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ACTA DEL CONSELL DE LA CAPITALITAT DE PALMA

Identificació de la sessió

Núm. 4/2019
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 23 de desembre de 2019

Hora: de 13.30 a 13.50 h
Lloc: sala de reunions de Batlia (pl. de Cort, ])

Assistents

President
- Sr.

José F. Hila Vargas, batle de Palma

Titulars de conselleries autonòmiques

Rosario Sánchez Grau, consellera de la Conselleria d’Hisenda
Exteriors

- Sra.

Titulars de conselleries insulars (Consell de Mallorca)

i

Relacions

- Sr. Josep Lluís Colom Martínez, conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública,
- Sra. Maria Antònia Garcias Roig, consellera executiva de Territori, titular

titular

Jaume Alzamora Riera, conseller executiu de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local, tiular

-Sr.

Titulars de regidories (Ajuntament de Palma)

Sonia Vivas Rivera, regidora de l’Àrea de Justicia Social, Feminisme i LGTBI, en
substitució del regidor Alberto J arabo Vicente
- Sra. Neus Truyol Caimari, regidora de l’Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i
Sostenibilitat, en substitució del regidor Antoni Noguera Ortega
- Sr. Adrián García Campos, regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública
- Sra.

Secretaria

-Sr. Miquel Ballester Oliver, secretari adjunt i general del Ple actal.

Ordre del dia
]. Ratiñcar la urgència de la sessió.
Aprovar l’acta de la sessió anterior, de dia 28 d’octubre de 2019.
Aprovar l’acord sobre les Inversions de Capitalitat de 2020.
Modificar el projecte previst a les inversions de Capitalitat de 2017.
Modificar el projecte previst a les inversions de Capitalitat de 2018.
Canviar la destinació sobrant de Capitalitat de 2009.
Aprovar, en el seu cas, l’acta de la sessió.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desenvolupament de la sessió i acords
1. Ratiñcar la urgència de la sessió

S’aprova per unanimitat la ratificació de la urgència de la sessió
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2. Aprovar l’acta de la sessió anterior, de dia 28 d’octubre de 2019

S’aprova, amb els vots dels qui assistiren (Jose' F. Hila Vargas, batle, Josep Lluís Colom
Martínez, Rosario Sánchez Grau, Jaume Alzamora Riera i Adrián García Campos) i
l’abstenció de la resta, l’acta núm. 3 de la sessió anterior, de dia 28 d’octubre de 2019.
3. Aprovar l’acord sobre les Inversions de Capitalitat de 2020
Es proposa:

“L’article 142 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, estableix
una clàusula de garantia per compensar la capitalitat de Palma, mitjançant un
finançament especial. En concret, la lletra a de l’article esmentat preveu una inversió
anual no inferior a 30 milions d’euros de les institucions públiques autonòmiques amb
àmbit competencial en el terme municipal de Palma com a compensació dels costs de
capitalitat. Aquesta quantia anual estarà formada per les aportacions que li
corresponguin del fons de cooperació local, més la quantitat addicional que
sigui/necessària. Aquesta quantitat addicional es destinarà a les inversions que es
determinin en el si del Consell de Capitalitat.
En el Consell de la Capitalitat de 28 d’octubre de 2019 varen quedar aprovades les
inversions, per import de l.300.000,00 euros, a realitzar per a l’Ajuntament de Palma i
finançades pel Consell de Mallorca a càrrec de la Llei de Capitalitat pel 2020.
L’Ajuntament de Palma preveu realitzar inversions per impulsar la sostenibilitat i la
mobilitat intel-ligent, així, es seguirà amb la renovació de l’enllumenat públic per tal de
ser més eficients energèticament i es continuarà amb el pla de renovació de la flota de
busos de l’EMT, a més, també es renovaran del equips TIC de l’EMT, totes aquestes
inversions que podran ser finançades amb fons FEDER.
Per a l’any 2020 la Participació en els fons de Cooperació Local per l’Ajuntament de
Palma és de 3.150.666,00 euros, a més, s’aplica com a inversió d’aquest exercici el
corresponent plurianual del conveni de col-laboració de Son Moix.
El Pla Anual d’Impuls de Turisme Sostenible per al període 2019, aprovat per la
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible el 9 de maig de 2019, i ratificat pel Consell
de Govern del 17 de maig de 2019, recull a la disposició addicional, que els projectes
presentats per l’Ajuntament de Palma, i seleccionats, computaran com a compensació
de la inversió anual prevista en l’article 142 de la Llei 23/2006.

