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CONSELL RECTOR DE PALMAACTIVA 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 

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

extraordinària del Consell Rector que tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Palma, 1ª 

planta de Cort -, el dia 8 d’abril de 2022 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11.00 

hores en segona, es demana l’assistència en segona convocatòria. 

Palma, 5 d’abril de 2022 

EL  PRESIDENT DEL CONSELL RECTOR 

 

      Rodrigo Andrés Romero 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovar l’acta número 2 de la sessió ordinària de dia 3/3/2022 

2. Aprovar la proposta de la Liquidació i el Romanent de Tresoreria del Pressupost de 

PalmaActiva de l’any 2021 

3. Aprovar la prorroga del contracte de serveis Exp. 01/2021, Servei de seguretat, vigilància i 

serveis auxiliars dels immobles, per a PalmaActiva 

4. Elevar a la Junta de Govern l’aprovació les bases i la convocatòria pública de subvencions per 

a la campanya de vals descompte als comerços de Palma de l’any 2022 

5. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 

Navegació de Mallorca i PalmaActiva, que té per objecte desenvolupar la convocatòria de 

subvencions de vals descompte als comerços de Palma de l’any 2022 

6. Donar compta de la resolució PAC 202100772, de 20/12/2021 aprovant la signatura del 

Protocol entre la Fundació Escuela de Organización Industrial i PalmaActiva 

7. Donar compta de la resolució PAC 202200034, de 2/2/2022 aprovant la signatura del Conveni 

de Col·laboració entre la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa i 

PalmaActiva per l’establiment d’un punt PAE 

8. Donar compta de la resolució PAC 202200104, de 4/3/2022 aprovant la signatura del 

Protocol entre el Grup SIFU i PalmaActiva 

9. Donar compta de la resolució PAC 202200164, de 28/3/2022 aprovant la signatura del 

Protocol entre el SECOT i PalmaActiva 

10. Donar compta de la resolució de President número PAC 202200165, de 28/3/2022, de 

conferir la representació jurídica de PalmaActiva i defensa en judici de diferents demandes 

judicials als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Palma 

11. Donar compta de la resolució de President número PAC 202200134, de 18/3/2002, de 

reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitat privada a un treballador de 

PalmaActiva 
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