EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2019
Caràcter: ordinària
Data: 25 d’abril de 2019
Horari: de 10.05 a 13.33 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament
Assistents:
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Ordre del dia amb les alteracions de l’ordre en el debat i votació:
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2019
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 3 d'abril de 2019
3. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 28 de març de
2019
4. Donar compte dels convenis inscrits al Registre de Convenis
5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 23 de març al 17 d’abril de 2019
6. Personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 569/18 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
7. Reconeixement de compatibilitat del Sr. Nadal Salamanca Nadal personal laboral de l'IMI
per a l'activitat d'assessoria informàtica
8. Reconeixement de deute a l'entitat Institut de Treball i Serveis Socials (INTRESS) per un
import de 26.672,05€
9. Reconeixement de deute a l'empresa VIAJES PEGASO, SL per un import de 150€
10. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVEL SERVICES per un import de 52,62€
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11. Reconeixement de deute a l'empresa REVIAJEROS, SL per un import de 2.608,09€
12. Reconeixement de deute a l'empresa ILSBA SERVEIS PER A LA INTEGRACIÓ per un import
de 702,24€
13. Reconeixement de deute a l'empresa LUCUS GESTIÓ D'ESPAIS I NATURA SL per un import
de 1.270,50€
14. Reconeixement de deute a l'empresa GALBENTOURS, SAU per un import de 565,80€
15. Reconeixement de deute a l'empresa Funerària Municipal per un import de 82,61€
16. Proposta d'aprovar deute per el subministrament de combustible a vehicles per un import
de 396,70€ (IMI)
17. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 12.120€
18. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import de
30.936€
19. Reconeixement de deute a l'empresa TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR UTE per un import de
10.765,20€
20. Reconeixement de deute al Sr. G. Mesquida Amengual per un import de 600€
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21. Reconeixement de deute al Colegio Ntra. Sra. de Montesión per un import de 1.680€
22. Reconeixement de deute a l'empresa Europa Press Delegaciones SA per un import de
724,32€
23. Reconeixement de deute a l'empresa Palmabeach Excellence Quality Services SL per un
import de 2.420€
24. Reconeixement de deute a l'empresa MANINTE, SL per un import de 346,91€
25. Reconeixement de deute a l'empresa municipal EMAYA, SA per un import de 2.341,02€
26. Reconeixement de deute a l'entitat Grupo de Educadores de calle y Trabajo con menores
(GREC) per un import de 31.867,34€
27. Reconeixement de deute a l'empresa Auto Serve Talleres Mallorca 2015 SA, per un import
de 24,67€
28. Reconeixement de deute a l'empresa NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS SL, per un import de
2.736,26€
29. Reconeixement de deute a l'empresa Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL per un import
de 4.646,57€
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30. Reconeixement de deute a l'empresa PROYECTOS PAISAJISTICOS DE BALEARES, SL per un
import de 12.934,19€
31. Reconeixement de deute a l'empresa BONGRUP BALEARES, SL per un import de 19,41€
32. Reconeixement de deute a l'empresa DYRECO PALMA, SL per un import de 122,48€
33. Reconeixement de deute a T-Systems el mes de febrer de 2019
34. Reconeixement de deute a SAMSIC els mesos de febrer i març 2019
35. Reconeixement de deute al despatx Jesús González Pérez Abogados per un import de
2.000€
36. Reconeixement de deute al Sr. A. González Salinas per un import de 187,58€
37. Reconeixement de deute a la Sra. M. Cerdó Frias per un import de 23.380,62€
38. Reconeixement de deute a l'empresa ESPORTS 85 SL per un import de 62.370€
39. Reconeixement de deute al servei de Tamborers i Macers de dia 30 i 31 de gener 2018 de
la Festa de l'Estendard per un import de 1.850€
40. Reconeixement de deute a les empreses AGA TRAVEL SERVICES i ASPAS FUNDACIÓN per un
import de 1.903,31€
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41. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import de
30.936€
42. Reconeixement de deute a l'Empresa Funerària Municipal per un import de 2.033,89€
43. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 13.320€
44. Reconeixement de deute a l'empresa DORNIER SAU per un import de 276.189,23€
45. Reconeixement de deute a l'empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un
import de 19.108,86€
46. Rectificació acord de 28 de febrer de 2019 aprovació definitiva del Compte General 2017
47. Rectificació error material acord plenari de dia 28 de març de 2019 en relació al
reconeixement de deute a l'empresa LABAQUA, SA per un import de 54.984,27€
48. Autoritzar a l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA) per subscriure
operació d'endeutament a llarg termini per import de 9.000.000€
49. Declarar les obres subjectes a ICIO realitzades per la Fundació AMADIP ESMENT d'interès i
utilitat municipal amb l'aplicació de la bonificació
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50. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
51. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
52. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, relativa al sòl urbà els sectors de sòl
urbanitzable SUP/51-01 Son Ferragut i SUP/51-02 La Femu. PA2018/0001. 01PRAI261
53. Aprovar definitivament la modificació del PGOU de Palma relativa a la modificació del
Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic,
PA16/6. 01PRAD42
54. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU a l’àmbit de l’UA 45-01 (antiga presó).
PA2018/0008. 01PRAI262
55. Modificar el PGOU en relació a l'ordenació de Son Gual I (SUP 86-01) i Suspendre la
tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, PA2019/0004.
01prsus08
64. Grup C's relativa a les obres de millora als accessos de les vivendes socials de Camp Redó
57. Grup PP relativa al reforç policial durant l'estiu
62. Grup C's relativa a l'estat de les instal·lacions elèctriques als centres esportius de l'IME
68. Grup PP relativa a la falta de vivenda a Palma
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66. Grup PP relativa a la retirada d'herbes
63. Grup C's relativa al centre sanitari Son Reus
56. Grup C's relativa a la creació d'un espai per a museu històric de la Policia Local de Palma
69. Grup PP relativa al servei de neteja d'EMAYA els cap de setmana
58. Grup PP relativa a l'obertura de centres escolars en horari no lectiu
59. Grup PP relativa a la llibertat d'elecció de la llengua
60. Grup PP relativa a l'elaboració d'una guia o manual en relació amb les funcions de control
intern
61. Grup C's relativa a la devolució als ciutadans de Palma de 30.000 € per part del regidor Sr.
Ferrer
65. Grup C's relativa a adequació de les instal·lacions i neteja de la zona d'aparcaments de Son
Fuster Vell
67. Grup PP relativa a estabilitat laboral dels treballadors de l'EFM
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70. Donar compte acord Junta de Govern 27-03-19 de Liquidació i revisió de preus del
contracte de manteniment de les instal·lacions de regulació i control de tràfic urbà del terme
municipal de Palma adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS:15/2019
71. Donar compte de “Informe del Interventor sobre el cumplimiento del Plan de Saneamiento
art. 3.6 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficacia”
72. Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 03/04/2019 de “Prorroga del
contracte de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del
sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma lot 1, amb OBJECCIONS: Inf. 74/2019
73. Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 03/04/2019 de “Pròrroga dels
contractes de serveis de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i
conservació del sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma lot 1, amb OBJECCIONS:
Inf. 75/2019
74. Donar compte de l'informe de morositat del mes de març de 2019