Per tal de complir amb el compromís social de l’Ajuntament de Palma, és realitzaran
per part de l’lBAVl dues promocions d’habitatges de protecció oficial, per un import
total de 9.358.610,00 euros, i a més, es construirà una residència per a persones majors,
valorada en 5.279.049,24 euros
Per tot el que s’ha exposat anteriorment es proposa al Consell de Capitalitat l’adopció
del següent:

Acord:
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Aprovar les següents inversions en eficiència energètica i mobilitat sostenible a
computar com a Llei de Capitalitat per part del Govern de les Illes Balears amb un valor
de 9.387.500,00€, amb el detall i condicions següents:
1.

EFICIENCIA ENERGETICA

INVERSIÓ
ESTIMAD A

FEDER

Nova fase del Plad Eñc1enc1a Energetica en
Enllumenat Public

6.000,000,00€

3.000'000’00€

INVERSIÓ

AJUDA

\

_

1

MOBILITAT SOSTENIBLE
Nova fase del Pla de renovació de la flota
d’autobusos de l’EMT

ESTIMAD A

Equips TIC de l’EMT

FEDER

10.775.000,00€ 5.387.500,00€
INVERSIÓ
ESTIMADA
2.000.000,00€

MOBILITAT
INTEL-LIGENT (SMART)

AJUDA

TOTAL FEDER

AJUDA

FEDER
1.000.000,00€

OE

453
OE
4.5.1

OE
2.3.3

9.387.500,00€

'

La Direcció General de Fons Europeus durà a terme les comprovacions necessàries
per a garantir que aquestes operacions entren a l'àmbit del PO FEDER de les Balears
2014-2020, que contribueixen a als seus objectius establerts i que compleixen els
criteris recollits al document de “Criteris i procediments de selecció d'operacions”.

'

El Govern de les Illes Balears es compromet a transferir a l’Ajuntament de Palma
els imports coñnancats relatius als projectes finalment seleccionats una vegada que
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hagi rebut el reemborsament de la
Comissió Europea corresponent a les despeses elegibles efectivament fetes per
l'Ajuntament de Palma.

2. Aprovar la Participació en el Fons de Cooperació Local del Govern Balear per un
import de 3.150.666,00 euros.

CONCEPTE
Participació en el Fons de Cooperació Local

IMPORT
3.150.666,00€

Aprovar les compensacions següents per part del Govern Balear (l’article 142 de la
Llei 23/2006, de 20 de desembre, estableix que la inversió de les autoritats
autonòmiques per pal'liar els costos de Capitalitat no serà inferior a 30 milions d’euros
3.

anuals)
3.1

Conveni de son Moix

CONCEPTE

Anualitat 2020 conveni Reparació Pavelló Son Moix

IMPORT
l.000.000,00€

3.2 El 31 d’octubre de 2019 el Consell de Govern va aprovar els projectes a finançar
amb els fons recaptats mitjançant l’Impost de Turisme Sostenible de 2019 (ITS 2019),
3
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entre els quals es varen aprovar els següents presentats per l’ajuntament de Palma, amb
un import d’inversió de 780.000,00 euros;

PROJECTE

IMPORT

ITS 2019. Reordenació del parc del Velòdrom
ITS 2019. Corredors verds de connexió entre la Platja de Palma i sant

80.000,00€
700.000,00€

TOTAL

780.000,00€

Jordi

3.3 Promoció d’habitatges socials a realitzar per l’lBAVl

PROJECTE

IMPORT

Promoció de 57 habitatges socials en el Molinar
8.607.247,00€
Promoció de 5 habitatges socials en el C/Posada de Montserrat

