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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 34  
Caràcter: ordinària. 
Data: 4 de setembre de 2019   
Horari: de les 10.03 a les 10.27 hores. 
Lloc: sala de la Junta de Govern.  
 
Assistents: 
Batle – President 
José Hila Vargas  
Regidor – Secretari 
Adrián García Campos 
Regidors/res membres 
Joana Maria Adrover Moyano 
Francesc Josep Dalmau Fortuny  
Angèlica Pastor Montero  
Ramón Vicenç Perpinyà Font  
Alberto Jarabo Vicente  
Sonia Vivas Rivera  
Antoni Noguera Ortega  
Neus Truyols Caimari 
Regidors no membres: 
Elena Navarro Duch 
Maria del Carmen Palomino Sánchez 
Llorenç Carrió Crespí 
Francisco Ducrós Salvá 
Rodrigo Andrés Romero 
 
Altres assistents: 
 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver 
Coordinadora general de Batlia: Patricia López Sánchez 
Coordinador general de Govern Municipal: Óscar Cereijo Méndez  
Coordinador general de Comunicació: Juan José Alcover Pons 
 
Excusa la seva absència: 
  
 
Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern. 

Secretaria de la Junta de Govern 

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de dia 31 de juliol de 2019.  
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Secretaria General del Ple 

2. Proposta de nomenament del representant municipal al Patronat de la Fundació 
Teatre Principal de Palma. 

3. Proposta de nomenament del representant municipal al Consell de Direcció de 
l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. 

4. Proposta de nomenament de representant al Patronat de la Fundació Minyones. 

5. Ratificar el Decret núm. AJT 201914940 de designació dels representants a la 
Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible. 

6. Proposta de nomenament de representant a la Mesa de l'Habitatge de les Illes 
Balears. 

7. Proposta de nomenament de representant al Consell General i a la Comissió 
Tècnica del Conveni de Col·laboració del Comitè de Desenvolupament de Rutes 
Aèries de l'Aeroport de Palma. 

8. Ratificar el Decret núm. AJT 201916505 de nomenament de representants de la 
Comissió de Protecció Civil Municipal (PLATERPALMA). 

Àrea de Seguretat Ciutadana 

9. Aprovar els plecs de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques per a 
la contractació del servei d’assistència psicològica en crisi a víctimes de delicte a 
la Policia Local. 

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior 

10. Aprovar el Plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per a 
la contractació de tres concerts a mitjans de comunicació per a la promoció 
artística i la difusió publicitària, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2020. 

11. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per 
a la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020. 

12. Adjudicar a l’empresa Correo Inteligente Postal SL, el lot 1 (Palma) i adjudicar a 
l’empresa  Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA SME, el lot 2 (destinació 
universal -excepte Palma) dels serveis postals generats per l'Ajuntament. 

13. Rectificar l'errada material comesa al punt 4t de l'acord de la JG de 31/07/2019 
d'adjudicació del lot 3 (camions) de  l’arrendament de vehicles per al departament 
d’Infraestructures a l’empresa  Cronorent SL, en relació a les reserves 
pressupostàries. 

14. Adjudicar a l’empresa Penyal Xapat SL l'execució de les obres de continuació del 
camí perimetral del Bosc de Bellver, a la seva  fase III. 

Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació 

15. Personar-se en el Procediment ordinari núm. 91/19 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1. 
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16. Assabentar-se del veredicte de l’acte núm. 155/19, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3. 

17. Assabentar-se del veredicte del decret núm. 158/19, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1. 

18. Assabentar-se del veredicte de l’acte núm. 69/19, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1. 

19. Assabentar-se del veredicte de la sentència núm. 123/19, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3. 

20. Assabentar-se del veredicte de la sentència núm. 114/19, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1. 

21. Assabentar-se del veredicte de la sentència núm. 313/18, dictada per la Sala 
contenciosa administrativa del TSJIB, en el procediment ordinari núm. 46/16 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 (apel·lació 537/17). 

22. Assabentar-se del veredicte de la sentència núm. 32/2016 i dels actes aclaridors, 
dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1.  

23. Assabentar-se del veredicte de la sentència núm. 396/18, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2. 

24. Assabentar-se del veredicte de la sentència núm. 257/19, dictada per la Sala 
contenciosa administrativa del TSJIB, en el procediment ordinari núm. 174/16 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 (apel·lació 247/18). 

Àrea Delegada de Funció Pública 

25. Prorrogar excepcionalment en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de cap 
de secció d’enllumenat públic I, adscrit al Departament d’Infraestructures a la Sra. 
F.F.B. 

Àrea de Cultura i Benestar Social 

26. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per 
a la concessió dels serveis de venda i gestió d’entrades i control d’accés en els 
recintes dels teatres municipals, Castell de Bellver i Casal Balaguer. 

27. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports 
del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma per desenvolupar el 
programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió 
social i escolar. 

 
28. Aprovar la segona pròrroga del contracte del Servei Socioeducatiu Programa Alter 

Palma adjudicat a ENEQUIP Serveis Integrats SL, anteriorment denominada 
LIREBA Serveis Integrats SL. 

 
29. Entregar a justificar la quantitat corresponent per a ajudes econòmiques urgents 

pel concepte d’habitatge. 
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30. Entregar a justificar la quantitat corresponent per a ajudes econòmiques urgents 
pel concepte d’alimentació. 

