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Ajuntament de Palma

ACTA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL DE LA CAPITALITAT DE
PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 2/2021
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 22 dejuliol de 2021
Hora: d'l 143 a 1147 h
Lloc: sala dejuntes de Batlia

Assistents

President
Sr. Jose F. Hila Vargas, batle de Palma i president

Vicepresidenta primera
— Sra. Rosario Sánchez Grau, consellera de la Conselleria d"Hisenda i Relacions
Exteriors, i actua per delegació de la Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta de la
Comunitat Autònoma

Titulars de conselleries autonòmiques
— Sra. Mercedes Gan-ido Rodriguez, 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
- Sra. Maria Antònia Garcias Roig, consellera executiva de Territori, titular

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma)
- Sr. Alberto Jarabo Vicent, regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern
Interior
— Sr. Adrián Garcia Campos, regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública

Altres assistents
- Sr. Oscar M. Cercijo Méndez, coordinador general de govern municipal
- 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
«Si“.laume Alzamora Riera, conseller executiu de Promoció Econòmica i

Desenvolupament Local
— Sr. Antoni Noguera Ortega, regidor de FÀrea de Cultura i Benestar Social

Ordre del dia

1. Ratiñcar la urgència de la sessió.
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2. Aprovar la substitució del projecte de la "lmpcrmeabilització de la terrassa de
l'Escola de formació de Palma/\ctiva" pel projecte “'Centre d"Empreses d'Economia
Sostenible." Capitalitat 2020
3. Aprovar la modificació de l'origen del fons que financen el projecte “Millores al Parc
dela Mar". Capitalítat 2019)
4. Aprovació, en el seu cas, de l’acta dela sessió.

Desenvolupamentde la sessió i acords

]. Ratifiear la urgència dela sessió

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

2. Aprovar la substitució del projecte de la “Impermeabilització de la terrassa de
l’Escola de formació de PalmaActiva” pel projecte “Centre d’Empreses
d’Economia Sostenible.” Capitalitat 2020

Es proposa:

El Consell de la Capitalitat de Palma va aprovar en la sessió extraordinària i urgent de
dia 28 d’octubre de 2019 les inversions per a l’exercici 2020. Entre les inversions
finançades pel Consell de Mallorca hi ha el projecte de la "lmpermeabilització de la
Terrassa de l’Escola de Formació de PalmaActiva” amb una inversió estimada de
15.000 euros, dels 1.300.000 milions d'euros del total de les inversions finançades pel
Consell de Mallorca.

PalmaActiva, l’organisme executor del projecte, ha sol-licitat un canvi en la inversió a
finançar. Davant la prioritat de dur a terme el projecte "Centre d’Empreses
d’EconomiaSostenible” (SAPS) amb l’objectiu de promoure la creació i consolidació
d’empreses per dinamitzar l’activitat econòmica del municipi i la necessitat de major
consignació pressupostària del mateix, PalmaActiva sol>licita el canvi de projecte a
finançar

Per tant, es proposa que la Comissió Executiva del Consell de la Capitalitat adopti el
següent:

Acord:

Substituir el projecte de la “Impermeabilització de la Terrassa de l’Escola de
Formació de PalmaActiva” pel projecte “'Centre d’Empreses d’Economia
Sostenible”.

Projecte original Font Reducció Inversió Final
lmpenneabrlrtzacro de la Terrassa de l'Escola de CdM 2020 15.000500€ 0,0%Formacro de PalmaActiva

Nou Projecte Font Increment Inversió Final

Centre d'Empreses d"Economia Sostenible CdM 2020 15.000,00€ lS_000,00€
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Resum de la font de finançament del projecte “Centre d'Empreses d'Economia
Sostenible"

Projecte Font Finançament
CAIB 2017 250.000,00€

Centre d“Emprescs d“Eeonomia Sostenible
Clel 2020 l5.00(),00€

Inversió TOTAL 265.000,00€

Saprova per unanimitat

3. Aprovar la modificació de l’origen del fons que financen el projecte “Millores al
Parc de la Mar”. Capitalitat 2019

Es proposa:

El Consell de la Capitalitat de Palma va aprovar en la sessió extraordinària i urgent de
dia 21 de desembre de 2018 les inversions per a l’exercici 2019. Entre les inversions
finançades pel Govern de les Illes Balears mitjançant els fons recaptats traves de
l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) hi ha el projecte de “Millores al Parc de la Mar”
amb una inversió estimada de 955.958,64 euros dels 4.220.678,64 euros del total de les
inversions finançades amb l"ITS.

El Consell de Govern de dia 10 de juliol de 2020 va declarar la no execució d"iina serie
de projectes aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls al turisme sostenible, entre
el quals hi figura el projecte de "Millores al Parc de la Mar’ï

Par tal de mantenir la inversió de com a mínim 30 milions d”euros anuals com a
compensació dels costs de capitalitat establerts a l“articlc 142 de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de Capitalitat de Palma, es proposa que la Comissió Executiva del Consell
de la Capitalitat adopti el següent:

Acord:

Modificar l’origen dels fons que financen el projecte "Millores al l’arc de la Mar“, en
comptes de finançar—se mitjançant l’ITS es tinançarà amb recursos propis del Govern de
les Illes Balears.

Resum Font d’Inversió inicial Inversió Total
Recursos Propis Govern de les Illes Balears 6.500.000,00€

Impost de Turisme sostenible 4.220.278,64
Resum Font d’Inversió Final Inversió Total

Recursos Propis Govern de les Illes Balears 7.455.958,64 €

Impost de Turisme sostenible 3.264.320,00 €
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S’aprova per unanimitat

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

S'aprova per unanimitat dels assistents Facta núm. 2, corresponent a aquesta sessió de
dia 22 de juliol de 2021.

El president aixeca la sessió” de la qual, com a secretari, estenc aquesta a )El presidei ,
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. HilaïVargas