TOTAL

780.597,00€
9.387.844,00€

3.3 Construcció d’una residència per a persones dependents.

PROJECTE

IMPORT

Residència per a persones dependents a la Ciutat Jardí

5.279.049,00 €

4. Amb tot l’exposat anteriorment, pel 2020 s’assoleix la inversió de 30 milions d’euros
o més que preveu l’article 142 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, tal com es pot
observar en el següent quadre resum:

RESUM D’INVERSIONS ANUALITAT 2020
Aportació específica del Consell de Mallorca
FEDER: Nova fase del Pla d’Eñciència Energètica en l’Enllumenat
Públic
FEDER: Nova fase del Pla de renovació de la flota d’autobusos de
l’EMT
FEDER: Equips TIC de l’EMT
Participació en el Fons de Cooperació Local
Anualitat 2020 conveni Reparació Pavelló Son Moix
ITS 2019. Reordenació del parc del Velòdrom
Corredors verds de connex1o entre la Platja de Palma 1 sant
lï'íISdí2019.
Promoció de 57 habitatges socials en el Molinar
Promoció de 5 habitatges socials en el C/Posada de Montserrat
Residència per a persones dependents a la Ciutat Jardí

IMPORT
1.300.000,00€
3 .000.000,00€

5.387.500,00€
l.000.000,00€
3.150.666,00€
1.000.000,00€
80.000,00€
700.000’00€

8.607.247,00€
780.597,00€
5.279.049,00 €
TOTAL 30.285.059,00€”

S’aprova per unanimitat
4. Modificar el projecte previst a les inversions de Capitalitat de 2017
Es proposa:

Ajuntament % de Palma
“El Consell de la Capitalitat de Palma va aprovar en sessió extraordinària i urgent de dia
5 d’abril de 2017 les inversions per a l’exercici 2017. Entre les inversions finançades
per el Govern de les Illes Balears hi ha la “Reforma oficina d’informació turística
Costa de Santo Domingo” amb una inversió estimada de 17.000 euros, del 5,5 milions
d’euros del total de les inversions finançades per el Govern de les Illes Balears.

L’àrea de turisme, sanitat i consum, responsable del projecte, ha sol—licitat un canvi
d’aquest projecte degut a les dificultats per a l’execució de la reforma a causa d’un
informe negatiu d’accessibilitat i per problemes d’humitats cròniques de dificil solució.
Per tant, es proposa que el Consell de Capitalitat adopti el següent:

Acord:
Substituir el projecte de la “Reforma oficina d’informació turística costa de Santo
Domingo” pel projecte “Reforma oficina d’informació turística del Parc de la Mar
(quiosc)”, mantenint el cost estimat de la inversió.

Projecte original

Font

Reducció

Inversió Final

Reforma oñcma d informac1o tunstica Costa Santo
Domingo.
Nou Projecte

CAIB
2017

17.000700€

0,0%

Font

Increment

Inversió Final

Reforma oficina d’informació turística del Parc de
la Mar (Quiosc)

CAIB
2017

17.000,00€

17.000,00€,,

S’adjunta annex I
S ’aprova per

unanimitat

5. Modificar el projecte previst a les inversions de Capitalitat de 2018
Es proposa:
“El Consell de la Capitalitat de Palma va aprovar en sessió extraordinària de dia 23 de
novembre de 2017 les inversions per a l’exercici 2018. Entre les inversions finançades
pel Govern de les Illes Balears hi ha la “Reforma 4a planta de Cort” amb una inversió
estimada de 150.000 euros, dels 6,5 milions d’euros del total de les inversions
finançades pel Govern de les Illes Balears.

L’àrea d’infraestructures, responsable del projecte, ha sol-licitat un canvi de la inversió
prevista, atès que, del romanent del 2018 l’àrea d’infraestructures destinarà 300.000
euros a la millora de les condicions d’habitabilitat de les plantes 2,3 i 4 de Cort.
Per tant, es proposa que el Consell de Capitalitat adopti el següent:

Acord:

“
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Reduir la inversió prevista en la “Reforma 4a planta de Cort”, i destinar aquesta
reducció als següents projectes; “Millora dels equipaments dels horts urbans”,
“Restauració d’un dels escuts de la façana monumental de l’edifici de Cort” i
“Millores edifici Teatre Xecs Forteza”.

