, per import de 
452.156,01 euros (IVA inclòs). 
 
Documentació que s’adjunta: 

bb. Sol·licitud d’informe d’intervenció signada pel cap del Servei d’Interior, 
DMI 56376  de  11/11/2020 

cc. Escrit de disconformitat del contractista. 
dd. Autorització despesa plurianual 
ee. Acord de la Junta de Govern de 29/06/2011 d’adjudicació a l’empresa UTE: 

AGLOMSA I ACSA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS SA, del 
contracte de servei de manteniment i conservació de  alineacions arbòries de  
l’Ajuntament de Palma. 

ff. Acords de les Juntes de Govern de 13/03/2013, 3/12/2014, 27/05/2015. 
gg. Acords de prorrogues ordinàries de 24/06/2015 i 29/06/2016. 
hh. Acords de Junta de Govern de prorrogues extraordinàries de 28/06/2017, 

27/06/2018, 22/05/2019, 25/09/2019 i 03/06/2020 
ii. Informe, antecedents i justificatiu de la necessitat i conveniència de la 

prorroga extraordinària, signada pel Cap de Departament 
jj. Certificat d’existència de crèdit: consten RC núm. oper. 220209001108 
kk. Proposta d’acord de segona prorroga extraordinària, signada pel Cap de 

Departament i vist i plau del Regidor d’Infraestructures  
 
La legislació aplicable es la següent. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
• Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
• Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del Sector Públic Local 
 
Extrems objecte de fiscalització prèvia limitada. 
 
D’acord amb lo acordat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió  de  deia 31 de gener de 2019 
i en la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 
2018, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics 
en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, son objecte de 
comprovació els següents extrems: 
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10. Els requisits generals establerts al TRLRHL i al RD 424/2017, 
11. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Consell de Ministres 

de 30 de maig de 2008 de fiscalització de requisits bàsics, modificats per 
l’acord de Ministres de 20 de juliol de 2018, i  

12. Els requisits bàsics addicionals establerts a l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de Palma de data 31 de gener de 2019. 

 
Les verificacions efectuades i les consideracions que s’hi originen són les següents: 

ll. Requisits fiscalitzats de conformitat:     
mm. Requisits fiscalitzats amb objeccions: � 
nn. Requisits dels quals, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta 

fase del procediment, NO procedeix la seva revisió: NAE 
 

 - Compleix � - No compleix 
NAE - No aplicable a 
l’expedient 

 
1. Extrems de general comprovació:    Estat 

1.1 
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient 
a la naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora 
certificat d’existència de crèdit (RC). 

 

1.2 
En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les 
financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb documents 
fefaents.  

NA
E 

1.3 
En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat als 
arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP. 

NA
E 

1.4 
En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el 
preceptuat a l’art. 47 de la LGP. 

NA
E 

1.5 Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.  

1.6 
L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la 
normativa específica ho exigeixi. 

NA
E 

1.7 
L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma 
(autorització despesa plurianual Bases execució Pressupost) 

(*) 

 
2. Extrems de comprovació addicional:     Estat 
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.  � 

2.2 
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document 
descriptiu, al seu cas). 

� 

2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.  
2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals. (*) 

2.5 

En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf 
de l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha 
publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini 
assenyalat a dit precepte. 

NA
E 
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CONCLUSIONS. 
 
A la vista de les consideracions anteriorment efectuades i analitzada la documentació 
que comporta l’expedient de referència, aquesta Intervenció General ho INFORMA DE 
DISCONFORMITAT  i posa de manifest les següents objeccions: 

