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CONSELL RECTOR DE PALMAACTIVA 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

De conformitat amb l’article XVII.B dels Estatuts de PalmaActiva, us convoco a la reunió ordinària del 

Consell Rector que tindrà lloc en sessió telemàtica per Microsoft Teams, el dia 6 de maig de 2021 a 

les 9.00 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona es demana la connexió en 

segona convocatòria.   

 

Palma, 30 d’abril de 2021 

EL  PRESIDENT DEL CONSELL RECTOR 

 

      Rodrigo Andrés Romero 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovar l’acta número 3 de la sessió de dia 24/3/2021 

2. Aprovar l’acta número 4 de la sessió de dia 8/4/2021 

3. Aprovar personar-se davant el jutjat de lo social núm. 3, dins el procediment 190/2021 i 

conferir mandat de representació legal als serveis jurídics de l’Ajuntament de Palma 

4. Elevar a la Junta de Govern el reintegrament voluntari, expedient 272, dins la convocatòria 

de subvencions a PIME’s, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències 

econòmiques de la COVID 19 

5. Elevar a la Junta de Govern el reintegrament voluntari, expedient 351, dins la convocatòria 

de subvencions a PIME’s, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències 

econòmiques de la COVID 19 

6. Elevar a la Junta de Govern el reintegrament voluntari, expedient 628, dins la convocatòria 

de subvencions a PIME’s, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències 

econòmiques de la COVID 19 

7. Elevar a la Junta de Govern el reintegrament i el pagament fraccionat del deute, expedient 

403, dins la convocatòria de subvencions a PIME’s, microempreses i autònoms per fer front a 

les conseqüències econòmiques de la COVID 19 

8. Donar compta de l’adjudicació del contracte del Servei de seguretat, vigilància i serveis 

auxiliars, dels immobles, dependències i instal·lacions de PalmaActiva 

9. Precs i preguntes 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
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