Font

Reducció

Inversió Final

(213188

79.757,28€

70.242,72€

Font

Increment

Inversió Final

Millora dels equipaments dels horts urbans

(Z:/811813

48.400,00€

48.400,00€

Millores edifici Teatre Xecs Forteza

(2318ng

18.047,28€

18.047,28€”

Projecte original

Reforma 4a planta de Cort

Nous projectes

S’adjunta annex II

S’aprova per unanimitat

6. Canviar la destinació sobrant de Capitalitat de 2009

Es proposa:

“El Consell de la Capitalitat de Palma va aprovar en la sessió ordinària de dia 2 de
febrer de 2009 les inversions per a l’exercici 2009. Entre les inversions previstes hi ha el
“Projecte execució vialitat, accessos i recorreguts per als vianants dins el Bosc de
Bellver (Z“ Fase)” amb una inversió estimada de 400000 euros.
L’àrea d’infraestructures, responsable del projecte, ja dóna per finalitzat el projecte
quedant un sobrant de 20.710,30 euros.
Per tant, es proposa que el Consell de Capitalitat adopti el següent:

Acord:
Destinat el sobrant que ha quedat del “Projecte execució vialitat, accessos i
recorreguts per als vianants dins el Bosc de Bellver (Z“ Fase) al projecte “Obres de
millora d’elements estructurals del Bosc de Bellver (esbaldrec tanca paret de pedra
seca, abeuradors naturals i altres)”.

Projecte original
Projecte execució vialitat, accessos i recorreguts
per als vianants dins el Bosc de Bellver (2o Fase)

Font

Reducció

CAIB
2009

20 ' 710’ 30%:

Estat
Finalitzat
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Nou projecte
Obres de millora d’elements estructurals del Bosc
de Bellver (esbaldrec tanca paret de pedra seca,
abeuradors naturals i altres)

Font

Increment

Inversió Final

CAIB
2009

20.710,30€

20.710,30€”

S’adjunta annex III
S’aprova per unanimitat
7. Aprovar, en el seu cas, l’acta de la sessió

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 4, corresponent a aquesta sessió de
dia 23 de desembre de 2019.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta,

de Palma
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ANNEX ]
FITXA DE CAPITALITAT
Fons de Capitalitat 2017. Reducció

ÀREA: REGIDORIA DE TURISME, COMERC ITREBALL
TÍTOL DEL PROJECTE: REFORMA OFICINA D’ INFORMACIÓ TURÍSTICA
COSTA DE SANTO DOMINGO

IMPORT: 17.000,00 €
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Reforma del Local de la Costa de Sto Domingo de Palma, per a l’obertura d’una nova oficina
d’informació Turística:
Demolicions :
556,7l€
Obra:
5.263,92€
Fontaneria:
l.904,25€
Fusteria:
363,07€
Instal-lacións:
542,21€
Pintura:
1.345,47€
;
Varis:
2.568,64€
Impostos IVA:
4.455,73€
Total
l7.000,00€
-

_

'

(
’

"
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FITXA DE CAPITALITAT
Fons de Capitalitat 2017. Increment
ÀREA: TURÍSME, SANITAT 1 CONSUM
TÍTOL DEL PROJECTE: REFORMA
DEL PARC DE LA MAR (QUIOSC)

|

OFICINA D’ INFORMACIÓ TURÍSTICA

IMPORT: 17.000,00 €
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El Quiosc del parc de la Mar és un punt d’informació turística de màxima impoitància per a la
Ciutat de Palma i per a tota l’Illa de Mallorca donada la seva situació en un lloc d’arribada a la
Ciutat de gran afluència i és ben necessari emprendre la seva reforma i condicionament adequat.

