
 

 

 

 

 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinària 
Data: 29 de juliol de 2019 

Hora: 9.30 h 
Lloc: sala de la Junta de Govern 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 29 i 30.2 a) del Reglament Orgànic del 

Govern i l’Administració de l’Ajuntament de Palma i els acords adoptats per la Junta de 

Govern en sessions de 18 de novembre de 2009 i 9 de setembre de 2011 respecte al 

funcionament de la Comissió de Coordinació, us adjunt la relació d’expedients que 

s’han presentat a la Secretaria de la Junta de Govern i que els departaments estimen 

conclosos i a disposició de la Regidora Secretària. 

Els regidors amb responsabilitats de govern, coordinadors i directors generals podran 

formular les objeccions que estimin pertinents a la inclusió d’assumptes a l’ordre del dia 

fins a 48 hores abans de la celebració de la Junta de Govern (habitualment fins el dilluns 

a les 9.30 hores) 

Aquestes objeccions seran presentades directament a la Comissió, per correu electrònic 

o per escrit a l’àrea de coordinació municipal o a la secretaria de la Junta de Govern. 

 

Secretaria de la Junta de Govern 

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de dia 24 de juliol de 2019.  

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior 

2. Aprovació de l’acord d’EMAYA, abonament subministrament d’aigua potable i 

replega de residus part edificis i escoles, mes d’abril. 

3. Aprovació de l’acord d’EMAYA, abonament subministrament d’aigua potable i 

replega de residus edificis i escoles, mes de juny. 

4. Aprovació de l’abonament de quantitat a la comunitat de propietaris del carrer 

Mar Jónica 5, per fer front a obres de rehabilitació de l’edifici del qual, 

l’Ajuntament és propietari d’un 50%. 

UUnniittaatt  
eemmiissssoorraa::  

DIRECTOR DE LA SECRETARIA  
DE LA JUNTA GOVERN 

CCooddii  oorrggàànniicc::  02020000 

                                                            
DDeessttiinnaattaarriiss::  

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ: 
COORDINADORS D’ÀREA/ 
DIRECTORS GENERALS D’ÀREA 

RREELLAACCIIÓÓ  DD’’AASSSSUUMMPPTTEESS  PPEERR  IINNCCLLOOUURREE  AA  LL’’OORRDDRREE  DDEELL  DDIIAA  DDEE  LLAA  
JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOVVEERRNN  II  CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIAA  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSSSIIÓÓ  DDEE  

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓ  



 

5. Excloure de la licitació del  Servei de dinamització dels espais joves (SDEJ)  a 

Esport 3 Serveis Alternatius SL. Adjudicar aquest servei a Esports 85 SL, per un 

import de 881.813,95 Euros. (Exp. 2018-053). 

6. Declarar deserta la licitació del lot 3. Adjudicar a Bioser SA el lot 1 del 

subministrament de material de laboratori (reactius, medis de cultiu, material 

fungible), per al laboratori municipal (4 lots) (Exp. 2018-046 ) 

7. Declarar deserta la licitació dels lots 1,2 i 4 de l’ arrendament de vehicles per al 

departament d’Infraestructures (4 lots). Adjudicar a Cronorent S.L  el lot  3 

d’aquest contracte. (Exp. 2019-008). 

8. Declarar deserta la licitació del servei d’assistència psicològica en crisi a víctimes 

de delicte a la Policia local. (Exp. 2019-025). 

9. Declarar deserta la licitació del servei de lleure jove a la barriada de Son Cladera 

(Exp. 2019-005). 

10. Declarar deserta la licitació del contracte mixte d'obres i serveis per treballs de 

neteja, restauració, manteniment i conservació de la murada de Palma des dels 

jardins de "S'Hort de Rei" fins "Es Baluard del Príncep", (Exp. 2019-028). 

11. Adjudicar a Aguapura Aguaviva SL (WATERLOGIC) el subministrament 

d’aparells d’osmosi inversa per a diversos centres i casals depenents de Benestar i 

Drets Socials, per un import de 4.210,80 Euros. (Exp. 2018-032). 

12. Declarar deserta la licitació del subministrament de llenya per a festejos de 

l'Ajuntament de Palma (Exp. 2019-021 ). 

13. Excloure Arca Consortium SA i deserta licitació servei d’assistència tècnica 

realització auditoria prèvia sol·licituds pagament al beneficiari referent a 

estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integral “Pla Litoral Ponent” 

(Exp. 2019-015). 

Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació 

14. Personar-se en el Procediment ordinari núm. 106/19 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 2. 

15. Personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 204/19 de la Sala 

contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 

16. Personar-se en el Procediment ordinari núm. 89/19 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 1. 

17. Assabentar-se del veredicte de la sentència núm. 171/19, dictada per la Sala 

contenciosa administrativa del TSJIB, en el procediment ordinari núm. 52/15 del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 (apel·lació 390/18).  

Àrea Delegada de Funció Pública 

18. Nomenar  com a òrgan directiu el Sr. Nicolau Sebastià Cañellas Serrano per 

ocupar el lloc de coordinador general de medi ambient i benestar animal. 