9. La prorroga extraordinària no esta permesa ni prevista en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

10. La Prorroga extraordinària supera els límits de durada que preveuen els PCAP 
a. Un cop finalitzat el termini de durada d'un contracte de serveis i, si 

escau, de les eventuals pròrrogues que s'hagin previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, el contracte s'extingeix i no es pot 
prorrogar de forma extraordinària, encara que hi hagi raons d'interès 
públic, d'acord amb el dictamen de la Junta Consultiva de Contractació 
de les Illes Balears (Informe 1/2016, de 19 d'abril) i d'acord amb el 
dictamen de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
(Informe 32/2014, de 30 de juny). Així doncs, els acords de pròrrogues 
extraordinàries SÓN NULS perquè se n'ha vulnerat el procediment legal 
establert. 

b. La prestació continuada del servei només pot obeir a una contractació 
verbal, que cal recordar que està prohibida amb caràcter general, 
excepte pel disposat en l'art. 120 LCSP i, per tant, es tractaria d'un acte 
NUL DE PLE DRET. D'acord amb l'art. 106 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s'hauria d'iniciar un procediment de revisió d'ofici per 
declarar la nul·litat dels actes preparatoris del contracte o de 
l'adjudicació. 

c. Les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques 
que contractin verbalmente poden incórrer en una RESPONSABILITAT 
CIVIL pels danys i els perjudicis que puguin causar a l'Administració, 
d'acord amb l'art. 78.3 LRBRL i la DA 19 TRLCSP. També hi pot haver 
una RESPONSABILITAT DISCIPLINARI, d'acord amb l'art. 28.c de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern; una responsabilitat comptable, d'acord amb l'art. 
38 i següents de la LOTCu, i una responsabilitat penal per prevaricació, 
d'acord amb l'art. 404 del Codi penal. 

11. Amb les prorrogues extraordinàries aprovades i la proposta de la CINQUENA 
prorroga se supera en quatre anys els límits de durada prevists pel plec de 
clàusules administratives particulars o el document descriptiu, suposant una 
durada total de deu anys del que el 40% de la durada heura estat contrari a la 
legalitat vigent 

12. No s'acompanya informe del Servei Jurídic. (*Informes jurídics 154 de 
18/05/2017, 171/2017 i 257/2017 de no necessitat dels informes juridics). 

 
Al mateix temps, aquesta Intervenció, formula les següents observacions: 

o. La despesa acumulada per prorrogues extraordinàries anteriors i la que es 
proposa suposa una despesa irregular de  6.061.069,69€  incomplint la 
normativa vigent en matèria de contractació 
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p. Ateses la deficiències assenyalades, en relació a l’art. 216 del RDLeg. 
2/2004, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin 
resoltes. 

q. Si l’àrea gestora no està d’acord amb la present objecció, d’acord amb el 
previst a l’art. 217.1 del TRLRHL, plantejarà davant el President de l’Entitat 
una discrepància motivada, per escrit i amb referència als preceptes legals 
que l’emparin. L’òrgan competent pel resoldre aquesta discrepància és el 
President de l’Entitat i és indelegable. 

r. En el supòsit de que la discrepància es resolgués a favor de l’Àrea, 
l’aprovació de la despesa associada a la pròrroga del contracte estaria 
supeditada a: 

i. Informe d’adequació dels preus. 
ii. Que la situació de pròrroga extraordinària no es deu a mala fe en 

l’actuació del contractista o de l’Administració. 
iii. Que el servei és necessari i no es pot prestar mitjançant medis propis. 
iv. Les condicions d’execució del contracte durant la pròrroga hauran 

d’esser exactament les mínimes i necessàries per mantenir la 
continuïtat del servei amb independència de les fixades en el 
contracte inicial. A aquests efectes, l’àrea gestora haurà de justificar 
quins són els serveis mínims previstos en el plec de condicions 
tècniques que s’han de contractar i els preus que corresponguin. 

v. Durant aquesta pròrroga extraordinària, atès la condició de contracte 
de fet just és procedent la revisió de preus i incrementar el cost de les 
factures amb el benefici industrial, sempre que quedi justificat que la 
causa o la responsabilitat de la prorroga extraordinària es imputable a 
únicament l’Administració. La proposta d’acord haurà de fer menció 
expressa de la causa o de la responsabilitat. 