Per això se sol-licita el finançament de la seva reforma per llei de Capitalitat

Ajuntament
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ANNEX II
FITXA CAPITALITAT
Fons de Capitalitat 2018. Reducció

;

ÀREA: INFRAESTRUCTURES

\

TÍTOL DEL PROJECTE: HABILITACIÓ DE LA PLANTA 4 EDIFICI DE CORT

|

IMPORT: 150000 € /Reducció 79.757,28 € / Final 70.242,72 €

—|

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
La quarta planta de l’edifici municipal de Cort requereix una intervenció per tal
d’habilitat-la. El projecte contempla 3 fases que són:
Primera: sectorització contra incendis de l’escala de serveis. Obra i instal-lació
d’elements de pas i accés ubicats al nucli vertical de comunicació (escala i ascensor) per
tal de garantir l’evacuació de persones en cas d’incendi i establir els sectors d’incendi,
així com canviar les portes d’accés als diferents espais.
Segona: Prohecte d’acabats a la 4a planta. El projecte contempla els revestiments i la
col-locació de mobles per a les instal-lacions de climatització i presa de corrent.

Tercera: Projecte de reforma integral o reforç del forjat de la tercera planta per tal de
permetre impantar l’ús administratiu.

Ajuntament

de Palma

FITXA DE CAPITALITAT
Fons de Capitalitat 2018. Increment I
I_ÀREA: INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

TÍTOL DEL PROJECTE: MILLORA DELS EQUIPAMENTS DELS HORTS
URBANS

|

IMPORT: 48.400 €
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

L’Ajuntament de Palma pretén donar continuïtat al programa de participació ciutadana de la
Xarxa d’Horts Urbans Ecosocials de Palma. Aquest programa es va posar en marxa per primera
vegada l’any 2010. Actualment consta de 106 parcel-les de 20m2 emplaçades a quatre parcs que
pertanyen a quatre districtes diferents: Viver municipal- Nord, Ses Sorts- Llevant, Son PereraPlatja de Palma, Sa Riera- Centre; i de tres blocs formats per 12 taules de cultiu (Son PereraLlevant). Amb el present projecte, nou anys després, es volen millorar els equipaments dels horts
urbans actuals amb la construcció d’una caseta comú per guardar material a cadascun dels horts,
la pavimentació de la zona on hi ha els blocs de taules de cultiu adreçats a associacions o entitats
sense ànim de lucre de persones amb mobilitat reduïda, ampliar el nombre de parcel-les d’un dels
Horts (Son Perera), passant de 18 parcel-les que hi ha actualment a 40 i realitzar reparacions a
l’equipament existent. Així, la Xarxa disposarà d'un total de 126 parcel-les de conreu i de tres
blocs conformats de 12 taules de cultiu cadascun.
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FITXA DE CAPITALITAT
Fons de Capitalitat 2018. Increment 2
ÀREA: INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

\

TÍTOL DEL PROJECTE: RESTAURACIÓ D’UN DELS ESCUTS DE LA FACANA
MONUMENTAL DE L”EDIFICI DE CORT

IMPORT: 13.310,00 €

|

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
El Àrea de Infraestructuras ha realizado un proyecto de canservación y restauración de un escudo
de la fachada del edificio de Cort, de piedra caliza, situado sobre una de las puertas principales de
acceso.
Por haberse detectada deñciencias en el estado del material y su anclaje, que podrien afectar a la
estabilidad del elemento, el proyecto pretende recuperar la unidad de obra mantenienda su
estructura material, respetar su autenticidad y garantizar la seguridad de los usuarios del edificio.
Se adjunta la memòria explicativa del proyecto:

ESCUDO EN FACHADA AJUNTAMENT DE PALMA
El escudo, esculpida en un bloque de piedra caliza, apoya en dos barras de hierro empotradas en
la fábrica. La inferior queda asentada en un pequeño roleo decorativa y la superior en forma de
“alcayata” recibe un cáncamo fijado al trasdós del escudo. Todo el conjunto, al estar instalado con
una ligera inclinación, queda asegurada con dos piezas tipo aldaba.
Este sistema, en origen, posibilitaba su desmontaje sin necesidad de actuar sobre el anclaje y con
la simple elevación el escudo quedaba liberado. Actualmente los procesos de oxidación del hierro
de los anclajes dificultan esta posibilidad teniendo que recurrir a sistemas mecànicos de corte.
El escudo representa Suciedad generalizada con formación de ligeras costras de enmugrecimiento
y significativas muestras de inestabilidad que han provocado la aparición de gn'etas. Estas fueron
detectadas durante la campaña de restauración del voladiza de Cort y en sucesivas revisiones se
ha observada que la situación se mantiene y que antiguos rellenos de las ñsuras se han

desprendido.

