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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 a PalmaActiva, C/ Socors núm. 22 -, el dia 3 de febrer de 2022 a 

les 9.00 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona, es demana l’assistència en 

segona convocatòria. 

 

Palma, 31 de gener de 2022 

EL  PRESIDENT DEL CONSELL RECTOR 

 

      Rodrigo Andrés Romero 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovar l’acta número 12 de la sessió ordinària de dia 2/12/2021 

2. Aprovar l’acta número 13 de la sessió extraordinària de dia 22/12/2021 

3. Informar del canvi d’un membre del Consell Rector de PalmaActiva 

4. Aprovar la correcció de errades de l’annex I i II, per incorporació de 4 expedients, de les 

subvencions destinades a petites empreses, microempreses i autònoms per pal·liar els 

efectes negatius de la COVID-19 

5. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 178 

6. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 215 

7. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 222 

8. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 237 

9. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 304 

10. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 345 

11. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 403 

12. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 449 

13. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 484 
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14. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 515 

15. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 537 

16. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 813 

17. Aprovar desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció 

per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19, expedient 745 

18. Aprovar estimar el recurs de reposició contra la rebutja de la sol·licitud de subvenció per 

pal·liar els efectes negatius de la COVID-19 i denegar la subvenció, expedient 240  

19. Aprovar estimar el recurs de reposició contra la rebutja de la sol·licitud de subvenció per 

pal·liar els efectes negatius de la COVID-19 i concedir la subvenció, expedient 883 

20. Aprovar estimar el recurs de reposició contra la denegació de la concessió de subvenció per 

pal·liar els efectes negatius de la COVID-19 i concedir la subvenció, expedient 495  

21. Aprovar el Pla Estratègic d’Activitats de PalmaActiva 2019-2023  

22. Precs i preguntes 
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