
ACTA DEL CONSELLDE LA CAPITALITAT DE PALMA

Identificació de la sessió
Núm. 1/2018
Caràcter: extraordinària
Data: 25 d'abril de 2018
Hora: de 14.13 a 14.20 h

Lloc: sala de reunions de Batlia (pl. de Cort, 1)

Assistents:
President:
Batle de Palma
Sr. Antoni Noguera Ortega

Vicepresidenta la i titular de la conselleria autonòmica:
— Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència. Actúa com a vicepresidenta la per
delegació dela Sra. FrancinaArmengol i Socias

Titulars de conselleries insulars (Consell de Mallorca):
— Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda
— Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma):
— Sr. Adrián García Campos, regidor de l’Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació.
— Sra. Aurora Jhardi Massanet, regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior

Altres assistents:
Interventor de l’Ajuntament de Palma: Juan Cañellas Vich

Secretari adjunt i general del Ple accidental:Miquel BallesterOliver

Excusen l'assistència
Sra. Francina Armengol i Socias, Sr. Miquel Ensenyat Riutort, Sra. Isabel M. Busquets i

Hidalgo, Sra. Catalina Cladera i Crespi, Sra. Mercedes Garrido Rodríguez i Sr. José Hila

Vargas

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta dela sessió de dia 23 de novembre de 2017.
2. Modificació del Projecte “ConstruccióCamp Municipal Verge de Lluc".

3. Modificació del Projecte "Centre d’Art i Creació CAC Palma a l'antiga presó”.
4. Precs i preguntes.
FOD 1. Modificació inversió projectes “Vehicle Elèctric Son Reus" i “Creació del Banc de
Terres de Palma”.
FOD 2. Modificació inversions dels projectes “Centre d'Acollida per a Víctimes de

Violència de Gènere", ”Centre d'Empreses de Turisme i Economia Sostenible",
anul-lació del Projecte ”Rehabilitació integral de Ses Voltes” i aprovació dels projectes:



”inversions de Reparació de les instal-lacions del Museu Es Baluard" i "Projecte
museístic Can Balaguer".

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l’acta dela sessió de dia 23 de novembre de 2017

S'aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 2, corresponent a la sessió de dia
23 de novembre de 2017.

2. Modificació del Projecte “Construcció Camp Municipal Verge de Lluc"

Es proposa:

”El 5 d'abril de 2017 el Consell de Capitalitat de Palma va aprovar en sessió
extraordinària i urgent l'acord d’inversions per part del Govern de les illes Balears
corresponents a l’exercici de 2017 per valor de 5,5 milions d'euros, on entre d'altres
figurava el projecte: instal-lació de gespa artificial, iI-Iuminació amb focus LED i

construcció de grades noves al camp de futbol de Verge de Lluc amb una inversió de
100.000 €.

A més, el 23 de novembre de 2017, el Consell de Capitalitat de Palma va aprovar en
sessió extraordinària l’acord d’inversions corresponentsa l’aportació del Govern de les
Illes Balears per valor de 6,5 milions d'euros,, on entre d’altres figurava el projecte "

Construcció Camp Municipal Verge de Lluc” amb una inversió de 346.200 €.

L’àrea d’Educació i Esports ha estat la responsable de desenvolupar el projecte de
construcció del camp municipal Verge de Lluc en dues fases, per tal de facilitar i

garantir la correcta gestió administrativa es proposa modificar les dues fitxes i les
descripcions dels projectes.

Donat que la quantia econòmica no es veu afectada i ateses les necessitats de
l’Ajuntament es proposa al Consell de Capitalitat l’adopció del següent

ACORD

Primer.—Modificar la fitxa del projecte on diu:
”Instal-lació de gespa artificial, iI-Iuminació amb focus LED i construcció de grades
noves al camp de futbol de Verge de Lluc".

Ha de dir:
“ 1è Fase Reculada de la paret del camp de futbol del Verge de Lluc confrontant amb
el Camí Son Na Dolza i construcció d’una nova per adaptar-lo al PGOU de Palma, així
com d’instal-lació d'un sistema d'iluminació LED al Camp de Futbol” .