FOD 1. Aprovar la modificació de crèdit n. 7, de suplement de crèdit finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
FOD 2. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
FOD 3. Reconeixement de deute al Sr. X. Ferré Fernández per un import de 1.040,60€
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FOD 4. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 83.718,70€
FOD 5. Reconeixement de deute a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un import de
107.475,58€
FOD 6. Reconeixement de deute a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un import de
41.190,43€
FOD 7. Reconeixement de deute a l'empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un
import de 349.016,69€
FOD 8. Reconeixement de deute a l'empresa Canal4 Televisión de Baleares, SL per un import
de 2.388,54€
FOD 9. Reconeixement de deute a l'empresa Canal4 Televisión de Baleares, SL per un import
de 2.388,54€
FOD 10. Reconeixement de deute a l'empresa Canal4 Televisión de Baleares, SL per un import
2.388,54€
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FOD 11. Donar compte al Ple acord Junta de Govern de 17/04/2019 “Pròrroga
EXTRAORDINARIA del contracte servei prevenció d’accidents, salvament i socorrisme, així com
l’assistència al bany per accessibilitat platges de Palma, amb OBJECCIONS: Inf. 96/2019
FOD 12. Donar compte al Ple acord Junta de Govern de 17/04/2019 “Revisió de preus del
Servei de conservació de la senyalització horitzontal, vertical, elements de protecció i
senyalització de guals amb OBJECCIONS: Inf. 188/2018
FOD 13. Moció Grup C's relativa a la reforma del port d'es Molinar
FOD 14. Reconeixements honorífics Policia Local 2019
FOD 15. Grup PP moció relativa a Camp Redó
FOD 16. Pregunta oral del Grup PP relativa a EDUSI
FOD 17. Rectificar errada material acord del Ple de 28.02.2019 ADALMO SL
6. PRECS I PREGUNTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2019
Es proposa:
"Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2019"
Aprovat per unanimitat
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 3 d'abril de 2019
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Es proposa:
"Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 3 d'abril de 2019"
Aprovat per unanimitat
3. Donar compte del seguiment d'execució dels acords del Ple ordinari de dia 28 de març de
2019
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Únic. Donar compte del resultat del seguiment i l’execució dels acords complimentats
corresponents al Ple ordinari de dia 28 de març de 2019 de l’Ajuntament."
4. Donar compte dels convenis inscrits al Registre de Convenis
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"La Secretaria General del Ple dóna compte dels convenis rebuts i inscrits al Registre de
Convenis fins el dia d’avui.
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1643 Conveni de 02 04 19 entre l’Ajuntament de Palma i la Fundació UNICEF Comitè Espanyol
sobre el reconeixement de Palma com a Ciutat Amiga de la Infància pel període 2018-2022
(Registrat el 02 04 2019).
1644 Conveni de col·laboració de 29 03 19 entre l’Ajuntament de Palma i la Comunitat Filmin
SL per a l’organització de l’Atlàntida Film Fest de l’1 al 7 de juliol de 2019 a Palma (Registrat el
02 04 2019)."
5. Donar compte de la relació de decrets des del dia 23 de març al 17 d’abril de 2019
El Ple de l’Ajuntament se’n dóna per assabentat de:
"Es dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets de Batlia i de les Resolucions de
presidents i gerents dels organismes autònoms municipals publicats en el Portal Llibre de
Decrets, a http://empleats.cort1.pm/empleats/PortalLoginServlet#, des del dia 23 de març al
17 d’abril de 2019."
6. Personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 569/18 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
Es proposa:
"D'acord amb el que disposa l'art. 123.1 m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, modificada per Llei
57/03, de 16 de desembre de Mesures per a la Modernització del Govern Local , és atribució
del Ple decidir, segons el nostre parer, sobre la defensa de l'Ajuntament de Palma en el
següent recurs contenciós administratiu:
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJIB
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Recurs núm. 569/18
Actor: "FUNDACIÓ NATZARET"
Acte impugnat: Acord adoptat pel Ple d’Ajuntament de Palma en sessió ordinari de dia 28-0618, que va aprovar definitivament la modificació del PERI del Terreno en l’àmbit de Natzaret.
Per la qual cosa es proposa elevar a l’Ajuntament Ple el següent
A C O R D:
S’acorda personar-nos i que la representació i defensa de l’Ajuntament de Palma en el recurs
contenciós administratiu núm. 569/18 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, serà a càrrec dels lletrats municipals, i se’ls faculta per
dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
7. Reconeixement de compatibilitat del Sr. Nadal Salamanca Nadal personal laboral de l'IMI
per a l'activitat d'assessoria informàtica
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 3 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"Primer .–Autoritzar, pels motius que antecedeixen, la compatibilitat per a l'exercici d'activitats
privades, al Sr Nadal Salamanca Nadal, personal laboral de l' Institut Municipal d'Innovació.
Segon.-El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment dels articles
3 i següents de la Llei 53/84, de26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, i articles concordants del RD 598/85, de 30 d’abril.
Tercer.- El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar ni la jornada ni l’horari de
treball de la persona interessada a l’Administració Local i les infraccions en matèria
d’incompatibilitats es consideren molt greus als efectes previstos dins la normativa del Règim
Local."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
8. Reconeixement de deute a l'entitat Institut de Treball i Serveis Socials (INTRESS) per un
import de 26.672,05€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r Reconèixer i abonar el deute per un total de 26.672,05 € (vint-i-sis mil sis-cents setanta-dos
euros amb cinc cèntims), factura núm. V2000006123, a l'entitat Institut de Treball i Serveis
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Socials (INTRESS), CIF G08973224, per la prestació del Servei d'Informació i Comunicació
PALMAJOVE durant el mes de febrer de 2019, atès que el Servei s'ha continuat prestant entre
la finalització de la pròrroga extraordinària (31 de gener de 2019) i l'inici de la nova contracta
(1 de març de 2019), tot això conforme amb l'informe que de la TAE Psicòloga, tècnica en
Joventut amb la conformitat del regidor de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics de data 31
de gener de 2019, en referència a la necessitat de garantir la continuïtat del Servei.
2n L’esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 20.33710.227.06.06 JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE) del vigent pressupost de
despeses.
3r Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’interessat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
9. Reconeixement de deute a l'empresa VIAJES PEGASO, SL per un import de 150€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"1. Reconèixer el deute per un import total de 150,00 euros, amb l’IVA inclòs a VIAJES PEGASO
S.L., amb CIF B07809619, segons la factura 9190049/2019.
2. Carregar l’import de 150,00 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23100 del
pressupost vigent."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
10. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVEL SERVICES per un import de 52,62€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer el deute per un import total de 52,62 euros, amb l’IVA inclòs a AGA TRAVEL
SERVICES, amb CIF B57093635, segons la factura A 77840.
2. Carregar l’import de 52,62 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23100 del
pressupost vigent."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
11. Reconeixement de deute a l'empresa REVIAJEROS, SL per un import de 2.608,09€