Se conñrma por tanto que el proceso de asiento de la pieza se sigue produciendo y que las
tensiones que se generan por el apoyo puntual de la misma se maniñestan con la apertura de

antiguas sellados.

Además resulta más que probable que las ñsuras estén asociadas a las zonas donde se insertan los
elementos metálicos de anclaje ya que al ser de hierro pueden estar sometidos a procesos de
oxidación que también dan lugar a alteraciones por su aumenta de volumen.
12
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Considerando, por tanto, que estamos ante un proceso de degradación que dificilmente puede
estabilizarse solo con operaciones de cosido sin intervenir en el origen de las alteraciones, el
escudo deberá ser desmontado para proceder a su limpieza, consolidación y sustitución de
aquellos elementos metálicos que hayan perdido sus caracteristicas resistentes por procesos de
alteración o por deformación.
1.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Los trabajos, que serán realizados por técnicos titulados en restauración de bienes culturales, se
desarrollarán de acuerdo a la siguiente planificación:

Redacción del proyecto de restauración
Al tratarse de una parte integrante de un BIC se redactarà un proyecto de restauración que se
someterá a la aprobación de la Comisió de Patrimoni del Consell de Mallorca que incluya los
siguientes apartados:
- Implantación y medidas de seguridad
Se acotará el àrea de actuación mediante vallas de contención personal y se instalará un andamio
que permita realizar las labores de preparación del desmontaje de la pieza.
-

Limpieza superficial

Retirada por medios mecánicos de depósitos que impidan el reconocimiento.
-

Protección

Las superfícies del escudo que puedan verse afectadas por la instalación de eslingas o elementos
de izado, se protegerán mediante láminas plásticas de diferente naturaleza y grosor (làmina de
espurna de polietileno, film alveolar, planchas de poliestireno extruido, etc)

Refuerzos provisionales
Mediante gatos de aprieto y eslingas de tracción se asegulrará la estabilidad del conjunto de
manera que no se produzcan movimientos de las piezas.
-

-

Desmontaje

Una vez instaladas las eslingas descargará ligeramente la pieza utilizando un camión con pluma
para de esta manera poder liberar los elementos de anclaje asegurando en todo momento que la
carga permanece centrada y no puedan producirse oscilaciones o balanceos una vez suspendida.
A continuación se procederá al corte de las fijaciones de hierro.
- Embalaje y traslado al taller
La pieza será depositada en la caja del camión sobre un palet debidamente acolchado y se
realizará una estructura de madera alrededor para asegurarla durante el transporte.

Cosido y refuerzo
Se desmontarán los fragmentos que hayan sufrido desplazamientos y deban ser reubicados. Con
el ñn de asegurar una correcta transmisión de esfuerzos a través de los planos de fractura se
insertarán, embebidas en mortero de resina epoxi, varillas de acero inoxidable AISI 316 o de fibra
de vidrio.
-

-

Sellado de grietas y fisuras

Se utilizarán morteros de cal NHL

35 y áridos entonados para evitar el empleo de pigmentos en
13
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las masas.
-

Limpieza

-

Sustitución de piezas metálicas

Se combinarán métodos mecánicos y fotónicos para eliminar los depósitos adheridos y reducir el
contraste que provocan los lavados diferenciales en la superficie del mármol.