Segon.» Modificar la fitxa del projecte on diu:
“ Construcció Camp Municipal Verge de Lluc".
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Ha de dir:
" ZÉFase Instal-lació de gespa artificial i construcció de noves grades al camp de
futbol de Verge de Lluc".

La redacció final de les dues fitxes queda recollida als annexes que s’adjunten al

present acord."

S'aprova per unanimitat

3. Modificació del Projecte "Centre d'Art i Creació CAC Palma a l’antiga presó"

Es proposa:

“El 23 de novembre de 2017, el Consell de Capitalitat de Palma va aprovar en sessió
extraordinària l’acord d'inversions corresponents a l'aportació del Govern de les Illes

Balears per valor de 6,5 milions d'euros, on entre d’altres figurava el projecte:" Centre
d’art i creació CAC Palma a l’antiga presó" amb una inversió de 650.000 €

L’àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística proposa una
modificació de la fitxa descriptiva per tal de recollir de forma més àmplia els objectius i

les actuacions a desenvolupar amb l'objectiu de facilitar i garantir la correcta gestió
administrativa del projecte.

La quantia econòmica no es veu afectada.
Ateses les necessitats de l'Ajuntament es proposa al Consell de Capitalitat l'adopció
del següent

ACORD

Modificar la fitxa descriptiva del projecte "Centre d’art i creació CAC Palma a l’antiga
presó”, aprovat pel Consell de capitalitat el 23 de novembre de 2017, d'acord amb
l'annex 2 que s'adjunta al present acord."

S’aprova per unanimitat

FOD 1. Modificació inversió projectes "Vehicle Elèctric Son Reus” i ”Creació del Banc
de Terres de Palma"

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat

Es proposa:

"El 23 de novembre de 2017, el Consell de Capitalitat de Palma va aprovar en sessió
extraordinària l'acord d'inversions corresponents a l'aportació del Consell Insular de
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Mallorca per valor de 2,5 milions d’euros, corresponents a l’exercici de 2018, on entre
d’altres figuraven el projectes “ Vehicle elèctric Son Reus" amb una inversió de 42.800
€ i ” Creació del banc de terres de Palma” amb una inversió de 23.400 €.

Després d'haver valorat els projectes es pretén incrementar 3.800 euros a la compra
de vehicles , disminuint l’assignació del projecte “Creació del banc de terres de Palma".

Ateses les necessitats de l'Ajuntament es proposa al Consell de Capitalitat l’adopció
del següent

ACORD

Modificar les inversions dels projectes“ Vehicle elèctric Son Reus” i “ Creació del banc
de terres de Palma",aprovats pel Consell de capitalitat el 23 de novembre de 2017
quedant de la següent manera:

Projecte _

“ “ “

_

“ Inversió Inversió
=

“

“inicial actUaI
Creació del banc de terres de Palma 23.400 € 19.600 €
Vehicle elèctric i convencional Son Reus 42.800 € 46.600 €
TOTAL í“ “ “ “ “

-
“ " “

-“ Geyzooe
,
66.200 €

La redacció i inversió dels dos projectes queden recollits als annexes que s'adjunten al

present acord."

S’aprova per unanimitat

FOD 2. Modificació inversions dels projectes "Centre d’Acollida per a Víctimes de
Violència de Gènere", "Centre d'Empreses de Turisme i Economia Sostenible”,
anul-lació del Projecte “Rehabilitació Integral de Ses Voltes” i aprovació dels
projectes: “Inversions de Reparació de les Instal-lacions del Museu Es Baluard" i

“Projecte museístic Can Balaguer"

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat

Es proposa:

“El 14 de desembre de 2015, el Consell de Capitalitat de Palma va aprovar en sessió
constitutiva i extraordinària l’acord d’inversions per part del Govern de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2015, on entre d’altres figurava el projecte ” Casa d’ acollida
victimes violència gènere".

Donat que el concurs per a adjudicar el contracte de rehabilitació integral “ Casa d’
acollida victimes violència de gènere” ha quedat desert en dues ocasions, segons
informe emès pel Patronat Municipal de l' Habitatge, es proposa l’actualització dels
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preus del projecte, augmentant la inversió del projecte en 176.000 euros, disminuint
l'assignació del projecte ”Rehabilitació integral de Ses Voltes".