 

19. Nomenar  com a òrgan directiu a la Sra. Maria Isabel González Carrasco per 

ocupar el lloc de directora general de turisme. 

20. Prorrogar excepcionalment al Sr. Carles Ramon Orriols, en comissió de serveis, 

per tal d'ocupar el lloc de cap  de servei de control d’activitats i de seguretat dels 

establiments I, adscrit al Departament d’Activitats i Seguretat dels Establiments. 

Àrea de Cultura i Benestar Social 

21. Justificar subvencions concedides, pels Convenis anuals signats amb el Govern de 

les IB i Consell Insular de Mallorca, a favor de Fundació Aldaba per al 

desenvolupament del Programa Interinstitucional d’Acció Tutelar d’Adults a 

Mallorca (IATAM). 

 

22. Justificar i abonar 120.000,00 € reconeguts, per acord JG de 17.07.19, a 

Associació Jovent Segle XXI per l’execució dels projectes d’Interès Social- 

mesura 2.2 2017-2018- denominats “Sa Indioteria en acció” i “Intervenció 

comunitària al Rafal Nou i el Viver”. 

 

23. Abonar a la Fundació Sant Joan de Déu per la Concertació de places del Servei 

d’Acolliment de Curta Estada per a famílies en situació de vulnerabilitat social 

durant el mes de juny de 2019. 

Àrea Delegada d’Educació i Política Àrea Delegada d’Esports 

24. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per 

a la contractació del servei d'activitats de Fitness al Palau Municipal d'Esports Son 

Moix. 

25. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per 

a la contractació del servei d’activitats aquàtiques al Palau Municipal d’Esports 

Son Moix. 

26. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions 

amb piscina i poliesportius de dependents o gestionats per l'IME. 

27. Aprovar la segona pròrroga ordinària del contracte de manteniment i conservació 

dels espais verds a les instal·lacions gestionades per l’IME. 

28. Aprovar de la composició de la mesa de contractació per licitacions de contractes 

de serveis diversos a Son Moix i a Son Hugo. 

29. Aprovar de la composició de la mesa de contractació per licitacions de contractes 

de serveis diversos a Son Moix. 

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 

30. Modificar l’acord de justificació i pagament de les subvencions per a la realització 

de projectes i activitats de suport a les persones que exerceixen la prostitució a 

Palma. 

Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació 



 

31. Incrementar un 0,25% les retribucions bàsiques i complementàries del personal de 

PalmaActiva per l’any 2019. 

32. Ordenar el pagament de l’obligació (devolució d’ingrés) a favor del Servei de 

l’Ocupació de les Illes Balears, dins l’exp. SJ-QEL 24/18 “Palma Joves 

Qualificats 2018”. 

33. Desestimar recurs potestatiu de reposició presentat per Formación Naútica S.L., 

contra acord JG 3/04/2019, que aprovava l’adjudicació del contracte de serveis 

formació per impartició de 10 cursos de 5 especialitats diferents. 

34. Rectificar errada material en la transcripció dels imports d’adjudicació dels lots 2 i 

3 de l’acord de JG de 3/04/2019 d’adjudicació dels lots 1, 2, 3, 4 i 5 del contracte 

de serveis de formació per impartició de 10 cursos de 5 especialitats diferents. 

35. Aprovar l’inici de l’exp de contractació 2-2018 del servei de neteja dels locals, 

centres i dependències de PalmaActiva i dels plecs de clàusules administratives 

particulars i plecs de prescripcions tècniques. 

Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat 

36. Encàrrec al PMH-RIBA de la direcció mpal. i designar responsable dels 

contractes de serveis per redacció dels projectes d’execució a pl. Bisbe Planas, de 

Sant Jordi; pl. dels Nins a s’Arenal i Casal de Barri a Gènova. 

37. Deixar sense efecte acord adoptat per la JG de 31/10/2018 de cessió porció de 

terrenys de 167,65 m2 al C/ Llaut 60 de la entitat HOTEL AYA, S.A, relativa a la 

finca registral 4352, parcel·la cadastral 85376-01, per haver-se aprovat una nova 

alineació oficial (K17/09). 

38. Elevar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació definitiva de la modificació del PGOU 

referent al canvi d’ús del SGEC/CO-P 46-07 (S’Escorxador. PA18/0014. 01 

prad45. 

39. Aprovació inicial, amb prescripció, del projecte de modificació d’Estudi de Detall 

per rectificació d’alineació oficial al camí de la Vileta, 46 A, Son Flor. PE 

18/0004. 05prai188 

Palma, 26 de juliol de 2019  

El secretari adjunt i director de la  

Secretaria de la Junta de Govern 

Miquel Ballester Oliver 

(Document signat electrònicament)  

 

 

 
A http://plens.palmademallorca.es teniu a la vostra disposició còpia de la documentació que ha de servir de base al 

debat dels assumptes inclosos a la relació. Es recorda que s’ha de garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades 

personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu honor i 

intimitat personal i familiar.  

La documentació íntegra està a disposició dels convocats a la Secretaria de la Junta de Govern. 
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