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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 4 
Caràcter: ordinària. 
Data: 1 de febrer de 2017 
Horari: de les 9:40 a les 9:55 hores. 
Lloc: sala de la Junta de Govern.  
 
Assistents: 
Batle – President 
José Hila Vargas  
Regidora – Secretària 
Aurora Jhardi Massanet 
Regidors/res 
Antoni Noguera Ortega 
Susanna Moll Kammerich 
Aligi Molina Suárez 
Neus Truyol Caimari 
Joan Ferrer Ripoll (S’incorpora a la reunió al punt 11, 9:44 hores) 
Adrián García Campos 
Mercè Borrás Dalmau 
Antònia Martín Perdiz 
 
També assisteixen: 
Rodrigo Andrés Romero 
Joana M. Adrover Moyano 
Eva Frade Bravo 
 
Interventor : Juan Cañellas Vich 
Secretari adjunt director de la Secretaria de la Junta de Govern: Miquel Ballester 
Oliver 
Coordinadora General de Batlia: Yolanda Serrano Moreno  
Coordinadora General de Govern Municipal: Sandra Solduga Costa  
Coordinador General de Comunicació: Joan Carles Palos Nadal 
Coordinador del Grup Municipal Som Palma: Antoni Fullana Bauzá 
 
Ordre del dia amb l’ordre en el debat i votació  
 

Secretaria de la Junta de Govern 

 

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de dia 25 de gener de 2017 

Se sotmet a la consideració dels regidors l’acta de la sessió ordinària de dia 25 de 
gener de 2017, la qual queda aprovada.  

Àrea de Funció Pública i Govern Interior 

2. Prorrogar excepcionalment a la Sra. E.C.C, en comissió de serveis, per tal 
d'ocupar el lloc d’administrativa del Servei de Responsabilitat Patrimonial. 
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Es proposa: 

Primer.- Prorrogar excepcionalment a la Sra. Elena Campos Calvo, en comissió de 
serveis, per tal d'ocupar el lloc d’administrativa del Servei de Responsabilitat 
Patrimonial atès que mitjançant escrit de la cap de Servei de Responsabilitat 
Patrimonial, s'ha sol·licitat que es porti a terme l'esmentada pròrroga, donat que les 
necessitats que la motivaren persisteixen. 
 
Segon.- Aquesta comissió de serveis tindrà efectes el dia 25 de febrer de 2017. La 
seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de 
serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció 
de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la 
comissió de serveis haurà de finalitzar, quan cessin les raons d'urgència que 
motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les 
superiors jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant 
informe emès pel cap de servei i/o departament. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

S’aprova.  

3. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars dels contractes reservats per el quiosc bar del Parc kristian 
krecovic del Polígon de Llevant  i el quiosc bar del Parc de Son Gibert 

Es proposa: 

1r.- Aprovar l’expedient de contractació que inclou els adjunts plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació 
de la  concessió mitjançant contracte reservat  a centres especials d’ocupació i 
empreses d’inserció, sense ànim de lucre, de la gestió   i  explotació  de locals de 
propietat municipal  destinats  a  quiosc bar en dos lots :  - lot 1  quiosc bar del 
parc kristian krecovic del Polígon de Llevant  i  - lot 2  quiosc bar del Parc de Son 
Gibert, per  procediment  obert,   per un termini de  cinc anys  improrrogables,  
amb un cànon anual a l’alça per al Lot 1 de 4.591’35   €  anuals, i per al Lot 2 de 
4.457’10 € anuals, no subjectes a IVA.  .  

2n.- Sotmetre els presents plecs a informació pública mitjançant anunci al BOIB 
per un termini de deu dies  naturals, simultaniejant aquest termini amb el de la 
licitació d’acord amb l’art. 188 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de 
les Illes Balears, i remetre els plecs a la Secció de Contractació per a la seva 
licitació.  

S’aprova.  

4. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars per a la licitació de l’autorització d’ocupació i explotació de la 
Platja de Cala Major 

Es proposa: 

1r.- Aprovar l’expedient de contractació que inclou els adjunts plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació 
de la  autorització d’ocupació i explotació de la platja de Cala Major,  per  
procediment  obert,  amb un cànon a l’alça de  29.765’01  € anuals  no subjecte a 
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IVA, i per un termini d’un any prorrogable fins a set, any a any, amb una durada 
màxima total possible del contracte, amb les  pròrrogues incloses, de set anys. 