El 5 d’abril de 2017, el Consell de Capitalitat de Palma va aprovar en sessió
extraordinària i urgent l'acord d’inversions per part del Govern de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2017, on entre d’altres figurava el projecte " Rehabilitació
Integral de Ses Voltes” amb una inversió de 350.000 € i ” Centre d’Empreses de
Turisme i Economia Sostenible" amb una inversió de 200.000 €. Posteriorment, el 23
de novembre de 2017, el Consell de Capitalitat va aprovar una modificació dels detalls
del pressupost, del projecte “Centre d’Empreses de Turisme i Economia Sostenible”,
sense que la quantia final es veiés afectada.

En data 11 de gener de 2018, el Departament d'Accessibilitat de l’Àrea

d'Infraestructuresde l'Ajuntament de Palma va emetre informe en relació al projecte“
Centre d'Empreses de Turisme i Economia Sostenible" a l’accessibilitat de l’edifici del
SAPS Molinar per tal que es tingués en compte que s’ha d’adequar a les condicions
d’accessibilitat que exigeix la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les
illes Balears.
Per aquest motiu, es necessari incloure en la reforma de l’edifici la instal-lació d’un

ascensor que garanteixi l’accessibilitat, per tant es proposa l’augment de l' import del
projecte en 501000 € disminuint l’assignació del projecte “Rehabilitació Integral de Ses
Voltes".

L’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística té prevista la

realització dels projectes: “Projecte museístics Can Balaguer”, aquest projecte té
prevista la inversió per a la incorporació d’obres i altres elements patrimonials per un
import de 34.000 € i d’altre banda el projecte ”Inversions de reparació de les
instal-lacions del museu Es Baluard” per tal de cobrir les necessitats fonamentals a

nivell d'infraestructures, reparació de les instal'lacions, i garantir el correcte
funcionament del museu, referent de la ciutat de Palma i de les Illes Balears.

Ateses les necessitats de l’Ajuntament es proposa al Consell de Capitalitat l’adopció
del següent

ACORD

Primer.-Anular el projecte ”Rehabilitació integral de Ses Voltes" (aprovat pel Consell de
Capitalitat el 5 d’abril de 2017) i amb la inversió prevista modificar els pressuposts dels
projectes : “ Casa d’ acollida víctimes violència de gènere", aprovat pel Consell de
capitalitat el 14 de desembre de 2015 i " Centre d’Empreses de Turisme i Economia
Sostenible”, aprovat pel Consell de capitalitat el 5 d'abril de 2017.

Segon.- Aprovar els projectes “Inversions de reparació de les instal-lacions del museu
Es Baluard” amb un pressupost de 90.000 € i " Projecte museístic Can Balaguer” amb
un pressupostde 34.000 €, amb càrrec ala resta d’inversió anul-lada.
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Tercer.- Aprovar el quadre d'inversions d’acord amb els apartats 1 i 2

Projecte Inversió Inversió
' inicial actual

Rehabilitació Integral de Ses Voltes 350.000,00 € 0

Centre. dEmpreses de Turisme | Economia 200.000,00€ 250.000,00€Sostenible
Inversmns de reparacro de les mstal-lacmns 0 90.000,00€del museu Es Baluard
Projecte museístic Can Balaguer 0 34.000,00 €
Casa d' acollida victimes violència de gènere 530.797,55 € 706.797,55 €
TOTAL; __

““
-'

““ “ í “ « = 11 08“Q,797 55 “1,_080.';797,S5
_ _, _ _i€_

_ _ €

La redacció i inversió dels projectes queden recollits als annexes que s'adjunten al

present acord.”

S'aprova per unanimitat

4. Precs i preguntes

No se'n formulen.

El president aixeca la sessió, dela qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
\

,/
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_/

/L
i]
' /



Àjáá am;

Consell de Capitalitat 23/04/2018
ANNEX MODIFICACIÓ FITXA ACORD 5/04/2017

ÀREA: Educació i Esports (IME)

TÍTOL DEL PROJECTE: 1E Fase Reculada de la paret del camp de futbol del Verge de Lluc

confrontant amb el Cami Son Na Dolza, i construcció d’una nova per adaptar-lo al

PGOU de Palma, així com d'instal-lació d’un sistema d’iluminació LED al Camp de
Futbol.