s. Atès la situació de pròrroga extraordinària s’ha d’agilitzar l’expedient de la 
nova contractació del servei en el termini més aviat possible. 

t. S’insta al departament responsable o gestor del servei a evitar la realització 
de pròrrogues extraordinàries en ares a una millor organització i planificació 
dels contractes de serveis gestionats per l’àrea. 

u. D’acord amb la Instrucció del Ple del Tribunal de Comptes, aprovada en 
sessió de dia 30 de juny de 2015, (BOE de 17 de juliol de 2015), aquesta 
Intervenció ha de remetre al Tribunal de Comptes la informació sobre els 
acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del president de 
l'Entitat Local contraris a objeccions formulades pels Interventors locals i les 
anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre els acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, a través d'un 
procediment telemàtic, en compliment del que estableix l'article 218.3 del 
Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, després de la modificació introduïda 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local. Així mateix, disposa l'enviament d'informació en 
relació amb els acords i resolucions dictats pels òrgans competents de les 
entitats locals amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

 
Vist les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216.2 del RDLeg. 2/2004, s’ha de 
suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes. 
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Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a 
tenor del que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment de resolució de 
discrepàncies que preveuen els l’arts. 217 del RDLeg. 2/2004. D’acord amb el previst a 
l’art. 217.1 del TRLRHL, l’òrgan competent pel resoldre la present objecció és el 
President de la Corporació, sent indelegable dita facultat.  
Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218.1 del TRLRHL, l’òrgan 
interventor elevarà informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President 
podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació. Igualment, d’acord amb 
el previst a l’art. 218.2 del TRLRHL, aquesta intervenció remetrà anualment a la 
Sindicatura de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel President de l’entitat i 
del Ple contraris a les objeccions formulades. 
Aquest és l’informe que emet aquest Interventor qui subscriu a la vista únicament dels 
documents facilitats i relacionats. 
 
78. Donar compte al Ple informe de l'Interventor sobre el compliment del Pla de 
Sanejament  art. 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficàcia. 
 
El Ple de l’Ajuntament se n’assabenta de; 
 
En compliment del que disposa l'article 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competència i l’eficàcia, aquesta 
Intervenció General sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el 
següent:  
 
Informe del Interventor sobre el cumplimiento del Plan de Saneamiento  art. 3.6 de la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficacia. 
  
Antecedentes. 
 
A. El 31 de octubre de 2014, el Pleno de este Ayuntamiento acordó aprobar el Plan de 

reducción de deuda para el periodo 2014 – 2019 que permitiese la reducción del 
nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Palma por debajo del 75% de sus 
ingresos corrientes en un periodos de 5 años, conforme a lo establecido en la DA 73 
de la Lley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013  y el 
articulo 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. 

B. El 6 de abril de 2017, el Pleno de este Ayuntamiento acordó aprobar el Plan de 
Saneamiento 2017-2021. 

C. En sesión extraordinaria celebrada el 13 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Palma aprobó la liquidación del presupuesto general del ejercicio 
2019. 

 
INFORME 
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De los datos de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Palma 
correspondiente al ejercicio de 2019, aprobada en sesión extraordinaria de la Junta de 
Gobierno de 13 de mayo de 2020, i que obran en esta intervención, se constata que: 
 
Primero.-  
 
Plan de reducción de deuda consolidado Ple 30/10/2014   

Ejercicio 

Nivel de 
deuda 
PRD (%) 

ingresos corrientes 
liquidados capital vivo 

Nivel de 
deuda (datos 
liquidaciones) 

Cumplimiento  
(SI/NO) 

2014 82,26% 415.130.615,72 327.058.762,17 78,78% NO 
2015 72,36% 412.555.674,68 338.567.887,86 82,07% NO 
2016 60,13% 401.567.747,52 287.121.762,52 71,50% SI 
2017 50,75% 425.901.485,80 283.393.240,63 66,54% SI 
2018 41,84% 429.494.306,00 213.969.863,60 49,82% SI 
2019 33,72%  438.900.797,71 206.060.257,14  46,95%  SI 
2020           
2021           
 
