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CONVENI DE COL-LABORACIÓENTRE EL _CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE PALMA, EN MATERIA D’INVERSIONS PER
CAPITALITAT (SENDA CICLABLE SON ESPASES)

Palma, 22 de febrer de 2019

REUNITS

D’una banda, la Sra. Mercedes Garrido Rodriguez, Consellera Executiva del
Departament de Territori i Infraestructures, d’acord amb el Decret d’organització del
Consell Insular de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de dia 18 de juliol
de 2015).

alitzar aquest conveni, per la qual cosa,

EXPOSEN

La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma va ser dictada
amb l’objecte de regular l’estatut especial de Palma, com a capital de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i seu de les seves institucions
autonòmiques, d’acord amb allò que disposa l’article 7 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer.

11. L’article 142 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma,
estableix una clàusula de garantia per a la compensació a la capitalitat de
Palma, mitjançant el següent finançament especial, entre d’altres:

”a) Les institucions públiques autonòmiques amb àmbit competencial en el
terme municipal de Palma han de garantir una inversió anual no inferior a
trenta milions d’euros per a Palma com a compensació dels costos de
capitalitat. Aquesta quantia anual estaràformadaper les aportacions del Fons
de Cooperació Local que li corresponguin, més la quantitat addicional que sigui
necessària. Dita quantitat addicional es destinarà a les inversions que es
determinin en el si del Consell de Capitalitat ”
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III. L’article 22 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma,
crea el Consell de la Capitalitat com a òrgan col-legiat de caràcter
permanent, l’objecte del qual és, entre d’altres, la coordinació entre el
Govern de les illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma,
en allò que n’afecta les competències i responsabilitats derivades del fet de la
capitalitat autonòmica.

L’article 25 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma
determina les funcions del Consell de Capitalitat. Aquestes funcions han
estat perñlades amb major detall a l’article 2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic del Consell de Capitalitat de Palma, publicat en
el BOIB núm. 26, de 19/02/2009, entre les quals cal destacar, als efectes
d’aquest conveni, la funció que ñgura a la lletra b) de l’article 2 : “L ’estudi i
la valoració dels costs que suposa la condició de capital autonòmica i, si
cal, la fixació dels instruments de cooperació necessari. ”

A la sessió del Consell de Capitalitat de Palma, celebrada en sessió
constitutiva/extraordinària, en data 14 de desembre de 2015, es va adoptar,
entre d’altres el següent acord:

"3. Acord sobre inversions.

Capitalitat corresponent a l'exercici de 2016, amb el detall que s’adjunta com a annex 2 a\ TERCER.- Aprovar les següents despeses a finançar pel Consell de Mallorca amb la Llei de

aquest acord:

Proiectc " ., iranun-£
Senda cicla'ole So11LS|)z_1_5es 35.000000 €
Castell 'de liellver. inversions al Passeig de Ronda, Murada 1

1.000.000,00 €
fossas lmerlur 1 exterior
Millora urbana del camí Salard. lram com;n'és; entre el 0Binlamm 54000000 €
i “' camiring; ,3113911_,_ ._ _________,,Creació de la senda ciclablc en el camí Vell de Sineu en el tram
comprès entre el Tnn'ent (nos1 Son lIan/ar 40000000 €

Permcabilitzaeió1 pacificació del trànsit del bulevard de la Façana70000000 €Malltima des del 0 Manuel Aland al 'lm'zcnl: d'en Baiberà

gaèïrcfïafowánaer a famílies
, _, WWE

::

Entre aquestes actuacions previstes amb càrrec a l’aportació de 2016 en matèria
de capitalitat, el Departament de Territori i Infraestructures és l’encarregat de
gestionar els projectes de “Senda ciclable Son Espases” i el de “Millora urbana
del camí Salard. Tram comprés entre el carrer Biniamar i el camí vell de Sineu”.