 
31. Entregar a justificar la quantitat corresponent per a ajudes per a la cobertura 

d’altres necessitats d’atenció personal. 

Àrea Delegada d’Educació i Política Lingüística 

32. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Gènova 
la subvenció per a la realització d’activitats escolars i extraescolars del curs 
2018/19. 

33. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per diversos 
centres, de la subvenció per a la realització d’activitats escolars i extraescolars del 
curs 2018/19. 

Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat 

34. Aprovar el Plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per a 
la contractació del servei de manteniment correctiu per a petites actuacions en 
infraestructures de l'Ajuntament. 

35. Modificar el contracte del servei de neteja dels locals, centres i dependències 
administratives (Lot 1) per incorporació dels d'augment de superfície dels Casals 
de barri de Pere Garau i Es Fortí. 

36. Aprovar la primera pròrroga ordinària del contracte del servei de manteniment 
d’edificis municipals de l’Ajuntament, lot 1. 

37. Reajustar les anualitats del contracte mixt de serveis, obres i subministraments per 
a la gestió i conservació del patrimoni vegetal i infraestructures associades al 
mateix, en zones verdes, alineacions arbòries, espais naturals i equipaments 
públics. 

38. Declarar extingides les llicències d'ús privatiu de parcel·les de la Xarxa d'horts 
urbans ecosocials de l'Ajuntament, adjudicades en virtut de les convocatòries de 
2010 i 2011. 

39. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per 
a la contractació del servei de manteniment de les zones enjardinades dels centres 
d’educació infantil i primària de l’Ajuntament. 

40. Modificar el Plecs de clàusules administratives per a la contractació del servei de 
manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de Palma per a una ciutat més 
sostenible. 

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 

41. Rectificar el punt 19 de les bases de subvencions per a la realització de Projectes 
de Sensibilització i Promoció dels Drets Humans i l’Educació per a la Justícia 
Global durant l’any 2019. 
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Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat 

42. Elevar al Ple: aprovar inicialment la modificació del PGOU, referida al canvi d’ús 
de l’equipament municipal situat al C/ Golf de Biscaia, 5. PA18/0015. 
01PRAI263. 

43. Aprovar inicialment, amb prescripcions, l’Estudi de detall per a nova distribució 
d’habitatges per parcel· la a la Unitat d’Actuació 21.10, Polígon 2, Portixol. 
PE18/0003. 05PRAI189. 

 
44. Cancel·lar els dipòsits relatius a l'expedient d'expropiació dels terrenys qualificats 

com a EQ0b/DP-P  82-22-P. GEX 2007 0004 0001 i abonar en càrrec a la 
devolució. 

 
45. Esmenar l’acord de la Junta de Govern, de data 29/11/2017, respecte de 

l’expedient d’expropiació GEX 2011 0002 0001, de la finca anomenada “Can 
Fideu, GEX 2011 0002 0001. 

 
46. Acceptar la cessió d'una porció de terrenys amb una superfície aproximada de 

48,90m2  a la c/ Emilià Sureda, 19, relativa a la finca registral núm. 88523, 
parcel·la cadastral 06258-18, K19/22. 

 
47. Acceptar la cessió d'una porció de terrenys amb una superfície aproximada de 

5,48 m2 a la c/ Francisco Vidal Sureda, 39, relativa a la finca registral núm. 4847, 
parcel·la cadastral 71875-06, K19/23. 

 
48. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització UA 21 del PRI de la Platja de 

Palma, a la carretera Militar i a l’Avinguda Amèrica. 04PRAD142. PD2016/0002. 

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal 

49. Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2019161086 de data 07-08-2019,    
presentada electrònicament per l’empresa TIRME SA, per la incineració de 
residus sòlids urbans durant el mes de juliol de 2019.  

Àrea de Mobilitat Sostenible 

50. Redistribuir les anualitats del contracte basat per a la prestació d’un servei de 
cobrament a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors 
amb domicili fora d’Espanya. 

Secretaria General del Ple 

U-1. Proposta de nomenament del representant municipal al Patronat del Parc Nacional 
Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. 

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior 

U-2. Adjudicar la contractació del disseny creatiu i direcció artística de la Cavalcada 
dels Reis Mags a Palma al 2020, a l’empresa Experipity, SL. 
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Àrea de Seguretat Ciutadana 

U-3. Executar la sentència núm. 347/18, procediment ordinari núm. 148/17 
d'abonament d'interessos moratoris a l’empresa Dornier SA. 

Àrea Delegada de Funció Pública 

U-4. Nomenar com a òrgan directiu a la Sra. Antònia Campos Tomàs per ocupar el lloc 
de directora general de Funció Pública. 

Batlia 

U-5. Aprovar els plecs de clàusules administratives i els de prescripcions tècniques per 
a la contractació del servei de publicació en diferents mitjans de premsa escrita 
d’anuncis de caràcter oficial i derivats d’expedients administratius de 
l’Ajuntament. 

 
 
 
Palma, 4 de setembre de 2019    
El secretari adjunt i director de la 
Secretaria de la Junta de Govern 
Miquel Ballester Oliver 
(Document signat electrònicament) 
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