-9-

Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer el deute per un import total de 2.608,09 euros, amb l’IVA inclòs a REVIAJEROS
S.L., amb CIF B16512451, segons les factures 1366, 1371, 1372, 1370, 1364 i 1231.
2. Carregar l’import de1.716,11 euros, amb l’IVA inclòs ala partida 06.91200.23100 del
pressupost vigent i carregar l’import de 891,98 euros, amb l’IVA inclòs a la partida
06.91200.23000."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
12. Reconeixement de deute a l'empresa ILSBA SERVEIS PER A LA INTEGRACIÓ per un import
de 702,24€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"1. Reconèixer el deute per un import de 89,54 euros, amb l’IVA inclòs a ILSBA, SERVEIS PER A
LA INTEGRACIÓ, amb CIFB57723132, segons la factura 01-2019.
2. Reconèixer el deute per un import de 447,70euros, amb l’IVA inclòs a ILSBA, SERVEIS PER A
LA INTEGRACIÓ, amb CIF B57723132, segons la factura 02-2019.
3. Reconèixer el deute per un import de 165,00 euros,amb l’IVA inclòs a ILSBA, SERVEIS PER A
LA INTEGRACIÓ, amb CIF B57723132, segons la factura03-2019.
3. Carregar l’import total de 702,24 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22707 del
pressupost vigent."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
13. Reconeixement de deute a l'empresa LUCUS GESTIÓ D'ESPAIS I NATURA SL per un import
de 1.270,50€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer el deute per un import total de 907,50 euros, amb l’IVA inclòs a LUCUS GESTIÓ
D’ESPAIS I NATURA S.L., amb CIF B57730236, segons la factura 2019L0001.
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2. Reconèixer el deute per un import total de 363,00 euros, amb l’IVA inclòs a LUCUS GESTIÓ
D’ESPAIS I NATURA S.L., amb CIF B57730236, segons la factura 2019L0002.
3. Carregar l’import total de 1.270,50 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23100 del
pressupost vigent."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
14. Reconeixement de deute a l'empresa GALBENTOURS, SAU per un import de 565,80€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer el deute per un import de 565,80 euros, amb l’IVA inclòs a l’EMPRESA
GALBENTOURS S.A.U., amb CIF A07662562, segons la factura G/000175/1/18/03.
2. Carregar l’import total de 282,90 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23100 del
pressupost vigent.
3. Carregar l’import total de 282,90 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23120 del
pressupost vigent."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
15. Reconeixement de deute a l'empresa Funeraria Municipal per un import de 82,61€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer el deute per un import de 82,61 euros, amb l’IVA inclòs a l’EMPRESA
FUNERARIA MUNICIPAL S.A., amb CIFA07207244, segons la factura Z1804613.
2. Carregar l’import total de 82,61 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22601 del
pressupost vigent."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
16. Proposta d'aprovar deute per el subministrament de combustible a vehicles per un
import de 396,70€ (IMI)
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
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Es proposa:
“Primer. Reconèixer el deute extrajudicial de crèdit amb les entitats relacionades a
continuació, per un import total TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
(396,70 euros), corresponent als subministraments de combustible diversos dels vehicles
propis de l’IMI, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2018 i gener de 2019,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.92050.22103 "Subministrament de combustible" i
document comptable RC núm. 22019/115 (ref. 22019/71).
El deute que s’ha de reconèixer és el següent:
DATA
VEHICLE
29/10/2018 7240JVK
30/30/2018 9320BRW
31/10/2018 0616CVJ
6130018/00004318
12/11/2018 0616CVJ
12/11/2018 7348FHD
13/11/2018 7240JVK
09007/D/18/004230
13/11/2018 7241JVK
26/11/2018 9321BRK
16/11/2018 0616CVJ
22/11/2018 0616CVJ
03/01/2019 9790JFK
07/12/2018 7240JVK
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TOTAL

IMPORT PROVEIDOR
30
Galp
30
Pedro A Llompart y A Pieras
20
CEPSA

NIF
Fra
A28559573
3593
A07053531 2018-02-14567
A28354520

10
50
50

Pedro A Llompart y A Pieras
Pedro A Llompart y A Pieras
REPSOL

A07053531 2018-02-15126
A07053531 2018-02-15138
A80298839

50
50
10
15
51'4
30'3

Febrer SA
Pedro ALlompart y A Pieras
PedroA LLompart y A Pieras
Pedro A Llompart y A Pieras
Febrer SA
Care of People SLU

A07038441 2018-12-9280
A07053531 2018-02-15847
A07053531 2018-02-15348
A07053531 2018-02-15653315
A07038441 2019-12-46
B57948796 333019039