 2n.- Sotmetre els presents plecs a informació pública mitjançant anunci al BOIB 
per un termini de deu dies  naturals, d’acord amb l’art. 188 de la Llei 20/2006 
municipal i de règim local de les Illes Balears, i complimentat el tràmit, remetre 
els plecs a la Secció de Contractació per a la seva licitació. 

S’aprova.  

5. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars per a la licitació de l’autorització d’ocupació i explotació de la 
Platja de Ciutat Jardí 

Es proposa: 

1r.- Aprovar l’expedient de contractació que inclou els adjunts plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la Licitació 
de la  autorització d’ocupació i explotació de la platja de Ciutat Jardí,  per  
procediment  obert,  amb un cànon a l’alça de  23.684’22  € anuals  no subjecte a 
IVA, i per un termini d’un any prorrogable fins a set, any a any, amb una durada 
màxima total possible del contracte, amb les  pròrrogues incloses, de set anys. 

2n.- Sotmetre els presents plecs a informació pública mitjançant anunci al BOIB 
per un termini de deu dies  naturals, d’acord amb l’art. 188 de la Llei 20/2006 
municipal i de règim local de les Illes Balears, i complimentat el tràmit, remetre 
els plecs a la Secció de Contractació per a la seva licitació. 

S’aprova.  

6. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars per a la licitació de l’autorització d’ocupació i explotació de la 
Platja de Cala Estància 

Es proposa: 

1r.- Aprovar l’expedient de contractació que inclou els adjunts plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació 
de la  autorització d’ocupació i explotació de la platja de Cala Estància,  per  
procediment  obert,  amb un cànon a l’alça de  12.505’97  € anuals  no subjecte a 
IVA, i per un termini d’un any prorrogable fins a set, any a any, amb una durada 
màxima total possible del contracte, amb les  pròrrogues incloses, de set anys. 

2n.- Sotmetre els presents plecs a informació pública mitjançant anunci al BOIB 
per un termini de deu dies  naturals, d’acord amb l’art. 188 de la Llei 20/2006 
municipal i de règim local de les Illes Balears, i complimentat el tràmit, remetre 
els plecs a la Secció de Contractació per a la seva licitació. 

 S’aprova.  

7. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars per a la licitació de l’autorització d’ocupació i explotació de la 
Platja de Can Pere Antoni 

Es proposa: 

1r.- Aprovar l’expedient de contractació que inclou els adjunts plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació 
de la  autorització d’ocupació i explotació de la platja de Can Pere Antoni ,  per  
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procediment  obert,  amb un cànon a l’alça de  10.018’55  € anuals  no subjecte a 
IVA, i per un termini d’un any prorrogable fins a set, any a any, amb una durada 
màxima total possible del contracte, amb les  pròrrogues incloses, de set anys. 

2n.- Sotmetre els presents plecs a informació pública mitjançant anunci al BOIB 
per un termini de deu dies  naturals, d’acord amb l’art. 188 de la Llei 20/2006 
municipal i de règim local de les Illes Balears, i complimentat el tràmit, remetre 
els plecs a la Secció de Contractació per a la seva licitació. 

S’aprova.  

Àrea delegada d’Infraestructures i Accessibilitat 

8. Aprovar la segona pròrroga ordinària del Contracte de subministrament de 
combustible per a calefacció, gasoil “tipus C”, per a diferents escoles 
públiques de Palma 

Es proposa: 

1r. Prorrogar per un any, des de l’1 de març de 2017 i fins al  28 de febrer de 
2018, el Contracte de subministrament de combustible per a calefacció gasoil 
“tipus c” per a diferents escoles públiques de Palma, que fou adjudicat per Junta 
de Govern de 5 de febrer de 2014, a l’ empresa BALEAR OIL SL, (B-07565641)  
amb domicili al carrer Ctra. Palma Llucmajor, km. 23, 07620 Llucmajor, atesa 
possibilitat de pròrroga, segons el previst en els Plecs Administratius; tot això atès 
el contingut de l’informe del Servei d’ Edificis Municipals de data 9 de gener de 
2017 (ANNEX III)  i de l’informe d’ Intervenció (ANNEX IV), i que es donen 
íntegrament per reproduïts.  