Segundo.-  
 
Planes de saneamiento 2017-2021  

Ejercicio 
Ahorro Neto 
PS 

Ahorro Neto 
Real (datos 
liquidación) 

Cumplimiento  
(SI/NO) 

2014   6.155.363,37 SI 
2015   16.051.387,26 SI  
2016   42.485.697,00 SI 
2017 11.502.659,60 54.819.104,18 SI 
2018 7.318.359,61 48.616.677,66 SI 
2019 7.043.565,97 55.930.596,64  SI 
2020 6.766.024,40     
2021 6.485.707,40     
 
 
En virtud de lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, esta 
Intervención informa que  con los datos provisionales del avance de la liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Palma correspondiente al ejercicio de 2018 se cumple 
con el plan de reducción de la deuda 2014-2019 y del  saneamiento 2017-2021. 
 
De este informe se dará cuenta al Pleno de la Corporación y al Ministerio de Hacienda.  
 
79. Pregunta oral Grup PP relativa a les galeries plaça Major. 
 
¿A cuánto asciende el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento el cierre de las 
galerías de la Plaza Mayor hasta 1 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta los 
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ingresos que se han dejado de percibir por la inactividad de los establecimientos 
comerciales situados en locales de propiedad municipal, el efecto que haya causado 
sobre otros entes municipales y los gastos de mantenimiento de la infraestructura? 
 
Contesta el Sr. Jarabo 
 
80. Pregunta oral Grup PP relativa al contracte de prestació de serveis de 
tecnologies de la informació i comunicació de l'IMI. 
 
¿Cuáles son los motivos de la apertura de expedientes a los proveedores de los lotes 2 y 
3 del IMI? 
 
Contesta el Sr. García 
 
FOD 1. Reconeixement de deute de T-Systems els mesos de maig a novembre 2020 
 
Es proposa: 
 
Primer.- Reconèixer el deute existent amb l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. 
amb NIF A81608077 per un import de 1.799.851,95 euros (IVA inclòs) corresponent al 
període de nul·litat  maig  2020 a novembre 2020 com a quantia de caràcter 
indemnitzatòria i de rescabalament pel cost dels serveis prestats d'acord amb l'informe 
auditor i l’informe del gerent de l’IMI amb càrrec a la partida pressupostaria 
009205022797, prestació integral de serveis tecnològics i qualitat de l’exercici 2020 RC 
220200001467. 
 
Segon.- Rebutjar el pagament de la factures de maig, juny, juliol, agost, setembre, 
octubre i novembre  de  2020 conforme estableix el dictamen favorable 164/2016 que 
acordà la nul·litat del contracte de prestació integral de serveis tecnològics i de qualitat. 
 
Tercer.- Notificar a T-Systems aquesta resolució per període de 10 dies perquè realitzi 
les al·legacions que al seu dret i requerir-la perquè emeti nova factura per la quantia 
indicada en el punt primer sense perjudici de les accions que entengui corresponen al 
seu dret per les restants quanties reclamades per l'entitat principal. 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 13 abstencions (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) 
 
FOD 2. Autoritzar la compatibilitat del regidor amb dedicació parcial 
 
Es proposa: 
 
Informar favorablement i autoritzar la compatibilitat del regidor amb dedicació parcial, 
el Sr. Alejandro Escriche Cots com a treballador, personal laboral administratiu, del 
Grup parlamentari Ciudadanos d’acord amb la jornada, dedicació i retribucions que 
s’especifiquen en els antecedents. 
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Aprovat prèvia ratificació de la urgencia per unanimitat, per 21 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-ACTUA PALMA i Cs) i 7 
abstencion (PP i Sr. Escriche (Cs), per ser part interessada) 
 