íIIVIPORT: 100.oooc

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

El camp de futbol de la instal-lació municipal Verge de Lluc és l'únic camp de futbol de
Palma de terra. En la actualitat el camp no acull entrenaments ni partits oficials a

l'espera d’esmenar un problema urbanístic de la zona, que necessàriament requereix
la reculada d’una paret del camp que es confrontant amb el carrer Camí So Na Dolza.
Solucionat aquest problema és licitarà la posta de gespa artificial, així com nova
infraestructura d’il-luminació amb focus LED i grades noves.

El projecte esta previst fer—Io en 2 fases:

1g Fase- Reculada de la paret del camp de futbol del Verge de Lluc confrontant amb
el Camí Son Na Dolza, i construcció d'una nova per adaptar-Io al PGOU de Palma, així
com d'instal-lació d'un sistema d'iluminació LED al Camp de Futbol (import
100.000€).

29 Fase— instal-lació de gespa artificial i construcció de noves grades (import 346.200€)



;
«%

Consell de Capitalitat 23/04/2018
ANNEX MODIFICACIÓ FITXA ACORD 23/11/2017

ÀREA: Educació i Esports (IME)

TÍTOL DEL PROJECTE: 2g Fase lnstaI-Iació de gespa artificial i construcció de noves
grades al camp de futbol de Verge de Lluc.

IMPORT: 346.200€

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El camp de futbol de la instal-lació municipal Verge de Lluc és l’únic camp de futbol de
Palma de terra. En la actualitat el camp no acull entrenaments ni partits oficials a
l’espera d’esmenar un problema urbanístic de la zona, que necessàriament requereix
la reculada d’una paret del camp que es confrontant amb el carrer Cami So Na Dolza.
Solucionat aquest problema és licitarà la posta de gespa artificial, així com nova
infraestructura d’il-luminació amb focus LED i grades noves.

El projecte esta previst fer-lo en 2 fases:

1E Fase— Reculada deia paret del camp de futbol del Verge de Lluc confrontant amb el
Cami Son Na Dolza, i construcció d'una nova per adaptar—io al PGOU de Palma, així com
d'instal-lació d'un sistema d’iluminació LED al Camp de Futbol (import 100.000€)

25 Fase- InstaI-Iació de gespa artificial i construcció de noves grades (import
346.200€)



Consell de Capitalitat 23/04/2018
ANNEX MODIFICACIÓ FITXA ACORD 23/11/2017

FREA: REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI, MEMORIA HISTORICA I POLITICA
LINGUÍSTICA

l TÍTOL DEL PROJECTE: CENTRE D’ART l CREACIÓ PALMA - PRESÓ

IMPORT: 650000 € ]

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

La presó de Palma va ser adquirida per l'Ajuntament de Palma i des de llavors l’espai s’ha anat
degradant per la manca d’ús, fins al punt que ara és un espai brut, insalubre i alguns dels
edificis tenen persones sense sostre que els ocupen il-legalment.

Per tal d’intervenir de forma urgent, amb l'objectiu d’evitar situacions greus i aturar la

degradació, l'ajuntament aposta per fer una primera intervenció a la presó per tal que es
converteixi en un Centre de Creació Contemporània. Una de les mancances més importants en
infraestructures culturals de Palma és disposar d'un Centre que impulsi la creació, la

investigació i la producció en les diferents disciplines artístiques i és imprescindible disposar
d’un espai de grans dimensions que pugui acollir aquesta activitat. El Centre esdevindrà un
espai de trobada i de feina per als creadors de totes les Balears, un centre aglutinador dels
diferents coi-lectius i artistes i que ha d’establir línies de feina individualment i coi-lectiva amb
una relació amb la comunitat més propera i amb projectes que impliquin un retorn social.