L’objecte del conveni que es proposa e la col-laboració entre el Consell Insular
de Mallorca1 l’Ajuntament de Palma, e el marc de sons en concepte
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de capitalitat, per la qual el Departament de Territori i Infraestructures del
Consell de Mallorca realitzarà les obres consistents en una Senda Ciclable
d’accés a Son Espases.

dia 15/06/2016, l’Ajuntament de Palma va dur a terme l’Acta d’Ocupació
i agament relativa a l’expropiació parcial del 100 % del domini privatiu de
le finques registrals 52.565 i 52566, corresponents a les parcel'les 263 i
2 4, polígon 11, Camí dels Reis-Hospital Son Espases. Les obres que varen
' stiflcar l’expropiació són les destinades a la ”construcció d ’un itinerari de
vinanants i bicicletes al camí dels Reis, d’accés a ] ’Hospitalde Son Espases,
a la banda de reserva de la xarxa viària del Camí dels Reis”. Segons la
certiñcació municipal que consta a l’expedient, per acord de la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Palma, en sessió celebrada en data 07/11/2018,
s’ha acordat la posada a disposició del Consell de Mallorca, la superfície de
terreny de titularitat municipal, assenyalada al plànol adjunt, afectat pel
projecte de senda ciclable d’accés a l’Hospital de son Espases que ha
d’executar el Consell de Mallorca, amb una superfície total de 3.698 m2.

VII. Que, amb aquest conveni, ambdues parts persegueixen la millora de les
xcondiciones de la carretera, preservant la seguretat del trànsit i l’accés dels
vianants i ciclistes al’Hospital Universitari de Son Espases, sense perill per
a la seva integritat.

VIII. Que, en la sessió de 13/12/2018, el Ple del Consell de Mallorca, ha acordat
l’aprovació d’un conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma com a instrument mitjançant el qual es canalitzarà la concessió de la
subvenció nominativa en espècie per a l’execució del projecte de senda
ciclable d’accés a l’Hospital de Son Espases, de conformitat amb les
següents,

CLÀUSULES

PRIMERA.-OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa i en espècie a favor de
l’Ajuntament de Palma, en el marc de les inversions en concepte de capitalitat, per la
qual el Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca realitzarà les
obres consistents en una Senda Ciclable d’accés a Son Espases, establint un passeig
paral-lel a la calçada existent actualment, per tal de garantir la màxima accessibilitat a
l’Hospital de referència de la Ciutat, creant un espai específic per a vianants i bicicletes
que connectarà l’actual accés a l’Hospital de Son Espases amb _el. Camí dels Reis, a
partir del carrer Dionís Bennàssar.
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EG NA.- NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ

que a subvenció te la consideració d’ajuts en espècie, tal i com recull l’Article 6 de
’0r nança General de Subvencions del Consell de Mallorca, la D.A. cinquena de la
le' 8/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE de 18 de novembre de
3, en endavant LGS) i l’art. 3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual

’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.

er tant, el pagament de la subvenció no suposa cap desembors pecuniari en favor del
eneñciari, sinó l’execució d’una obra finançada i licitada pel Consell de Mallorca amb

l intenció d’atorgar-los a l’entitat beneñciària, l’Ajuntament de Palma.

L subvenció que es concedeix, és conseqüència de l’aplicació de la Llei 23/2006, de 20
de \desembre, de Capitalitat de Palma, i es pot anul lar, revocar i reintegrar en tot
moment, per les causes previstes en la llei 0 en aquestes bases; a més, no generen cap
dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden allegar com a
precedent.

La naturalesa d’aquestes subvencions en espècie no permeten la concurrència amb altres
ajuts, subvencions o recursos per fer front a l’actuació subvencionada.

TERCERA.DOTACIÓPRESSUPOSTÀRIA

L’import de la subvenció s’imputa a l’aplicació pressupostària 55.45300.76204
“Ajuntament de Palma” dels Pressuposts del Consell de Mallorca de l’any 2018,
constant l’existència de crèdit adequat i suficient d’acord amb el número de referència
RC 220180015590.

QUARTA. CONDICIONS ECONOMIQUES I DESENVOLUPAMENT DELS
OBJECTIUS.

Les parts mitjançant el present conveni acorden els drets i les obligacions que cada un
d’elles assumeix.