396'7

Segon. Abonar com a mediador a D. José Llull Pastor, mencionat a l’apart expositiva, la
despesa total a la qual es fa referència en el punt anterior.
Tercer. Notificar aquest acord a l’entitat interessada i a les seccions de Comptabilitat i
Intervenció.”
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
17. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 12.120€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, amb CIF. G
57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de Palma, d’un total de 12.120,00
euros (dotze mil cent vint euros), IVA exempt i que corresponen al lloguer d’una part d’un
edifici situat al camí vell de Bunyola de Palma i propietat de l’entitat, corresponents a la
factura 2019/05 de febrer 2019.
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La quantitat total de 12.120,00 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121 20200 del
vigent pressupost de despeses."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
18. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import
de 30.936€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt,
a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) amb CIF. G 64147184 i domicili al carrer Àlaba,
61 1er, CP 08005 Barcelona, corresponents a la factura fra. 19/02/18 de febrer de 2019.
La quantitat total de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt, es pot
carregar a la partida 20 23121 22793 PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del vigent
pressupost de despeses.
2n. NOTIFICAR el present acord a la part interessada."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
19. Reconeixement de deute a l'empresa TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR UTE per un import
de 10.765,20€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer el deute extrajudicial de crèdit amb l’entitat TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR
UTE (U16543522), i abonar les factures pendents de l’exercici 2018, d’acord amb la justificació
de la despesa signada pel Coordinador dels Teatres amb el conforme de la Directora General
de Cultura de data 21 de març de 2019.
FACTURA: F0044, de data 03/12/2018
CONCEPTE: Servei so i llum mes novembre 2018, teatre municipal Mar i Terra
IMPORT: 1755,48 euros
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22706(Teatres. Serveis Tècnics i de Gestió dels
Teatres.
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2018/22956
FACTURA: F0045, data 03/12/2018
CONCEPTE: Servei so i llum mes novembre 2018, teatre municipal Catalina Valls
IMPORT: 2422,36 euros
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APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:03.33330.22706 (Teatres. Serveis Tècnics i de Gestió dels Teatres.
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2018/22641
FACTURA: F0043 1, data 07/12/2018
CONCEPTE: Servei so i llum mes novembre 2018, teatre municipal Xesc Forteza
IMPORT: 6587,36 euros
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22706 (Teatres. Serveis Tècnics i de Gestió dels
Teatres.
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2018/22742
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
20. Reconeixement de deute al Sr. G. Mesquida Amengual per un import de 600€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"1. Reconèixer i abonar el deute per un import total de 600 euros, menys el corresponent
descompte d’IRPF, d’honoraris a Gabriel Mesquida Amengual, 41372758J, amb càrrec a la
partida 03.33809.22620 Festa de l’Estendard i altres actes culturals del vigent Pressupost de
despeses.
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
21. Reconeixement de deute al Colegio Ntra. Sra. de Montesión per un import de 1.680€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer i abonar el següent deute, corresponent per la despesa generada per la
col·laboració artística del projecte Stolpersteiner, projecte de pedres de la memòria que
consisteix en la senyalització dels indrets on van viure persones víctimes del nazisme
mitjançant la col·locació d’unes plaques de llautó amb la informació de la víctima, a Palma hi
ha 14 víctimes.
- Fra. núm. 18/2019. Import total de 1.680 euros (exempts d’IVA) al Colegio Ntra. Sra. de
Montesión, CIF R0700120I, amb càrrec a la partida 03.33601.22706 (Centre Maimó.- Treballs
externs) del Pressupost de Despeses de 2019.
2. Comunicar-ho al Departament Financer i als interessats."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
22. Reconeixement de deute a l'empresa Europa Press Delegaciones SA per un import de
724,32€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1.-Reconèixer el deute per un import de 724,32 euros (IVA inclòs) de la factura núm.
1901/00279, corresponent a la empresa Europa Press Delegaciones S.A. amb CIF A41606534i
domicili al Paseo de la Castellana 210 planta 3 28048 Madrid.
2.-Carregar l’import de 724,32 euros (IVA inclòs), a la partida 02.92061.22602 PREMSAPUBLICITAT I PROPAGANDA del pressupost vigent.
3. Notificar aquest acord a l’interessat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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23. Reconeixement de deute a l'empresa Palmabeach Excellence Quality Services SL per un
import de 2.420€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1.-Reconèixer el deute per un import de 2.420,00 euros (IVA inclòs) de la factura núm.
180098, corresponent a la empresa Palmabeach Excellence Quality Services S.L. amb CIF
B57779696 i domicili a la carretera de l’Arenal 18, local 41 07610 Can Pastilla.
2.-Carregar l’import de 2.420,00 euros (IVA inclòs), a la partida 02.92061.22602 PREMSAPUBLICITAT I PROPAGANDA del pressupost vigent.
3. Notificar aquest acord a l’interessat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
24. Reconeixement de deute a l'empresa MANINTE, SL per un import de 346,91€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"1.- Reconèixer el deute existent, per import de 346,91 € (tres-cents quaranta-sis euros amb
noranta-un cèntims), IVA inclòs, amb l’entitat MANINTE, SL, amb CIF B54825328, per la
prestació del servei consistent en la reparació urgent, en data 19/12/2018, d’una avaria
elèctrica al centre de dia del Coll d’en Rebassa, reflectit en la factura següent:
- Factura núm.A180309, emesa amb data del 20/12/2018, per import de 346,91 € (IVA inclòs),
amb registre comptable 2018/23637.
2.- Aquest import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.23100.21200 del
pressupost municipal de despeses de 2019."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
25. Reconeixement de deute a l'empresa municipal EMAYA, SA per un import de 2.341,02€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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"1.- Reconèixer el deute existent, per la suma de 2.341,02 € (dos mil tres-cents quaranta-un
euros amb dos cèntims), IVA inclòs, amb l’entitat EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES,
amb CIF A07000029, per la realització de neteges especials al poblant de Son Riera-Son Banya,
com a conseqüència de l’inici del seu desmantellament,i realitzades durant l’exercici de 2018.
L’esmentat import correspon a la suma de les factures següents:
- Factura núm. 0090024811, emesa amb data del 30/11/2018, per import de 801,48 € (IVA
inclòs), corresponent a la neteja especial del poblat Son Riera-Son Banya, realitzada el
29/11/2018.
- Factura núm. 0090024812, emesa amb data del 30/11/2018, per import de 1.297,18€ (IVA
inclòs), corresponent a la neteja especial del poblat Son Riera-Son Banya, realitzada el
19/09/2018.
- Factura núm. 0090024891, emesa amb data del 21/12/2018, per import de 242,36 € (IVA
inclòs), corresponent a la neteja especial del poblat Son Riera-Son Banya, realitzada el
20/12/2018.
2.- Aquesta despesa es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.23140.21200 (poblat
Son Banya.-reparacions i manteniment): ref. 22019003350; op. 220190005192."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
26. Reconeixement de deute a l'entitat Grupo de Educadores de calle y Trabajo con menores
(GREC) per un import de 31.867,34€
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"PRIMER.- Reconèixer, de conformitat amb la factura conformada i els informes que
s’adjunten i que formen part de la present resolució, el deute per import màxim de 31.867,34
€ (trenta-un mil vuit-cents seixanta-set euros amb trenta-quatre cèntims) existent amb
l’entitat Grupo de Educadores de calle y Trabajo con Menores –GREC (G07267628),
corresponent al període de 7 de juny de 2018 a 30 de setembre de 2018, en concepte de
Servei de Suport Familiar.
SEGON.- Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa i l’abonament de la factura, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
05.23120.22751- Interv. Familiar en situació risc- del vigent pressupost municipal de despeses
per a l’any 2019.
TERCER.-Notificar el present Acord a Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con
Menores(GREC)."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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27. Reconeixement de deute a l'empresa Auto Serve Talleres Mallorca 2015 SA, per un
import de 24,67€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r.Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de Logística de
22 de març de 2019, que s’adjunta, amb l’empresa AUTO SERVE TALLERES MALLORCA 2015
S.A, amb CIF. A-07155328, en concepte de substitució de maniguet hidràulic grua del camió
grua matrícula 8103BCK corresponent a la fra. núm. 56, de data 15/01/2019, per un import de
142,16 € dels quals 24,67 euros corresponent al 21% d’ IVA i es pot carregar a l’aplicació
pressupostària 2019114590021400 LOGÍSTICA.-REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE VEHICLES. Ref.
22019004911, op 2201900010482.
2n. Abonar la factura esmentada, degudament
responsable.

conformada i

signada pel personal

3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
28. Reconeixement de deute a l'empresa NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS SL, per un import
de 2.736,26€
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1.- Reconèixer el deute existent, per import de 2.736,26 € (dos mil set-cents trenta-sis euros
amb vint-i-sis cèntims), IVA inclòs, amb l’entitat NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS SL, amb CIF
B57774044, perla prestació del servei consistent en la realització treballs de manteniment en
el poblat de Son Riera-Son Banya realitzats fins al 31 de gener de 2019, segons certificació
2019/06, reflectit en la factura següent:
- Factura núm. 2019.0 6, emesa amb data del 17/02/2019, per import de 2.736,26 € (IVA
inclòs), amb registre comptable 2019/4723.
2.- Aquest import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.23140.21200 del
pressupost municipal de despeses de 2019."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
29. Reconeixement de deute a l'empresa Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL per un
import de 4.646,57€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei de Parcs i
Jardins de 20 de març de2019 que s’adjunta, amb l’empresa PROYECTOS PAISAJÍSTICOS DE
BALEARES S.L., amb CIF. B-07715535, en concepte de servei realitzats en el Bosc de Bellver per
la tala de pins afectats per la plaga de Tomicus, Ortotomicus i Monochamus. corresponent a la
factura núm. 18 405 de 30/08/2018, per un import de 4.646,57’- €, dels quals 422,421’- €
corresponen al 21% d’ IVA, amb càrrec a la partida 2019 11.17100.22747 Parcs i Jardins
Contractes Manteniment Ref. 2196 op2782
2n. Abonar l’ esmentada factura, degudament
responsable.

conformada i

signada pel personal

3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
30. Reconeixement de deute a l'empresa PROYECTOS PAISAJISTICOS DE BALEARES, SL per un
import de 12.934,19€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
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Es proposa:
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del Servei d’Edificis
Municipals i Centres Escolars de 7 de març de 2019 que s’adjunta, amb l’empresa PROYECTOS
PAISAJÍSTICOS DE BALEARES S.L., amb CIF. B-07715535, en concepte de servei de
manteniment de les zones enjardinades dels col·legis públics durant el mes de febrer de 2019 i
corresponent a la factura núm. 19 73, de 28/02/2019, per un import de 12.934,19’- €, dels
quals 2.244,78’- € corresponen al 21% d’ IVA, amb càrrec a la partida 10.32320.21203.- FUNC.
C. INFANTIL I PRIM. NO GEST.- MANTENIMENT JARDINS ESCOLES, del pressupost de despeses
de 2019, Ref. 03750, op 07608
2n. Abonar l’ esmentada factura, degudament
responsable.