El projecte de rehabilitació integral de tot el recinte requereix d’una inversió econòmica de la

qual no disposam actualment, ja que aquesta inclou la rehabilitació d'una part del conjunt de
construccions que s’han de convertir en habitatges socials. Per això, apostam per una primera
intervenció que permeti rehabilitar una part important de l’antiga presó i convertir-lo en el
Centre de Creació que disposi de sales d’assaig per a música i arts escèniques, estudis per
artistes visuals, espais de trobada i altres. D’aquesta manera completam el mapa de les
infraestructures culturals de Palma: Museus i centres de patrimoni; Centres d’Arti Exposicions;
Biblioteques; Teatres; Centre de Creació.

Paral-leiament es treballarà enla redacció del projecte integral de rehabilitació.

Objectius:
- Promoure projectes de creació en el camps de les arts visuals i escèniques, la música, el
disseny, etc.
- Facilitar espais i recursos als creadors.
- Fomentar el desenvolupamentde noves propostes culturals
— implicar la comunitat local en el desenvolupament del Centre

Actuacions:
— Primeres actuacions de condicionament de l'espai.
- Redacció i implantació del projecte estratègic de comunicació.
- Redacció del pla d’usos i altres estudis tècnics.
— Obres.
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Consell de Capitalitat 23/04/2018
ANNEX MODIFICACIÓ FITXA ACORD 23/11/2017

lAREA: Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

TÍTOL DEL PROJECTE: Vehicle elèctric i convencional per al Centre de protecció Animal
Son Reus

IMPORT: 46.600,00 €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El Centre Sanitari Municipal ofereix un servei de recollida d'animals que funciona tots
els dies de l'any 24 hores. Aquests serveis es realitzen amb una flota de furgonetes
molt envellida i pendent de renovació.
El perfeccionament de la tecnologia dels vehicles elèctrics i l'aparició al mercat de
models comercials de furgonetes elèctriques amb serveis d’assistència tècnica dels
quals estan presents a l’illa de Mallorca fan adient la compra d'una furgoneta elèctrica.

L'adquisició d'aquest vehicle té una especial consideració, ateses la implicació de
l'Ajuntament de Palma en la sostenibilitat mitjançant el seu compromís adquirit en
l'adhesió de l’Ajuntament
al Pacte de Batles i l’aplicació d'un Pla d’acció per l'energia sostenible (PAES), aprovat
per acord de Ple de 26 de gener de 2015.
El baixos índex sonors del motor elèctric fan recomanable aquest tipus de vehicles en
els serveis de recollida d'animals ja que contribueixen a disminuir el seu grau d’estres
durant el transport al centre sanitari.
Per altra banda i donat que el mercat encara no ofereix furgonetes de gran capacitat
elèctrica i donada la urgència per substituir els actuals vehicles s’inclou una furgoneta
dièsel.

- Adquisició de 1 furgó elèctric professional de 80 kW (109 Hp), dotat de 4 portes o
similar
— Adquisició de 1 furgó dièsel sostre normal, 7,5 m3 cabuda 3000 kg pma, 4m2 de
superfície

Total 46.600 € (21% IVA inclòs)
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Consell de Capitalitat 24/04/2018
ANNEX MODIFICACIÓ ACORD 23/11/2017

LÀREA: Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

TÍTOL DEL PROJECTE: Creació del Banc de Terres de Palma

IMPORT: 19.600 euros

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

L’Ajuntamentde Palma té espais de titularitat municipal pendents d’execució integrats
en la trama consolidada que els envolta. Les característiques pròpies de cada un
d’aquests espais, la realitat socioeconòmica actual i altres factors fan que les
Administracions Públiques retardin l’execució dels projectes previstos en aquests
emplaçaments

l'Ajuntament té voluntat de dinamitzar el sector agrícola a Palma i pretén donar un
valor, encara que temporal, als espais sense aprofitament i es vol promoure el treball
en xarxa i fomentar activitats de caire preventiu per a persones en risc d’exclusió
social, que contribueixin en l’educació ambiental, en la cobertura de les necessitats
bàsiques d’alimentació i en la promoció de hàbits saludables, entre d’altres.

