
Ajuntament de Palma

ACTA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL DE LA CAPI'I'ALI'I'ATDE
PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 1/2021
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 3 de març de ZOZI
Hora: de 12.05 a l2415h
Lloc: sessió telemàtica per Microsoft Teams

Assistents

President
- Sri Oscar M. Ccreijo Méndez, coordinador general de govern municipal, en
representació del Sr. Jose F. Hila Vargas, batle de Palma i president

Titulars de conselleries autonòmiques
- Sra. Rosario Sánchez Grau, consellera de la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors
- Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Titulars de conselleries insulars (Consell de Mallorca)
- Sr. Josep Lluis Colom Martínez, conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma)
- Sr, Miquel Àngel Contreras Ramis, coordinador general de Cultura, en representació
del Sr. Antoni Noguera Ortega, regidor de l’Àrea de Cultura i Benestar Social

— Sr. Adrián Garcia Campos, regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública

Secretaria
-Sr. Miquel Ballester Oliver, secretari adjunt i general del Ple actal.

No assisteixen
— Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta de la Comunitat Autònoma
- Sra. Catalina Cladera Crespi, presidenta del Consell de Mallorca
— Sr. lago Negueruela Vázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
- Sra. Maria Antònia Garcias Roig, consellera executiva de Territori
—Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller executiu de Promoció Econòmica i

Desenvolupament Local
- Sr. Alberto Jarabo Vicente, regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern
Interior

Ordre del dia

1_ Ratificar la urgència de la sessió.
. provació del canvi de destinació del sobrant d'una inversió de Capitalitat 2018.

3. A rovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió.
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Desenvolupamentde la sessió i acords

]. Ratificar la urgència de la sessió

S'aprova per unanimitat la ratificació de la urgència de la sessió.

2. Aprovació del canvi de destinació del sobrant d’una inversió de Capitalitat 2018

Es proposa amb l’esmena, on diu "Bloc Vil" ha de dir "Bloc Vlll" (modificacions ja
transcrites respecte de la proposta inicial):

El Consell de la Capitalitat de Palma va aprovar en la sessió extraordinària de dia 23 de
novembre de 201 les inversions per a l'exercici 2018. Entre les inversions finançades
pel Govern de les Illes Balears hi lia l"'Enderrocament del Bloc VIII del Camp Redó“
amb una inversió estimada de 550.000 euros, dels 6.500.000 milions d'euros del total de
les inversions finançades pel Govem de les Illes Balears.

L’àrea d’Urbanisme juntament amb l’àrea d’lnfraestruetures, responsables de l’execució
del projecte, ja donen per finalitzat el projecte de qual s’ha generat un sobrant de
163.933,33 euros.

Per tant, es proposa que el Consell de Capitalitat adopti el següent:

Acord:

Destinar el sobrant que lia quedat del projecte de l’“Enderrocament del Bloc VII del
Camp Redó” als projectes: “Reforma d’Habitatges”, “Manteniment d’Habitatges” i

“Completar obra Arxiu edifici Gerència Urbanisme”.

Projecte original Font Reducció Pendent
Enden'ocament del Bloc VIII del Camp Redó 3311? 163.933,33€ 0,00€

Nou Projecte Font Increment Inversió Final

Reforma i Rehabilitació d'Habitatges 301121? 81.270,93€ 81.270,93€

Completar obra Arxiu edifici Gerència Urbanisme (531188 82.662,40€ 82.662,40€

Resum de la font de finançament del projecte
Urbanisme"

“Completar obra Arxiu edifici Gerència

Projecte Font Finançament

Completar obra Arxiu edifici Gerència CAIB 2009 25-000500€
Urbanisme CAIB 2018 82.662,40€

Inversió TOTAL 107.662,40€
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S'adjunta annex !

S"apmva per unanimitat amb l'esmena on diu "Bloc VII“ ha de dir "Bloc VIII" ja
transcrita

3. Aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta núin ], conesponent a aquesta sessió de
dia 3 de març de 2021.

El president per delcgció aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta. //,, El president, per delegació

\

Oscar M. rereijo Méndez

bJ
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ANNICXI

NOVA FITXA (L\l’l'l'.\lil'l';\'l"
Capitania!“ 2018

% AREA: MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE ! SOSTENIBILITAT

l TÍTOL DEL PROJECTE: REFORMA I REHABILITACIÓ D'HABITATGES

] IMPORT: 81.270,40€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Davant l’intent infructuós d’adquirir habitatges del parc privat, en un context encara
més agreujat d’urgència per la manca de disponibilitat d'habitatges i l'opcitunitat que
suposa la titularitat pública de les mateixes, el Patronat Municipal de l'Habitatge preveu
la reforma i rehabilitació d'habitatges municipals per tal de posar-los a disponibilitat de
famílies en situació de vulnerabilitat. Per acometre aquest projecte es proposa destinar-
lii 81.270,40€ a complementar amb altres partides del pressupost propi del PMHRIBA.
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Capitalimt 2018

l ÀREA: MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT ,

[ TÍTOL, DEL PROJECTE: COMPLETAR OBRA ARXIU GERÉNCIA URBANISME \

[ IMPORT: 82.662,40€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

L'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Di gne i Sostenibilitat te una necessitat urgent de
finalitzar les obres del projecte de l’Arxiu d’Urbanisme. En l’actualitat resta pendent de
realitzar la compra del material d’il-luminació i la seva instal-lació, aixi com la
instal'lació del sistema contra incendis. Per tal de poder finalitzar el projecte és proposa
destinar-hi 82.662,40€