conformades i signades pel personal

3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
31. Reconeixement de deute a l'empresa BONGRUP BALEARES, SL per un import de 19,41€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
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Es proposa:
". 1r. Aprovar el reconeixement de deute segons memòria justificativa de data 20 de febrer
que s’adjunta de l’empresa BONGRUP BALEARES, S.L. amb CIF B57414187 en concepte de
subministrament de material de fontaneria pel casal de barri de Can Ribes corresponent a la
factura núm. F240699 de data 31.05.2018 per un import de 19,41’-€ dels quals 3,37’-€
corresponen al 21% d’IVA, i es pot carregar al pressupost de despeses de 2019 1193320 22199
EDIFICIS MÚLTIPLES.-SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS. Ref. 2603, op. 4582.
. 2n. Abonar la factura esmentada, degudament
responsable.

conformada i

signada pel personal

. 3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
32. Reconeixement de deute a l'empresa DYRECO PALMA, SL per un import de 122,48€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
". 1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa de data 20 de febrer
que s’adjunta, de l’empresa DYRECO PALMA S.L., amb CIF B07125537, en concepte de
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subministrament de material pera les Brigades d’ Edificis Municipals, corresponent a la factura
núm. 2018/01/015382, de data 15.12.2018, per un import de 122,48’- €, dels quals 21,26
corresponen al 21% d’ IVA, i es pot carregar a la partida 2019119332022199 EDIFICIS
MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENT DIVERSOS del pressupost de despeses de 2019, ja que no
existeix impediment per a la imputació de la despesa al pressupost de l’exercici corrent.
. 2n. Abonar la factura esmentada, degudament
responsable.

conformada i

signada pel personal

. 3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
33. Reconeixement de deute a T-Systems el mes de febrer de 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

"Primer.- Reconèixer el deute existent amb l'empresa T-Systems ITC IBERIA S.A.U. amb NIF
A81608077 per un import de 294.213,83 euros (IVA inclòs) corresponent al període de nul·litat
febrer de 2019 com a quantia de caràcter indemnitzatòria i de rescabalament pel cost dels
serveis prestats d'acord amb l'informe auditor i l’informe del gerent de l’IMI amb càrrec a la
partida pressupostaria 009205022797, prestació integral de serveis tecnològics i qualitat de
l’exercici 2019 RC 220190000585.
Segon.- Rebutjar el pagament de la factura de febrer 2019 conforme estableix el dictamen
favorable 164/2016 que acordà la nul·litat del contracte de prestació integral de serveis
tecnològics i de qualitat.
Tercer.- Notificar a T-Systems aquesta resolució per període de 10 dies perquè realitzi les
al·legacions que al seu dret i requerir-la perquè emeti nova factura per la quantia indicada en
el punt primer sense perjudici de les accions que entengui corresponen al seu dret per les
restants quanties reclamades per l'entitat principal."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra (PP i
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
34. Reconeixement de deute a SAMSIC els mesos de febrer i març 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"Aprovar el reconeixement de deute a SAMSIC NIF B 39023601 les següents factures:
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Factura 2019 1838 de data 28 de febrer de 2019 per import de 4.477,00 euros IVA inclòs , i la
factura 20191840 de 28 de febrer per import de 168,19 euros IVA inclòs corresponent als
serveis prestat en el mes de febrer.
Factura 2019 3546 de data 31 de març de 2019 per import de 4.477,00 euros , IVA inclòs i la
factura 2019 3547 de data 31 de març de 2019 per un import de 168,19 euros, IVA inclòs
corresponent als serveis prestat en el mes de març.
amb càrrec a la partida pressupostària 00 92050 22700 Despeses de Neteja del exercici 2019
RC220190000526 per import de 4.645,19 euros, i 2019 RC 220190000527 per import de
4.645,19 euros."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra (PP i
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
35. Reconeixement de deute al despatx Jesús González Pérez Abogados per un import de
2.000€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

Es proposa:
"Reconocer el derecho existente con el Despacho "JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ ABOGADOS", los
datos fiscales del cual figuran en la parte expositiva, de conformidad con la factura núm. 3/19
por un importe de DOS MIL EUROS (2.000,00 € SIN IVA) (retención IRPF sobre Derechos 300 €),
en concepto de minuta en el recurso de casación 5178/18y cargar la aplicación presupuestaria
en la Partida 02.920.00.22604 del vigente presupuesto de gastos para poder hacer frente al
pago de dicho gasto."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
36. Reconeixement de deute al Sr. A. González Salinas per un import de 187,58€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"Reconocer el derecho existente con el Procurador de los Tribunales de Palma de Mallorca, Sr.
ALEJANDRO GÓNZALEZ SALINAS, de conformidad con la factura núm. 18/0033 por un importe
de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (187,58 € IVA
incluido) (retención IRPF sobre Derechos 17,83 €), en concepto de minuta en el recurso de
casación 2704/17 y cargar la aplicación presupuestaria en la Partida 02.920.00.22604 del
vigente presupuesto de gastos para poder hacer frente al pago de dicho gasto."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
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37. Reconeixement de deute a la Sra. M. Cerdó Frias per un import de 23.380,62€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"Reconèixer el deute existent amb el Procurador dels Tribunals de Palma de Mallorca, Sr. JUAN
MARIA CERDO FRIAS, de conformitat amb la factura núm. 13/19 pel concepte de bestretes i
drets professionals, la quantitat de VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (23.380,62 € IVA inclòs) (retenció IRPF damunt Drets 2.898,42 €), en
concepte de bestretes i drets professionals i carregar l’aplicació pressupostària a la Partida
02.920.00.22604 del vigent pressupost de despeses per poder fer front al pagament de
l’esmentada despesa."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
38. Reconeixement de deute a l'empresa ESPORTS 85 SL per un import de 62.370€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

Es proposa:
"1r Reconèixer i abonar el deute per un total de 62.370,00 € (seixanta-dos mil tres-cents
setanta euros), factures núm. E 19031 i E 19073, a l'empresa ESPORTS 85 SL, CIF. B07969249,
per la prestació del Servei de Dinamització dels Espais Joves els mesos de febrer i març de
2019, atès que el Servei s'ha continuat prestant després que la licitació quedàs deserta a l'hora
que se està en tràmit la nova licitació.
2n L’esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 20.33710.227.06.01
JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI ""ESPAI JOVES"" del vigent pressupost de despeses.
3r Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’interessat."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
39. Reconeixement de deute al servei de Tamborers i Macers de dia 30 i 31 de gener 2018 de
la Festa de l'Estendard per un import de 1.850€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Reconèixer el deute per un import de 95 euros, amb el descompte de l’IRPF, a la Sra. Maria
Cerda Vives, amb DNI78203127E, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del servei
de Macers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura F1/2019
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2. Reconèixer el deute per un import de 95 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. José
Antonio Sans del Rio, amb DNI 18234856L, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu
del servei de Macers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la
factura F1/2019
3. Reconèixer el deute per un import de 95 euros, amb el descompte de l’IRPF, a la Sra. Maria
Cerda Vives, amb DNI 78203127E, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de Macers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
4. Reconèixer el deute per un import de 95 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. José
Antonio Sans del Rio,amb DNI 18234856L, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu
del servei de Macers a la Festa de l’Estendard de dia 31de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
5. Reconèixer el deute per un import de 95 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Joan
Berga Cifre, amb DNI 43005233V, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del servei
de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura
F1/2019