Mitjançant unes bases que s'estan tramitant 6 espais que conformen 23 parcel-Ies de
1.000 m2 podran seran cedits de manera temporal a entitats socials amb l’objecte de
que siguin cultivades. L’Ajuntament de Palma vol fer una inversió mínima de
tancament i dotació d'una escomesa d'aigua en els solars de Can Dalmau, carrer
Pingüí, carrer Pierre Lavedan, Parc de Son Gibert, Son Flor i Son Espanyolet. Això
permetria la posada en marxa del Banc de Terres de Palma.
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Consell de Capitalitat 2018
ANNEX MODIFICACIÓ ACORD 5/04/2017

ÀREA: CULTURA, PATRIMONI, MEMORIA HISTòRICA ! POLÍTICA LINGUÍSTICA ]

] TÍTOL DEL PROJECTE: REHABILITACIÓ INTEGRALSES VOLTES I

[ IMPORT: 0€ ]

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Rehabilitat i millorar l'estat de ses Voltes, des d’un nou envelat fins a la zona de
cafeteria i banys. La murada de Palma és un dels elements aquitectònics i històrics
diferencials de la ciutat' Gran quantitat de visitants i residents passegen per aquesta
zona que, a causa de la manca de mantenimentestà sofrint un greu deteriorament.

Ses voltes és també un espai d'activitat cultural important.
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Consell de Capitalitat 2018
ANNEX MODlFlCACIÓ ACORD 23/11/2017

íÀREA: Promoció Econòmica i Emprenedors (PALMAACTIVA)

TÍTOL DEL PROJECTE: Centre d'Empreses de Turisme i Economia Sostenible. Edifici

SAPS. el Golf de Biscaia núm. 5, 2a planta, Palma

PM PORT: 250.000€

DESCRIPClÓ DEL PROJECTE:

PalmaActiva és un centre d’atracció del talent emprenedor que genera un ecosistema propi
gràcies al conjunt de programes específics destinats a formació empresarial, assessoraments,
programes de mentorització , trobades empresarials, conferències, concursos empresarials,
etc.

Des de l’any 2014 són més de 60 els projectes relacionats amb el turisme i l’economia
sostenible que s’han beneficiat dels programes de PalmaActiva, i per tant possibles candidats
al Centre d’Empreses de turisme i economia sostenible.

Des de PalmaActiva som conscients que l’activitat turística i l'economia sostenible són sectors
econòmics estratègics de l’economia balear. El turisme ha contribuït a generar
desenvolupament econòmic i a la generació d’ocupació. Al mateix temps, és un fet que
aquesta activitat turística ha suposat una explotació excessiva del nostre territori i està posant
en perill els recursos mediambientals i una excessiva precarietat laboral.

Des de PalmaActiva tenim una demanda no coberta d’espais per part de nous emprenedors
que volen iniciar la seva empresa dins de l'àmbit del turisme i l’economia sostenible i és per
això que proposem la recuperació d’espais municipals inactius, per tal de poder allotjar a

empreses de nova creació dins del sector del turisme i economia sostenible. L’objectiu
d’aquest projecte és promoure la creació i consolidació d'empreses per dinamitzar l’activitat
econòmica del municipi dins l’àmbit del turisme i l’economia sostenible, entès com un nou
jaciment d’ocupació per tal de generar riquesa i prosperitat, mitjançant la destinació cap els
emprenedors d’infraestructures municipals a baix cost i amb valor afegit.

La fitxa inicial amb descripció del projecte de Centre d'Empreses de Turisme i Economia
Sostenible estimava necessària una inversió total per import de 200.000€. El desglossament
d'aquest import se basava en la suposició de que seria necessària la rehabilitació completa de
l'espai que s'hi dediqués al Centre, sense tenir coneixement de quin podria ser finalment.

En l'actualitat, s'ha determinat que dit espai serà la Zèplanta del centre SAPS, ubicat al carrer
Golf de Biscaia núm. 5, de Palma. Una primera visita a dit centre ha permès estimar mes
ajustadament les necessitats d'inversió per l'adequació de dit espai com a Centre d'empreses,
que son les que s'indiquen al peu "Partides del pressupost estimatiuACTUAL".