FOD 3. Aprovar la modificació esborrany de conveni de col·laboració entre 
l'Autoritat Portuària de Balears i l'Ajuntament de Palma per la remodelació del 
Passeig Marítim. 01CV-2020 
 
Es proposa: 
 
1. Aprobar la modificación del borrador de convenio de colaboración entre la Autoridad 
Portuaria de Baleares y el Ayuntamiento de Palma para llevar a cabo la remodelación 
del Paseo Marítimo de Palma, que se adjunta como ANEXO, siempre que se cuente con 
el visto bueno de los Servicios Jurídicos municipales y de la Intervención municipal- 
que se deberán incorporar a esta propuesta antes de su aprobación por el Pleno. Dicho 
borrador modifica el ya aprobado por el Pleno de 28 de mayo de 2020. 
 
2. Se mantiene el acuerdo plenario anterior, de 28 de mayo de 2020, en sus mismos 
términos, en lo que no se vea afectado por los cambios que ahora se someten a 
aprobación. 
 
3. Autorizar al Alcalde de Palma para la firma del presente convenio. 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 13 abstencions (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) 
 
FOD 4. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials 
Mallorca per un import de 27.753€ 
 
Es proposa: 
 
1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials 
Mallorca, amb CIF. G 57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de 
Palma, d’un total de 27.753 euros (vint-i-set mil set-cents cinquanta-tres euros), IVA 
exempt i que corresponen al lloguer d’una part d’un edifici situat al camí vell de 
Bunyola de Palma i propietat de l’entitat, corresponents a les factures 2020 33 i 2020 
36, del mes de setembre i octubre respectivament. 
 
La quantitat total de 27.753 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121 20200 
del vigent pressupost de despeses. 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 18 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-ACTUA PALMA) i 10 
abstencions (PP i Cs) 
 
FOD 5. Reconeixement de crèdit a  l'UTE SALZILLO SEGURIDAD SA - 
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, per un import  de 8.221,99€ 
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Es proposa: 
 
1. Aprovar el reconeixement  extrajudicial de crèdit a la UTE SALZILLO 
SEGURIDAD, SA – SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL, (UTE SALZILLO 
MALLORCA)  (U-73967663), amb motiu d’abonar la factura Nº M20 63, que 
s’adjunta, amb un import  total de 8.221,99€, (IVA inclòs), relativa al serveis 
extraordinaris de vigilància de les zones d’ús comú i dels locals municipals desocupats 
de la Galeria de la Plaça Major realitzats durant els mes de novembre de 2020 amb 
motiudel rescat de les concessions dels seus locals municipals, en compliment de 
l’acord de la Junta de Govern de Palma de 18 de setembre de 2019 i la comunicació de 
dit acord  del regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior de 24 de setembre de 
2019,amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06 92000 22701 del vigent pressupost de 
despeses.  
 
2. Comunicar l’acord a la Secció de Comptabilitat i notificar-ho a l’empresa 
interessada." 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 18 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-ACTUA PALMA) i 10 
abstencions (PP i Cs) 
 
FOD 6. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de 
l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles, conceptes 112,00-112,01 
 
Es proposa: 
 
1. Desestimar les al·legacions formulades per ASHPAMA (Asociación Hotelera de 
Palma de Mallorca) i el Grup municipal del Partit Popular, contra l’acord del Ple de 26 
d’octubre de 2020, de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
bens immobles, concepte 112,00, pels motius que s’expressen a l’informe que precedeix 
aquest acord. 
 
2. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns 
Immobles, conceptes 112,00-112,01, la darrera modificació de la qual va ser aprovada 
definitivament el 19 de desembre de 2019, i va entrar en vigor l’1 de gener de 2020; tot 
això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 
16 a 19 del Text refós de la llei d’hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març.  
 