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

6. Reconèixer el deute per un import de 80 euros,amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Joan
Carles Munar Far, amb DNI 43194302A, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiudel
servei de tamborers a la Festa del’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura
F1/2019
7. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF a Andreu Julia
Berga Cerda, amb DNI 43218739Z, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura
F1/2019
8. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Josep
Vanrell Forteza, amb DNI 43170505B, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura
F1/2019
9. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF,al Sr. José
Antonio Crevillent Alcolea, amb DNI 43063212J, amb càrrec a la partida 069120022601, amb
motiu del servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia30 de desembre de 2018, segons
la factura F1/2019
10. Reconèixer el deute per un import de 80euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Lluis
Miquel Montes Arbona, amb DNI 18231642W, amb càrrec a la partida 069120022601, amb
motiu del servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons
la factura F1/2019
11. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Lluis
Oliver Berga, amb DNI 43199892G, amb càrrec ala partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura
F1/2019
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12.Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Gabriel
Frontera Luna, amb DNI 43215522V, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura
F1/2019
13. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte del’IRPF, al Sr. Antonio
Oliver Covas, amb DNI 43189896J, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 30 de desembre de 2018, segons la factura
F1/2019
14. Reconèixer el deute per un import de 95 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Joan
Berga Cifre, amb DNI 43005233V, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
15. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF al Sr. Joan
Carles Munar Far, amb DNI 43194302A, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018,segons la factura
F2/2019

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

16. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPFal Sr. Andreu
Julia Berga Cerda, ambDNI 43218739Z, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
17. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Josep
Vanrell Forteza, amb DNI 43170505B, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
18. Reconèixer el deute per un import de80 euros, amb el descompte de l’IRPF al Sr. José
Antonio Palomino Mateo, amb DNI 32060167F, ambcàrrec a la partida 069120022601, amb
motiu del servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018, segons
la factura F2/2019
19. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Lluis
Miquel Montes Arbona, amb DNI 18231642W, amb càrrec a la partida 069120022601, amb
motiu del servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018, segons
la factura F2/2019
20. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF, al Sr. Lluis
Oliver Berga, amb DNI 43199892G, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
21. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF , al Sr. Gabriel
Frontera Luna, amb DNI 43215522V, amb càrrec ala partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31 de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
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22. Reconèixer el deute per un import de 80 euros, amb el descompte de l’IRPF , al Sr. Antonio
Oliver Covas, amb DNI 43189896J, amb càrrec a la partida 069120022601, amb motiu del
servei de tamborers a la Festa de l’Estendard de dia 31de desembre de 2018, segons la factura
F2/2019
23. Carregar l’import total de 1850 euros, amb l’IRPF
delpressupost vigent."

a la partida 06.91200.22601

Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
40. Reconeixement de deute a les empreses AGA TRAVEL SERVICES i ASPAS FUNDACIÓN per
un import de 1.903,31€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

"1. Reconèixer el deute per un import total de 165,31 euros, amb l’IVA inclòs, a AGA TRAVEL
SERVICES, amb CIF B57093635, segons la factura A 77469, corresponent a l’assistència del
regidor de Mobilitat Joan Ferrer per la seva assistència a l’Asamblea de Red de Ciudades por la
bicicleta dia 13 de novembre de 2018..
2. Reconèixer el deute per un import total de 594,00 euros, amb l’IVA inclòs, a ASPAS
Fundación, amb CIF G07071921, segons la factura A0017/18, corresponent al càtering del
plenari de dia 28 de juny de 2018.
3. Reconèixer el deute per un import total de 594,00 euros, amb l’IVA inclòs, a ASPAS
Fundación, amb CIF G07071921, segons la factura A0001/19, corresponent al càtering del
plenari de dia 27 de desembre de 2018.
4. Reconèixer el deute per un import total de 550,00 euros, amb l’IVA inclòs, a ASPAS
Fundación, amb CIF G07071921, segons la facturaA0004/18, corresponent al càtering del
plenari de dia 22 de febrer de 2018.
5. Carregar l’import de 165,31 euros, amb l’IVA inclòs a la partida ÒRGANS GOVERN LOCOMOCIÓ 06.91200.23100 del pressupost vigent.
6. Carregar l’import de 1.738,00euros,amb l’IVA inclòs a la partida ÒRGANS GOVERN – ATENC.
PROTOC. I REPRES. 06.91200.22601 del pressupost vigent."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
41. Reconeixement de deute a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) per un import
de 30.936€
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Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt,
a la Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) amb CIF. G 64147184 i domicili al carrer Àlaba,
61 1er, CP 08005 Barcelona, corresponents a la factura fra. 19/03/18 de març de 2019.
La quantitat total de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt, es pot
carregar a la partida 20 23121 22793 PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del vigent
pressupost de despeses.
2n. NOTIFICAR el present acord a la part interessada."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
42. Reconeixement de deute a l'Empresa Funerària Municipal per un import de 2.033,89€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

Es proposa:
"1er. RECONÈIXER EL DEUTE a l’Empresa Funerària Municipal, amb NIF A07207244 i domicili al
camí de Jesús núm. 2, 07011 de Palma, per un import de 2.033’89 €, al qual li correspon la
quantitat de 427’12 € d’IVA, la qual cosa fa un preu total de 2.461,01 € (dos mil quatre-cents
seixanta-un euros amb un cèntim), IVA inclòs i que corresponen a la prestació de serveis
funeraris de la persona amb DNI 43136348, corresponents a la factura Z1806998 de 3 de
desembre de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23121 22706."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
43. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 13.320€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, amb CIF. G
57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de Palma, d’un total de 13.320,00
euros (tretze mil tres-cents vint euros), IVA exempti que corresponen al lloguer d’una part d’un
edifici situat al camí vell de Bunyola de Palma i propietat de l’entitat, corresponents a la
factura 2019/05 de febrer 2019.
La quantitat total de 13.320,00 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121 20200 del
vigent pressupost de despeses."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra (PP i
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
44. Reconeixement de deute a l'empresa DORNIER SAU per un import de 276.189,23€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"1.- APROVAR el reconeixement de deute extrajudicial de crèdit per un import total de
276.189,23 euros (dos-cents setanta-sis mil cent vuitanta-nou euros amb vint-i-tres cèntims)
en concepte de servei ordinari de grues del mes de gener de 2019:
PARTIDA: 12.13300.227.09 . Contracte prestació servei de grua.
CONTRACTISTA: DORNIER, S.A.U. R. 4019 OP. 9210
NIF:A58369497
IMPORT: 276.189,23 (BI 228.255,56 + IVA 47.933,67)
CONCEPTE:Servei de grues del mes de gener 2019
NÚM. DE FACTURA: 2019/2256 (2507012034)
2n.- TRAMETRE el present acord a la Comptabilitat Municipal per satisfer la despesa
corresponent."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra (PP i
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
45. Reconeixement de deute a l'empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un
import de 19.108,86€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"1er. Reconèixer el deute d’un total de 19.108,86 (IVA inclòs) corresponents a factures que es
relacionen a continuació, amb càrrec a la consignació de la partida 02.93201.22729 del
pressupost de despeses vigent. L’ingrés es farà efectiu en les comptes que hi figuren a tal
efecte.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA83052407
Total import IVA inclòs: 12.544,71 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002485674
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 6.564,15€
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Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4600049619
TOTAL PARTIDA 19.108,86 €"
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra (PP i
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
46. Rectificació acord de 28 de febrer de 2019 aprovació definitiva del Compte General 2017
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"PRIMER I ÚNIC .- Aprovar la rectificació de l’acord de Ple de data 28 de febrer de 2019 en el
seu darrer paràgraf en el sentit de què on diu "També s’adjunten com a annex (documentació
complementària) del Compte General 2016, els Comptes anuals, dels següents Consorcis i
Fundacions participats per l’Ajuntament de Palma..." ha de dir: "També s’adjunten com a
annex (documentació complementària) del Comptes General 2017, els Comptes anuals de les
següents Fundacions participades per l’Ajuntament de Palma, així com de les empreses
participades per l’Ajuntament.”
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
47. Rectificació error material acord plenari de dia 28 de març de 2019 en relació al
reconeixement de deute a l'empresa LABAQUA, SA per un import de 54.984,27€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r.- RECTIFICAR l’error material o de fet del 1r punt de la part resolutiva de l’acord plenari
número 20190328 de 28.03.2019, de manera que on diu :
" x.- Factures números 1177022860 de 11.05.2016; 177024201 de 08.06.2016; 1177025292de
06.07.2016; 1177026466 de 03.08.2016; 1177027919 de 14.09.206; 1177029456 de
06.10.2016; 1177030827 de 02.11.2016 i per un import de 4.404,01 € cadascuna d’elles. "
Ha de dir :
" x.- Factures números 1177022860 de 11.05.2016; 177024201 de 08.06.2016; 1177025292 de
06.07.2016; 1177026466 de 03.08.2016; 1177027919 de 14.09.2016; 1177029456 de
06.10.2016; i per un import de 4.404,01 € cadascuna d’elles. "
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2on.- NOTIFICAR aquest acord a la part interessada i COMUNICAR al departament de
comptabilitat als efectes oportuns."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
48. Autoritzar a l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA) per subscriure
operació d'endeutament a llarg termini per import de 9.000.000€
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"PRIMER.- Autoritzar, en compliment de l’article 54 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’Empresa
Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA), perquè subscrigui una operació
d’endeutament a llarg termini per import de 9.000.000 € (nou milions d’euros) amb dues
entitats financeres, amb les següents condicions:
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Caixabank
1. Import: 4.500.000
2.Tipus d’interès: Variable: Euríbor trimestral +0,69
3. Termini: 8 anys
4. Sense comissions d’obertura ni de cancel·lació anticipada
Bankia
1. Import: 4.500.000
2. Tipus d’interès: Variable: Euríbor trimestral +0,79
3. Termini: 10 anys
4. Sense comissions d’obertura ni de cancel·lació anticipada
SEGON.- Facultar la Sra. Imma Mayol Beltrán, gerent d’EMAYA perquè pugui subscriure la
documentació pública o privada necessària per dur a terme les operacions en tots els seus
tràmits."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA), 9 vots en contra (PP
i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
49. Declarar les obres subjectes a ICIO realitzades per la Fundació AMADIP ESMENT d'interès
i utilitat municipal amb l'aplicació de la bonificació
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"Declarar que les obres subjectes a ICIO, realitzades per la FUNDACIO AMADIP ESMENT,
expedient CN 2017/03244, consistents en reforma de local per ús com a centre d’aprenentatge
de forn i de pastisseria tradicional per a les persones ateses per aquesta Fundació (persones
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amb discapacitat) son d’interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies de caràcter
social,i li és aplicable la bonificació del 95%."
Aprovat per unanimitat
50. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro.
Eco.
Descripció
06
13200 2210022 EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. POLICIA LOCAL.- ANYS ANTERIORS