L'espai actual no mostra greus problemes d'ímpermeabilització i les instal-lacions
d'urbanització i posada a punt inicialment estimades podran probablement reduirvse; al

contrari, pareix convenient incloure partides no estimades en el seu moment que permetin
adquirir equipament pel funcionament operatiu i dels processos d’informació del centre (pc's,
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pantalles, terminals telefònics, impressores, etc,), així com un mobiliari mínim per l'estada dels
usuaris (taules, cadires, armaris, calaixeres, etc.)_

Per altra banda, en data 11 de gener de 2018 des del departament d’accessibilitat del àrea
d’infraestructures varem rebre un informe que ens comunicava que ”L’edifici SAPS Molinar,
d'ús públic i titularitat municipal, al canviar d’ús i/o activitat haurà de ser accessible segons el
que exigeix la Llei 8/2017, de 3 d’agost d’accessibilitat universal de les Illes Balears en les
condiciones d’accessibilitat recollides en el CTE DBSUA9 en tant en quant no s’aprovi un
reglament que desenvolupi dita Llei". Aquesta exigència de comptar amb un ascensor
accessible dins l’edifici del SAPS fa que el pressupost s'hagi de modificar a l’alça

Partides del pressupost estimatiu ACTUAL

1. Obra: Obra civil. Reforma i adequació de l'espai; instal-lació d’un ascensor accessible,
entradaindependent, adaptació de les instal-lacions i subministraments existents
(elèctriques, tècniques, etc), inclosos els serveis tècnics i professionals per a
l'anterior... ........................ .. 200.000€

2. Subministrament. Mobiliari d'oficina i elements per al tractament de processos
d’informació, veu i dades:

50.000€

TOTAL 250.000€
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Consell de Capitalitat 24/04/2018
ANNEX NOU PROJECTE

LÀREA: CULTURA, PATRIMONI, IVIEIVIÓRIAHlSTÓRlCA | POLÍTICA LINGUÍSTICA

TÍTOL DEL PROJECTE: INVERSIONS DE REPARAClÓ DE LES lNSTAL-LACIONSDEL MUSEU

ES BALUARD

IMPORT: 90.000 €

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Detallem les necessitats fonamentals a nivell d'infraestructures per tal que es pugui escometre
el projecte d’inversió de reparació de les instal-lacions d’Es Baluard pel seu correcte
funcionament com a museu referent de la ciutat de Palma i les Illes Balears:

a) Obsolescència dels sistemes de climatització La temperatura i la humitat són dos aspectes
íntimament relacionats i fonamentals per a una òptima conservació de les obres d'art. Tant
l’una com l'altra han de romandre estables i les recomanacions internacionalment acceptades
són de 21/22 graus de temperatura i 50/55% d'humitat, tant per a les sales d'exposició com

per als magatzems. El sistema actual no permet l'estabilitat d'aquests barems.

b) Reparació de les filtracions Quan plou amb certa intensitat apareixen filtracions en
determinades zones de l'edifici, aljub, passadís magatzems, rampes... La reparació suposaria la

impermeabilització completa de la coberta del museu i espais exteriors (Pati Central), ja que
l'aparició de les filtracions és variable en la seva localització. En aquests casos, s'han de tancar
zones del museu temporalmentamb la mala imatge que suposa.

c) Substitució/Reparació del paviment de les terrasses de fusta La tarima de fusta del sòl de les

terrasses exteriors així com els rails de fusta de la coberta del museu haurien de ser
substituïts/reparats. Actualment es trenquen els taulers en caminar sobre ells amb l'alt risc

que això suposa per als visitants del museu. Amb data Setembre 2017 i després de parlar amb
els tècnics del Govern (Nerea Uriarte, Santi Ribas i Oscar Canales), la seva recomanació és
mantenir el sistema actual de taulons de fusta, substituint els que es trenquen o estan en mal

estat. Proposen analitzar un nou sistema de subjecció dels taulons mitjançant grapes i no
foradar—los directament. També recomanen algun tractament puntual de la fusta per millorar
el seu rendiment. No consideren necessari la substitució de la tarima actual.