Los elementos metálicos de hierro que estén deformados u oxidados y que se considere que no
cumplen su función estructural serán reemplazados por piezas de acero inoxidable AlSI 316.
Se instalará un nuevo sistema de apoyo que reparta las cargas en el apoyo evitando efectos
puntuales de sobrecarga.
- Montaje

Una vez instalados los nuevos anclajes y sistemas de descarga se trasladará con camión grua y se
instalará.
- Documentación gràfica y fotogràfica

Todo el proceso quedarà documentado gràfica y fotográñcamente.
-

Memoria

Se redactarà una memoria final en la que se recojan procedimientos y productos empleados.
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|

ÀREA: INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

|

TÍTOL DEL PROJECTE: MILLORES A L’EDIFICI TEATRE XESC FORTEZA

]

IMPORT: 18.047,28 €

]

I

|

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
El Area de Infraestructuras ha previsto un proyecto para la fabricación, suministro e instalación
de dos escaleras metálicas de acceso a la cubierta del ediñcio Teatre Xesc Forteza, ubicat a la
plaça de Miquel Maura, número 1, así como la colocación de dos líneas de vida para realizar las
reparaciones necesarias de eliminación de ñltraciones y mantenimiento posterior de la cubierta,
según la medidas de seguridad exigidas.
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ANNEX III

Aprovat pel Consell de la Capitalitat de dia 2 de febrer de 2009
Fons de Capitalitat 2009. Reducció
ÀREA: INFRAESTRUCTURES
CODI PARTIDA PRESSUPOSTARIA:

ll

43219 60109

TÍTOL PARTIDA; PROJECTE EXECUCIÓ VIALITAT, ACCESSOS
RECORREGUTS PER ALS VIANANTS DINS EL BOSC DE BELLVER (2o FASE)

1

IMPORT: 400.000,00€ / Reducció 20.710,30 € / Estat: Finalitzat

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Descripció del projecte
El bosc de Bellver és el parc urbà més important de la ciutat de Palma. Malgrat la importància del
seu patrimonio tant històric com natural en els darrers anys no s’han destinat els recursos
necessaris per garantir-ne la conservación i el manteniment, per la qual cosa resulta

imprescindible redactar un pla integral d’ordenació d’usos i tractament paisatgístic.

La partida pressupostària de l’any 2008 de 200.000 € fou destinada una part a la redacción d’un
projecte de vialitat, accesos i recorreguts per als vianants dins del Bosc de Bellver. Aquest
projecte es redacta amb l’objectiu d’establir les característiques de les obres que s’han d’executar
per obtener una correcta adequació dels accesos i la vialitat de tot el Bosc de Bellver, segint els
criteris marcats al Pla d’usos i gestió respecte a les diferents funcions: recreativa, educativa i
ecològica que ha de complir. El projecte inclou la realització d’un estudi previ i d’un projecte
executiu de primera fase del camí perimetral, d’un total de cinc fases. La primera d’aquestes fases
s’ha ñnançat a través de la partida de la Llei de Capitalitat prevista per al 2008, i ara amb els
400.000,00 euros previstos per a l’any 2009 es preveu finançar les següents fases. Per últim cal
comentar que el pressupost global del projecte d’execució de vial perimetral ascendéis a
l.000.000,00 euros.
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FITXA DE CAPITALITAT
Fons de Capitalitat 2009. Increment
ÀREA: INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

TÍTOL DEL PROJECTE: OBRES DE MILLORA D’ELEMENTS ESTRUCTURALS
DEL BOSC DE BELLVER (ESBALDREEC TANCA PARED DE PEDRA SECA,
ABEURADOS NATURALS I ALTRE S

IMPORT: 20.710,30 €
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Reconstrucció d’un esbaldrec de la tanca del Bosc del Castell de Bellver, situat en el límit de
divideix l’Espai Lliure Públic Sa Taulera del Bosc, segons patrons de construcció tradicional, per
tractar-se de un element patrimonial que interessa conservar i per tractar-se de un element
delimitador del espai tancat al us públic de nit, motiu pel que interessa reparar amb caràcter
immediat.
Reparació de tanques d’elements hidrològics segons consten en el plànol 12 Elements
hidrològics, del Pla de usos i gestió del Bosc, i dotació de nous punt de carrega de aigua per
extinció d’incendis a proposta de Conselleria de Medi ambient.
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