L’ import de la pròrroga és de cent vint-i-cinc mil euros (125.000,00 €), dels quals 
103.305,79 € corresponen a la base  imposable i la resta, és a dir, 21.694,21 € al 
21% d’ IVA. Aquesta despesa s’haurà de carregar d’acord  amb la següent 
distribució pressupostària: 

- any 2017 (de l’ 1 de març al 30 de novembre de 2017): l’ import de 93.750,00  € 
(IVA inclòs), amb càrrec a la partida 10 32320 221 03 del pressupost de despeses 
de 2017. 

- any 2018 (de l’ de desembre de 2017 al 28 de febrer de 2018): l’ import de 
31.250,00  € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 10 32320 221 03 del pressupost 
de despeses de 2018. 

2n. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària, al Servei d’Educació, al 
Servei d’Edificis Municipals, a la Secció de Comptabilitat, a Intervenció i a la 
Secció de Contractació. 

S’aprova.  

Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació 

9. Rectificar l’acord de la Junta de Govern de 21 de desembre 2016, l’error 
material a l’exp. núm. 2010/297 

Es proposa: 
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Rectificar l’Acord aprovat en Junta de Govern el dia 21 de desembre de 2016 en el 
sentit en què hi ha un error material en lletra del DNI de la interessada, on diu 
“32430536-Y” ha de dir “32430536-F” sent la resta de dades correctes. 

S’aprova.  

10. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques per a 
la contractació d’assistència tècnica per a la realització de vols fotogramètrics 
digitals amb cobertura fotogràfica del terme municipal de Palma 

Es proposa: 

Primer: Aprovar l'inici del expedient de contractació del servei: 

Objecte:  La contractació per l'IMI del servei d’ Assistència Tècnica per a la 
realització de dos diferents Vols Fotogramètrics digitals amb cobertura fotogràfica 
del terme municipal de Palma (Illes Balears), excloent l'arxipèlag de Cabrera, així 
com la seva Suport de Camp i Aerotriangulació 

Forma i procediment d'adjudicació: Procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada. 

Tramitació: Ordinària. 

Pressupost: El pressupost màxim de la licitació és de 60.000 euros sense IVA, 
(Base: 60.000 euros, IVA 12.600,00 euros). 

 

Any Total (IVA inclòs ) Partida pressupostaria RC 

2017 72.600,00€ 00.92050.64000 220169000003 
 

Termini d'execució: El terme màxim d’entrega de la totalitat dels productes dels 
tres lots serà el 30 d’abril de2017 

Segon: Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que s'adjunten com annexos I i II que han de regir la 
contractació dels serveis que es fa referència en l'apartat primer 

Tercer: Autoritzar la despesa màxima de 72.600,00€ euros IVA inclòs (Base: 
60.000,00euros IVA al 21% 12.600 euros) a càrrec de la partida pressupostària 
anterior 

Quart: Delegar l'adjudicació del procediment de contractació en la gerència de l’ 
Institut, així com el reconeixement de la obligació derivada de la contractació i la 
ordenació del seu pagament. 

S’aprova.  

Àrea delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística 

11. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la 
concessió mitjançant concurs per procediment obert sara del Servei 
d’Assistència Tècnica de So, Il·luminació, Serveis Audiovisuals i de Tramoia 
en els teatres Catalina Valls, Xesc Forteza, Mar i Terra i altres espais 
escènics de l’Ajuntament de Palma 

Es proposa: 
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1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de 
regir i ser base en la concessió mitjançant concurs per procediment obert SARA 
del servei d’assistència tècnica de so, il·luminació, serveis audiovisuals i de 
tramoia en els teatres municipals: Catalina Calls, Xesc Forteza, Mar i Terra i 
altres espais escènics de l’Ajuntament de Palma (2017-2019), per un import 
màxim de 188.278,57 euros (IVA Inclòs) amb càrrec a la consignació de la 
partida 03.33330.22706, desglossada de la següent manera: 31.379,77 euros amb 
càrrec al pressupost de 2017; 94.139,28 amb càrrec al pressupost de 2018 i 
62.759,52 amb càrrec al pressupost de 2019. 