C. ant.
Aug.
10.000,00 11.500,00

C. Def.
21.500,00

06
06

17100 2210022 PARCS I JARDINS.- SUBM. ENER. ELÈC. ANYS ANTERIORS
23110 2210022 EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. SERV. SOCIALS ANYS ANTERIORS

1.500,00 6.000,00
10.000,00 21.500,00

7.500,00
31.500,00

06

43120 2210022 SUBM. ENER. ELÈC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS

8.000,00

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

3.500,00

11.500,00

42.500,00

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
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Org. Pro.
10

Eco.

Descripció

C. ant.

32320 2210022 FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.- SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERIO
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

Dismin.

425.714,29 42.500,00 383.214,29
42.500,00

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En elcas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
51. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per 5 vots a
favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 abstencions (PP i C's)
Es proposa:
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C. Def.

1. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Eco.
Descripció
Org. Pro.

C. ant.

Aug.

Crèdit Def.

20

23123 22799

IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- TREBALLS EXTERNS

15.000,00 22.493,31

37.493,31

20

23128 22722

FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNS

9.500,00 18.000,00

27.500,00

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

40.493,31

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro.
20

Eco.

Descripció

C. ant.

33710 2270606 JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

Dismin.
40.493,31

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2.Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució."
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Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón)
52. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, relativa al sòl urbà els sectors de
sòl urbanitzable SUP/51-01 Son Ferragut i SUP/51-02 La Femu. PA2018/0001. 01PRAI261
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 3abstencions (PP i C's)
Es proposa:
"1r. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida ala incorporació al sòl urbà
de Palma dels sectors de sòl urbanitzable SUP/51-01 Son Ferragut i SUP/51-02 La Femu, ja que
ambdós àmbits tenen rebudes les obres d’urbanització, i al reajustament de les superfícies dels
usos esportiu i docent de l’equipament de titularitat municipal EQ-2 de l’ API/51-01 (abans
SUP/51-01 Son Ferragut).
La proposta de Modificació ha estat redactada pels Serveis tècnics de Planejament a instàncies
de la Direcció General de Planificació i Centres i la Regidoria d’Educació i Esports, i es
correspon amb la següent documentació: còpia en paper amb entrada en el registre del Servei
jurídic de Planejament de 27/11/18, núm. 869, i arxius electrònics arxivats a la carpeta
electrònica ubicada en el següent enllaç: I:\DOC TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA
ORIGINAL\PA2018-0001-MOD PGOUSON FERRAGUT\PA2018-0001-v20181123-AI
Prèviament a l’aprovació definitiva se n’ha d’obtenir informe favorable de la Direcció General
d’Aviació Civil.
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Crèdit Def.