1.- Disseny de l’actuació: consistirà en un vial peatonal format per un paviment de
formigó de 3’60 m d’amplada conñnat entre vorades, i un parterre enjardinat de
separació entre aquesta zona peatonal i la calçada. Complementàriament es dotarà el
passeig amb una xarxa d’enllumenat, enjardinament, drenantge i actuacions
complementàries com a tancaments. La longitud aproximada de l’actuació és d’uns 470
metres. El projecte dissenyat contempla l’execució de l’esmentada Fase I d’aquesta
senda peatonal, postergant a un període posterior l’execució d’una segona fase que
arribi fins la carretera de Valldemossa1 la c etera de r.
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' 'untament de Palma, manifesta tenir la disponibilitat dels terrenys necessaris per
tar la inversió, i els ha posat a disposició del Consell de Mallorca, de conformitat
certificació municipal que consta a l’expedient, per acord de la Junta de Govern

Ada a disposició del Consell de Mallorca de la superficie de terreny de titularitat
unicipal, assenyalada al plànol adjunt, afectat pel projecte de senda ciclable d’accés a

l’I ospital de son Espases que ha d’executar el Consell de Mallorca, amb una superfície
total de 3.698 m2.

3. El Consell de Mallorca es compromet a
\
\

a) Licitar i ñnançar les obres de construcció d’una senda peatonal i ciclable d’accés
a l’Hospital de Son Espases, establint un passeig paral-lel a la calçada existent
actualment, completament segregat, que millori les condicions de la connexió a
més de millorar la seva capacitat a l’ampliar la secció, amb la finalitat de
garantir la màxima accessibilitat a l’Hospital de referència de la Ciutat, creant un
espai específic per a vianants i bicicletes que connectarà l’actual accés a
l’Hospital de Son Espases amb el Camí dels Reis, a partir del carrer Dionís
Bennàssar.

b) Atès que el projecte tècnic va ser redactat el 2012, s’ha procedit a l’actualització
i adaptació del pressupost d’execució a necessitats sobrevingudes, resultant que
el P.E.M és de 395.005’56 €, al qual, aplicant-li les despeses generals del 13 %,
el benefici industrial del 6 % i el corresponent IVA del 21 %, ascendeix a
568.768’50 €, al qual aplicant-li l’increment derivat del cost de gestió de residus
i l’1% cultural, resulta que el Pressupost per a Coneixement de l’Administració
és de 577.897’50 €.

c) Atès que la inversió pactada en el Consell de Capitalitat per a aquest projecte es
va estimar en 360.000’00 Euros a càrrec de les Inversions de capitalitat de
l’anualitat de 2016, la diferència entre aquesta quantitat i el cost de l’execució de
la inversió, anirà a càrrec de les inversions en matèria de capitalitat que
corresponguin executar amb càrrec a les anualitats posteriors.

4.- L’Ajuntament de Palma es compromet a:
a) Assumir, una vegada finalitzades les obres, la conservació i el manteniment
de les mateixes.

b) Destinar la senda ciclable i peatonal a l’ús públic, garantint el lliure trànsit de
ciclistas i vianants per la senda, sense restriccions.

/V///
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c) Fer-se càrrec de les indemnitzacions a tercer per responsabilitats patrimonials
que afectin el manteniment i els elements que formen part de la senda peatonal i
ciclable d’accés a l’Hospital de Son Espases.

INQUENA.- TEMPORALITZACIÓ

A uestes previsions sortiran efecte des de la seva aprovació pel Ple del Consell de
M llorcai fins dia 31 de desembre de 2020.

5 SENA.- PROCEDIMENT. ÓRGANS D’INSTRUCCIÓ, FISCALITZACIÓ,
ESOLUCIÓ [ ORDENAMENT DEL PAGAMENT

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Territori i
Infraestructures, que s’encarrega de tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en
l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, i les que s'esmenten en
aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la documentació
presentada per l’entitat beneficiaria a l’hora de presentar la sol-licitud inicial 0 en
justificar-la, i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del Consell de
Mallorca, dicta la proposta d’acord de concessió corresponent.
La IntervencióGeneral del Consell de Mallorca s’encarregade la ñscalització prèvia de la
proposta de concessió i de reconeixement de l’obligació així com de les propostes
realitzades per la SecretariaTècnica.
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i
l’aprovació del conveni. La consellera executiva de Territori i Infraestructures és la que
dicta la resolució de reconeixement de l’obligació i el conseller executiu d’Economia i
Hisenda ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la
subvenció.

