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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA
INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

10817 IME.- Aprovació encomana de gestió de l’Ajuntament de Palma

IME.- La Junta de Govern en sessió de 25 de juliol de 2018 (Núm. d’acord JGL_20180725_01_U53) acordà:

“1.- Aprovar l’encomana de gestió de l’Ajuntament de Palma (Àrea d’Educació i Esports) a l’Institut Municipal d’Esports (IME) per a la
realització de les actuacions que es relacionen a continuació:

Els termes d’aquesta encomana de gestió són els següents:

a) Activitats encomanades.- Les tasques a realitzar i objectius a assolir, que queden incloses en l’objecte de l’encàrrec,  són:

Millora de la qualitat urbana del Litoral de Ponent: Consistents en l’adquisició de vehicles elèctrics per donar el servei a la
instal·lació esportiva Poliesportiu Rudy Fernández i l'execució de punts de recarrega de vehicles elèctrics .

Millora d'eficiència energètica de les instal·lacions de l'equipament esportiu Rudy Fernández: Renovació de les instal·lacions  i 
elements arquitectònics del poliesportiu amb la finalitat d’una millora de l'eficiència energètica d'aquest.

b) Naturalesa.-

La naturalesa de les activitats encomanades és de caràcter tècnic i material.

c) Memòria econòmica.- Pel que fa al cost cal diferenciar:

Al 2017 s’han disposat de 60.952 euros aportats per l’Ajuntament de Palma per a la compra de dos vehicles elèctrics. 

Per al 2018 es té previst realitzar els projectes de direcció d’obres, auditoria energètica i estudis hidrològics i la instal·lació d’un punt de
recàrrega.

Es realitzaran les redaccions de memòries i plecs tècnics per a les distintes licitacions, les quals seran elaborades pel personal tècnic de
l’IME, sense generar cap increment de les despeses de personal del pressupost de I’IME per al 2018.

Per a la licitació d’aquest projectes i la instal·lació d’un punt de recàrrega s’estima un total d’uns 114.000 euros, pels quals es faran les
modificacions pressupostaris necessàries tant al pressupost de l’Ajuntament de Palma com l’Institut Municipal de l’Esport, sempre que hagi
disponibilitat pressupostaria.

L’execució de la obra de eficiència energètica per a la instal·lació del Rudy Fernández té un cost estimat d’execució de aproximat de 841.159
euros, els quals es inclouran al pressupost del 2019 i següents anys, en cas de que fos necessari.

d) Poder de direcció.- El poder de direcció i supervisió sobre les actuacions objecte d’aquesta encomana corresponen a l’Institut
Municipal de l’Esport, el qual durà a terme l’execució de les mateixes mitjançant la licitació, adjudicació, adquisició, manteniment i
gestió de totes les tasques esmentades.
e) Duració.- L’entrada en vigor d’aquest encomana s’entén amb efectes retroactius a l’inici dels actuacions (any 2017)  i la seva
durada es vincula al desenvolupament de cadascuna de les tasques reflectides en la memòria tècnica i segons el termini d’elegibilitat
establert a la   “ resolución de 29 de septiembre de 2016, de la secretaría de estado de presupuestos y gastos, por la que se conceden
las ayudas a la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo  feder de crecimiento sostenible 2014-2020”, publicada en el BOE núm. 239, de 3
d’octubre de 2016.
f) Finançament.- El pressupost de l’IME per assumir l’encomana de gestió es prevé que ascendeixi a un total de 1.016.111,00 € , dels
quals 60.952,54 euros s’han inclòs al pressupost del 2017 per a la compra de 2 vehicles elèctrics. Aquest import ha quedat reflectit
tant als aplicacions pressupostaries de l’Ajuntament com als de l’IME amb la finalitat EDUSI.

Per al 2018 i següents anys es faran les modificacions i assignacions pressupostaris oportunes conforme es vagi avançant en la realització de
les tasques esmentades.

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

18
/1

31
/1

01
95

83

http://boib.caib.es


Núm. 131
20 d'octubre de 2018

Fascicle 176 - Sec. III. - Pàg. 35198

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Totes aquestes actuacions, tal i com es diu als antecedents, són susceptibles de ser finançades al 50% pel fons FEDER a l’empara de la “
resolución de 29 de septiembre de 2016, de la secretaría de estado de presupuestos y gastos, por la que se conceden las ayudas a la primera
convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que serán cofinanciadas mediante el programa
operativo  feder de crecimiento sostenible 2014-2020”, 

g) Revocació.- L’Ajuntament es reserva el dret a revocar l’encomana de gestió. Aquesta facultat es podrà exercir en qualsevol
moment i s’haurà de comunicar de manera expressa a l’IME.

Palma,  2 d’octubre de 2018

El Gerent
José María González Navarro
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