d) obsolescència de la il«|uminació tant interior com exterior En relació a la iI-luminació

interior, controlar el grau d'intensitat de llum que rep una obra d'art és un factor de vital
importància, imprescindible per garantir una correcta conservació de les obres, sent els valors
recomanats de 300 lúmens per ceràmica, 150 lúmens màxim per a pintura i 50 lúmens per a
dibuixos i fotografia. A dia d'avui es fa necessària la revisió del sistema d'il'luminació instal-lati
la modificació en algunes zones. També es fonamental la substitució a sistemes LED de baix

consum. En relació a la iI-luminació exterior, es fa necessària la substitució de determinats
focus trencats com a conseqüència del seu ús i de la pluja, aixi com la millora de la il-Iuminació

en determinadeszones d'exterior particularment fosques. 16
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e) Reparació de determinades zones de paviment exterior Fonamentals les àrees
corresponentsa les places interiors i accessos dela zona del barri del Puig de Sant Pere.

f) Manteniment murada renaixentista Els problemes fonamentals es centren en la neteja
periòdica de la vegetació que apareix entre les juntes de les pedres de la murada, els
desprenimentsque es produeixen de juntes i pedres, així com la neteja de grafitis i il-luminació
de l'antiga murada indicada amb un tramex en la terrassa exterior. En determinades zones on
han aparegut importants esquerdes es precisa d'una restauració integral per part d'una
empresa especialitzada, a causa de la importància històrica i arquitectònica d'aquest bé
patrimonial catalogat i amb protecció especial.
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Consell de Capitalitat 2018
NOU PROJECTE

l ÀREA: CULTURA, PATRIMONl, MEMORIA HlSTÓRiCA | POLÍTICA LlNGüíSTICA

Í TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte museístic Can Balaguer

lMPORT: 34.000 €

DESCRlPClÓ DEL PROJECTE:

Can Balaguer ha obert les portes aquest any 2018 com a centre dedicat al patrimoni i

la història de la ciutat. Els seus espais són una exposició permanent que permet
explicar la història deles cases senyorials dels segles XVI", XlX i principis del XX.

Per les seves característiques i la seva ubicació, Can Balaguer permet reunir, custodiar,
investigar i fer valdre una part molt important del patrimoni de la ciutat. La planta
noble es dedica exclusivament a mostrar el ric patrimoni artístic que allotjaven els
casals de Palma i que sigui un museu que mostri les arts decoratives.

El projecte museístic encara s’ha d'acabar de desenvolupar, per tant, requereix una
inversió en quant a la incorporació d’obres i altres elements patrimonials.

Aquest projecte de Capitalitat es dedicarà precisament a l’adquisició de béns artisticsi
altres elements necessaris per donar compliment a aquest objectiu.
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Consell de Capitalitat 25/04/2018
ANNEX MODIFICACIÓ ACORD 14/12/2015

| ÀREA: IGUALTAT, JOVENTUT | DRETS CÍVICS

TÍTOL DEL PROJECTE: Casa d'acollida per a víctimes de violència de gènere (VVG)

| ilVIPORT: 706.797,55 euros

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

L’Ajuntament de Palma té l’oportunitat de tenir una casa d'acollida per victimes de
violència de gènere de titularitat pròpia i amb unes condicions d'habitabilitat dignes.
Actualment el centre que ocupen no és de titularitat municipal i és un edifici molt vell
que no ofereix les condicions per a què es pugui viure dignament. L’Ajuntament de
Palma compta amb un edifici que pot ser una alternativa real per a les dones i els seus
fills i on cal fer—hi una important rehabilitació per poder adequar—lo a les necessitat que
requereix un centre d'aquest tipus.

L’acord aprovat el 14 de desembre de 2015 en el Consell de Capitalitat destinava una
inversió quantificada en 530.797,55 euros.

En els darrers dos anys i mig, s’ha tret a concurs la licitació de les obres de rehabilitació
per aquesta quantia i ha quedat deserta fins a dues ocasions. És per això, que amb
l’aval de l'informe del Patronat Municipal de l’Habitatge, es proposa l’actualitzaciódels
preus del projecte. Això suposa un augment del 17% del pressupost inicial resultant
una inversió total de 706.797,55 euros. Per tant, es proposa l’increment de la inversió
d’aquest projecte en 176.000 euros.
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