SETENA. RÉGIM JURIDIC

Aquesta subvenció es regeix per les presents clàusules; per l’Ordenança general de
subvencions del CIM (BOIB núm. 21, de 18.02.2017); la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova
el Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions; la Llei 39/2015, d’l d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015,
d’l d’octubre, del règim jurídic del sector públic; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del
Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25.08.2001), i
modificat per acords del Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16.03.2004); 28
de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14.08.2008 ',13 d’octubre de 2011 (BOIB núm.
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158, de 20.10.2011); 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18.06.2013); 9 d’octubre
de 2014 (BOIB núm. 145, de 21.10.2014); 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de
24.12.2015); 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15.12.2016) i 23 de
desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 05.01.2017); el Decret d’organització del Consell
de Mallorca, de 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73, de 15.06.2017), modiñcat pels
Decrets de 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24.06.2017) i de 24 de juliol de 2017
(BOIB núm. 92, de 29.07.2017); la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes (BOE núm. 202, de 22.08.2016); i la resta de la normativa que hi sigui
d'aplicació.

Com a pryáe conformi t amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per

duplicat/'
a un sol efecte, e el lloc i data indicats a l’encapçalament.

/

Merced Ga 'do Ro 'guez

lmMod th. “ CW“\L 'ÍwNM
Jul. (mal «lu. «t\aammn 6 !o'Llw

Gnvem de Palma el?!«Big/:mo;”
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Secretaria
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Miquel Ballester Oliver, secretari adjunt i general del Ple accidental de l’Ajuntament de
Palma,

CERTIFIC:

Que la Comissió Executiva del Consell de la Capitalitat en sessió extraordinària i

constitutiva de dia 6 de febrer de 2019, ha adoptat per unanimitat el següent acord:

"2. Acord de modificació de les assignacions del Consell de Mallorca corresponents a
l'exercici 2016 respecte dels projectes "Senda ciclable Son Espases" i "Creació de la senda
ciclable en el camí Vell de Sineu"

Es proposa:
"1. Modificar l'acord adoptat pel Consell de Capitalitat del 14 de desembre de 2015 i modificat
el 5 d'abril de 2017, per tal d'augmentar la inversió del projecte ”Senda ciclable Son Espases”
per arribar a la inversió final de 577.897,50, i reduir la diferència de finançament, és a dir,
217.897,50 euros, del projecte "Creació de la senda ciclable en el camí Vell de Sineu en el tram
comprés entre el Torrent Gros i Son Llàtzer".

Projecte Import inicial Import final

Senda ciclable Son Espases 360.000,00 577.897,50

CreaCIo de la senda Clclable en el cami Vell de Slneu en el
40000000 182.102,50tram compres entre el Torrent Gros | Son Llatzer

TOTAL 760.000,00 760.000,00

Per tant, el detall dels projectes finançats pel Consell de Mallorca per a l’exercici 2016 serà el
següent:

Projecte ,
, 'lmport

Senda ciclable Son Espases 577.897,50

Castell de Bellver. |nversuons al Passeig de Ronda, Murada | fossats
1.000.000,00interior | exterior

Mlllora urbana del cami Salard. Tram compres entre el C.Blniamar | el
540'000100cami Vell de Sineu

Creació dela senda ciclable en el camíVeII de Sineu en el tram comprès
. \ 182.102,50entre el Torrent Gros | Son Llatzer

Permeabilitzacíó i pacificació del trànsit del bulevard de la Façana 700 000 00Marítima des del c. ManuelAzaña al Torrent d'en Barberà ' '

Inversió habitatges d'acollida familiar 500.000,00

TOTAL 3.500.000,00
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2. Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca."

I, perquè consti, expedesc aquest certificat amb el vistiplau del batle.

Palma, 22 de febrer de 2019
Vist i plau
El batle

I} oni Nbgera Ortega
f/