2. Sotmetre a informació pública aquest plec per un termini de 10 dies naturals 

3. Trametre l’expedient al Servei de Contractació per a la seva adjudicació. 

S’aprova.  

Àrea d’Educació i Esports 

12. Donar compte de l’Informe de comprovació del Bo escolar curs 2016/2017 

Es proposa: 

Donar compte de l’INFORME DE COMPROVACIÓ GENER BO ESCOLAR 
CURS 2016-2017 de data 12 de gener de 2017, aprovat pel Consell Rector del 
Patronat Municipal d’Escoletes d’Infants en sessió de 24 de gener de 2017, que 
s’adjunta a aquest acord 

 La Junta de Govern en queda assabentada. 

 

La Secretaria informa que s’han presentat els assumptes que s’adjunten fora de 
l'Ordre del Dia perquè siguin tractats, si convé, amb caràcter d’urgència. 

Els membres de la Junta de Govern aproven per unanimitat la ratificació de la 
urgència de les propostes que es relacionen a continuació, segons disposa l’article 
21 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de 
Palma. 

Urgències 

Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics 

U-1. Aprovar pròrroga extraordinària del Contracte del servei de tallers i activitats 
sociocomunitàries del Centre Flassaders 

Es proposa: 

1r. Aprovar, una vegada vist l’informe adjunt, una pròrroga extraordinària del 
Contracte del servei de tallers i activitats sociocomunitàries del Centre Flassaders, 
fins l’adjudicació del nou contracte o com a màxim per un període de deu mesos 
(10), des del dia 8 de febrer de 2017 fins al 7 de desembre de 2017, amb les 
mateixes condicions econòmiques relatives de la darrera prorroga de 6 mesos, a 
l’empresa  CIAC – Formació i Gestió de Recursos Humans SL, amb NIF B-
57443996 i per un import total màxim de 204.321,60 euros, IVA inclòs, (Dues-
centes quatre mil tres-cents vint-i-un euros amb seixanta cèntims d’euro),  havent 
manifestat la contractista la seva conformitat. 
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2n. La despesa resultant d’aquesta pròrroga que  ascendeix a un total  màxim de 
204.321,60 euros, IVA inclòs. La referida quantitat s’abonarà amb càrrec a la 
partida  20 23128 22723, del pressupost municipal de despeses corresponent a 
l’any 2017.   

3er. Traslladar aquest acord al Servei de Contractació, a la Secció de comptabilitat 
municipal i a l’empresa adjudicatària del Servei. 

 S’aprova prèvia ratificació de la urgència. 

Àrea de Funció Pública i Govern Interior 

U-2. Autoritzar al Departament d'Obres per a la realització de 133 hores per serveis 
extraordinàries 

Es proposa: 

1. Autoritzar al Departament d’Obres de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i 
Habitatge Digne a la realització de 153 hores per serveis extraordinaris, en virtut 
dels informes d’activitats de data 9 i 25 de gener de 2017 signats pel regidor de 
l’Àrea. Dites hores les duran a terme fora de la jornada laboral el personal 
funcionari relacionat a l’informe d’activitat esmentat. 

2. Aquestes hores per serveis extraordinaris es compensaran econòmicament, una 
vegada s’hagi comunicat a la Secció de Nòmines la realització de les mateixes 
d’acord amb el model establert a l’efecte que figura a l‘Intranet Municipal. 

3. Aquestes hores, amb un cost total de 5.997,25 euros, s’imputaran de la següent 
manera: 

- La quantitat de 1.000,00 a l’aplicació pressupostària 08 15000 15100 ad. gral. 
urbanisme, gratificacions.  

- La quantitat de 4.997,25 a l’aplicació pressupostaria 08 15100 15100, 
Urbanisme, planejament, gratificacions. 

4. Notificar aquest acord a l’Àrea d’Urbanisme i a la Secció de Nòmines del 
Departament de Personal.  

S’aprova prèvia ratificació de la urgència. 

 

Precs i preguntes 

No se’n formulen. 

El president aixeca la sessió, de la qual, la secretaria de la Junta de Govern estén aquesta 
acta. 

 

Palma, 1 de febrer de 2017 

La secretària de la Junta de Govern 

 
 

Aurora Jhardi Massanet 

 