La modificació afecta als articles 16 i 18.2 de l’Ordenança fiscal  que quedaran 
redactats així: 
 
Article 16  
Tipus de gravamen 
 
1. Els  increments de tipus de gravàmens dins els límits prevists a la Llei reguladora, 
són els següents:  
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a) Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,463% 
b) Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,735 %  
c) Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 % 
 
2. No obstant això, s’estableix el tipus de gravamen diferenciat del 0,614% quan es 
tracta de béns immobles urbans que, exclosos els d’ús residencial, tinguin assignat els 
usos establerts a la normativa cadastral  per a la valoració  de les construccions 
esmentades a la taula següent,  el qual només s’aplica, com a màxim, al 10% dels béns 
immobles urbans que per cada ús tenen un major valor cadastral, segons els valors 
indicats i que constitueixen el  llindar de valor per a cada ús: 
 
Ús:       Valor cadastral: 
A: Magatzem i estacionament   100.000 € 
C: Comercial     191.964 € 
E: Cultural      3.013.863 € 
G: Turisme i hotelera    349.069 €  
I: Industrial      935.960 € 
K: Esportiu      725.736 €  
M: Obres, jardineria, sol sense ed.   454.930 € 
O: Oficines      306.118 € 
P: Edifici singular     5.910.073 € 
R: Religiós      1.906.875 € 
Y: Sanitat i beneficència    1.955.415 € 
Als bens immobles amb ús espectacles (T) se’ls hi aplicarà el tipus de gravamen per a 
bens urbans del 0,463%. 
Quan els immobles tenen atribuïts més d’un ús, es considera el corresponent al de 
l’edificació o dependència principal. 
 
Article 18  
Bonificacions potestatives per a habitatges de protecció oficial i aprofitament tèrmic o 
elèctric 
1. ... 
2. Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les 
bonificacions regulades en l’apartat anterior i els articles 18 i 19, on s’hagin  instal·lat 
sistemes generals per a l’aprofitament  tèrmic o elèctric de l’energia solar per a 
autoconsum. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les 
instal·lacions; i, respecte de les instal·lacions per a la producció de calor, que aquestes 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració 
competent. 
 
Aquests requisit s’acreditaran amb certificació emesa per tècnic competent que es tracta 
de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris i 
per a l’autoconsum amb el justificant de presentació de la documentació tècnica en el 
Registre d’autoconsum d’energia elèctrica de les Illes Balears de la Conselleria de 
Transició energètica i sectors productius. També s’haurà d’aportar còpia de la 
comunicació prèvia d’obres,  pagament de la Taxa de serveis urbanístics i Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
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La bonificació s’aplicarà, en tots els casos, durant els tres períodes impositius següents a 
la instal·lació.  
 
En el cas d’habitatges i locals en règim de propietat horitzontal on se faci una 
instal·lació compartida per subministrar energia a tots o alguns d’ells, gaudiran de la 
mateixa bonificació i s’aplicaran els mateixos requisits. En aquest cas, només es podran 
beneficiar els habitatges i locals vinculats a la instal·lació, per la qual cosa, hauran 
d’aportar la relació de propietaris partícips de la instal·lació. 
... 
3. L’expressada modificació entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2021." 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 4 vots en contra (Cs) i 9 abstencions 
(PP i  VOX-ACTUA PALMA) 
 
FOD 7. Resolució al·legacions i aprovació definitiva modificació de  l'Ordenança 
fiscal general (concepte 001,00) 
 
Es proposa: 
 
1. Desestimar les al·legacions formulades pel Grup municipal del Partit Popular,   
contra l’acord del Ple de 29 d’octubre de 2020, de modificació de  l'Ordenança fiscal 
general (concepte 001,00). 
 
2. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal general (concepte 
001,00); la darrera modificació d’aquesta ordenança va ésser aprovada provisionalment 
per acord plenari de 30 d’octubre de 2014, elevat a definitiu perquè no es presentaren 
reclamacions i entrà en vigor l’1 de gener de 2015. Tot això en base a la legislació 
vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text refós de la 
llei d’hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
La modificació consisteix en la inclusió d’una Disposició Transitòria única que quedarà 
redactada: 
 
“Disposició Transitòria única” 
 
Per a les sol·licituds de fraccionament i/o ajornament que se presentin durant l’exercici  
2021, l’apartat tercer de l’article 72, quedarà redactat de la següent manera: 
 
Article 72 
... 
3. L’Ajuntament podrà, a sol·licitud de l’obligat, ajornar o fraccionar els pagaments dels 
deutes tributaris i no tributaris d’acord amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i els articles 44 i següents del 
Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. 
Seran ajornables o fraccionables tots els deutes tributaris i no tributaris  recaptats per 
l’Ajuntament.  
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La falta de pagament, al seu venciment, d’una fracció, comporta la pèrdua del dret al 
fraccionament del deute i, en conseqüència, l’inici del període executiu de totes les 
fraccions pendents de pagament. 
La garantia que s’hagi de prestar per als ajornaments o els fraccionaments que es 
sol⋅licitin estarà constituïda per un aval solidari d’entitats de dipòsit, sense perjudici 
d’aplicar el que disposa o  assenyala  el punt 3 a) de l’article 46 de l’esmentat 
Reglament General de Recaptació, en aquells casos que en el propi article s’indiquen. 
No serà necessari presentar garanties quan l’import del deute no superi els 15.000,00 
euros. 
El temps màxim d’ajornament o fraccionament serà: 
a) En el cas de liquidacions igual o inferior a 600,00 euros, el temps màxim 
d’ajornament o fraccionament serà de sis mesos, amb quotes mínimes de cinquanta 
euros.   
b) Per a deutes superiors a 600 euros, el temps màxim d’ajornament o fraccionament 
serà de dotze mesos.  
c) Per a deutes superiors a 6.000 euros el temps màxim serà de dos anys.  
d) No seran ajornables ni fraccionables els deutes inferiors a 100 euros.  
En cas de deutes tributaris per rebuts en període voluntari, quan l’obligat tributari es 
trobi en situació d’atur, i no compti amb altres fonts d’ingressos diferents a les ajudes 
públiques que superin 6.000 euros anuals, s’entendrà que la seva situació econòmica- 
financera pot impedir, de forma transitòria, efectuar el seu pagament en els terminis 
establerts. En aquests casos, els deutes tributaris es podran ajornar fins a dos anys, 
sempre que es mantingui la situació d’atur. Els obligats tributaris hauran de sol·licitar 
l’ajornament acreditant el compliment de les condicions, en la forma i requisits que 
determinarà l’Ajuntament a través d’edicte. 
Els ajornaments i fraccionaments meritaran sempre els interessos de demora que 
corresponguin. 
Les competències sobre ajornament o fraccionament que el Reglament general de 
recaptació atribueix als caps de les dependències de recaptació seran exercides pel/per la  
tresorer/a d’aquest Ajuntament. La resta de competències atribuïdes a altres òrgans les 
exercirà el regidor responsable de l’Àrea d’Hisenda. 
Per al que no preveu aquest article, hom s'ajustarà al Reglament general de recaptació.  
 
3.- L’expressada modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2021. 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 13 abstencions (PP, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) 
 
FOD 8. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 
12.576€ 
 
Es proposa: 
 
1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials 
Mallorca, amb CIF. G 57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de 
Palma, d’un total de 12.576,00 euros (dotze mil cinc-cents setanta-sis euros), IVA 
exempt i que corresponen al lloguer d’una part d’un edifici situat al camí vell de 
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Bunyola de Palma i propietat de l’entitat, corresponents a la factura 2020 41 de 
novembre de 2020. 
 
La quantitat total de 12.576,00 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121 
20200 del vigent pressupost de despeses. 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 18 vots a favor (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-ACTUA PALMA) i 10 
abstencions (PP i Cs) 
 
Precs i preguntes.-  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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