361.727,77 40.493,31 321.234,46

2n. Sotmetre el projecte a informació pública de TRENTA DIES mitjançant publicació d'edicte al
BOIB, anunci en un dels diaris de major circulació de la província i a la seu electrònica
municipal.
3r. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria;
particularment, es sol·licitarà informe al Consell Insular de Mallorca,en compliment dels
articles 72. 3 i 73 de la Llei de Capitalitat.
4t. Assenyalar com a àrees afectades per la suspensió l'àmbit d'aquesta modificació, en els
termes que determina l’article 51 de la LUIB.
5è. Donar trasllat del present acord als Departaments i Serveis municipals que es puguin veure
afectats així com a l’Oficina de la revisió del PGOU,així com a la Regidoria d’Educació.
6è. Comunicar el present Acord a la Direcció General de Planificació i Centres."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón) amb el quòrum de la majoria absoluta
53. Aprovar definitivament la modificació del PGOU de Palma relativa a la modificació del
Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i
paisatgístic, PA16/6. 01PRAD42
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 3abstencions (PP i C's)
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Es proposa:
"1r.- Informar les al·legacions presentades per les persones que figuren a la part expositiva del
present acord en sentit estimatori o desestimatori segon es desprèn dels informes municipals
a què es fa menció a la part expositiva i que s’adjunten al present acord formant part del
mateix (annexes 1 a 22), i que es notificaran individualment a cadascun dels al·legants.
Pel que fa a la sol·licitud d’inclusió en la proposta de Catàleg Municipal del Monument de
"SaFaixina", sol·licitud feta per l’associació ARCA, per l’Associació de Veïns i Amics de Santa
Catalina i pel Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Palma es suspèn el pronunciament
municipal fins que es produeixi un pronunciament judicial ferma en relació a l’acord del
Consell Insular de no declarar com a Bé catalogat el monòlit de sa Feixina.
2n.- Aprovar definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma,
redactada per l’arqueòloga municipal i pels serveis tècnics de Planejament, que té per objecte
la modificació del seu Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic,
arquitectònic i paisatgístic. La documentació que s’ aprova definitivament és la documentació
amb dates d’entrada al Servei jurídic de Planejament de 20 i 22/03/19i que s’ ha arxivat a la
carpeta electrònica Planejament\DOC TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA20160006- AMPLIACIÓCATÀLEG\PA2016-0006-v20190322-per aprovació definitiva.
Aquesta documentació s’ha preparat una vegada informades les al·legacions presentades i
analitzats els informes emesos pels organismes afectats, i introdueix certes modificacions no
substancials respecte de la versió aprovada inicialment, les quals s’han indicat a la part
expositiva del present acord.
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3r.- Notificar el present acord a tots els al·legants, juntament amb els informes corresponents
a les seves al·legacions.
4t.- Notificar el present acord també a totes les Administracions que siguin titulars de béns
afectats per la present Modificació del PGOU, d’acord amb la regulació continguda a l’article
189 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. La
notificació a la Secretaria d’Estat, per raó de la titularitat sobre el "Quarter d’Enginyers",
inclourà l’informe de l’arqueòloga municipal, de 17 de maig de 2018.
5e.- Comunicar el present acord a la Comissió de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca,
juntament amb l’informe emès per l’arqueòloga municipal de 15 de setembre de 2018 i del
cap dels serveis tècnics de Planejament, de 29 de gener de 2019, els quals analitzen l’informe
emès per la Comissió de Patrimoni, tot allò d’acord amb la regulació continguda ala Llei del
Patrimoni Històric de les Illes Balears, i a l’article 126.5 del Reglament de la LOUS.
6e.-Comunicar el present acord als Serveis municipals que es puguin trobar afectats, així com
a l’Oficina de la Revisió del PGOU.
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7e.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present
acord dins el termini de quinze dies des de la seva adopció,tot adjuntant un exemplar
degudament diligenciat de la documentació aprovada,així com una còpia dels documents més
rellevants de l’expedient, posteriors a l’aprovació inicial.
8e.- Donar trasllat a la Direcció General d’Aviació Civil de la certificació de l’acte d’aprovació
definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada,de
conformitat amb allò que es regula a la disposició addicional segona.6 del Real
Decret2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció donada pel real Decret 297/2013, de
26 d’abril.
9è.- Publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, quedant aleshores aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del
territori objecte d'aquest acord."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP,
C's i Sr. Gijón) amb el quòrum de la majoria absoluta
54. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU a l’àmbit de l’UA 45-01 (antiga presó).
PA2018/0008. 01PRAI262
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA), 2 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"1. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU a l’àmbit de l’UA45-01 (antiga presó) i
terrenys confrontants, redactada pels serveis tècnics de Planejament, amb data d’entrada al
servei jurídic de Planejament el 5-04-19, i número 304, signat electrònicament en aquesta
mateixa data per l’arquitecta de Planejament i que es correspon amb els següents arxius
electrònics I:\DOC TÉCNICA ORIGINAL\ PA DOC TÉCNICA ORIGINAL\ PA2018-0008-MOD PGOU
ANTIGA PRESÓ\PA2018-008-AI-V20190405. Aprovació que procedeix vista la tramitació que
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s’ha dut a terme i els informes que obren a l’expedient, ja esmentats a la part expositiva del
present acord. També a la part expositiva s’ha detallat l’objectiu de la modificació (preservació
de la presó - EQ SC/AD/AS- i creació d’un parc equipat amb EL, habitatges de protecció pública
i modificació de la vialitat).
Prèviament a l’aprovació definitiva se n’ha d’obtenir informe favorable de la Direcció General
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment i de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
2. Sotmetre el projecte a informació pública de 30dies mitjançant publicació d’edicte al BOIB i
anunci a un dels diaris de major circulació de la província i a la seu Electrònica de l’Ajuntament.
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3. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria, quedant
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i
determinants. Particularment se sol·licitarà informe a:
- Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca (CIM), vist el que disposa
la Llei de Capitalitat.
-Carreteres del CIM.
- Mobilitat de l’Ajuntament.
- Organisme municipal competent en matèria de renou, vista la proximitat (confrontant) a la
via de cintura.
- Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l’Ajuntament
- Regidoria d’Educació i Esports.
- Interventor.
- IME, per eliminar-se sòl destinat a ús esportiu i
- Emergències.
4. Comunicar el present acord a l’oficina de Revisió delPGOU i a la resta de Serveis que es
puguin trobar afectats (Informació Urbanística,Gestió Urbanística, Llicencies d’obres,
Habitatge)."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra (PP i
Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's) amb el quòrum de la majoria absoluta
55. Modificar el PGOU en relació a l'ordenació de Son Gual I (SUP 86-01) i Suspendre la
tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió,
PA2019/0004. 01prsus08
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per 5 vots a favor
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 3vots en contra (PP i C's)
Es proposa:
"1r. Fer els estudis necessaris per tal de modificar el Pla General en relació a l’ordenació de
l’àmbit de l’urbanitzable Son Gual I (SUP 86-01), vista la justificació que consta a l’escrit
procedent de la Gerència d’Urbanisme, de data 21-03-19, obrant a l’expedient.
2n. Suspendre, a l’àrea que s’estableix al punt anterior, la tramitació i l’aprovació de plans de
desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota classe
d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats i la possibilitat de
presentar comunicacions prèvies.
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Aquesta suspensió tendrà una durada màxima d'un any, en els termes establerts a l’article 51
de la LUIB.
3r. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i a un diari dels de més difusió
de les Illes Balears i en l’adreça o el punt d’accés electrònic corresponent.
4t. Comunicar el present acord a Informació Urbanística, a Gestió Urbanística i a l’oficina de
revisió del PGOU.
5è. Notificar als propietaris de l’urbanitzable afectats per la suspensió."
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots en contra
(PP, C's i Sr. Gijón) amb el quòrum de la majoria absoluta
S’absenta de la sessió el Sr. Rodrigo Andrés Romero (PODEM PALMA) (10.36h)
64. Grup C's relativa a les obres de millora als accessos de les vivendes socials de Camp Redó
Dictaminada favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per unanimitat.
Es proposa:
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"De acuerdo con el presupuesto que había sido asignado al efecto, se lleven a cabo las obras
que se han anunciado de mejora, tal y como se anunció y se prometió reiteradamente a los
vecinos de las viviendas del Camp Redó., consistentes en el asfaltado de las calles y reparación
de las aceras.
Inicio de las obras de derribo del Bloque VIII, retirada de escombros y acondicionamiento del
espacio ocupado por el mismo para posteriores iniciativas en el barrio.
Inversiones que fueron también reiteradas desde Urbanismo como parte de las iniciativas que
ponía en marcha el Gobierno del Pacto para después seguir la remodelación del barrio en
todos los aspectos que le son necesarios."
Aprovat per unanimitat
57. Grup PP relativa al reforç policial durant l'estiu
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat
Es proposa:
"1) El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que se destinen los
recursos necesarios para reforzar la presencia policial en las barriadas más turísticas de
nuestra ciudad, sin que ello suponga una merma en la seguridad ciudadana para las demás
barriadas de nuestra ciudad.
2) El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que el refuerzo de la
policía local se lleve a cabo garantizándose en todo momento la seguridad jurídica de la
plantilla."
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Aprovat per unanimitat
62. Grup C's relativa a l'estat de les instal·lacions elèctriques als centres esportius de l'IME
Dictaminat favorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i DT
per unanimitat
Es proposa:
"Que se realice una revisión y un mantenimiento ordinario en todas las instalaciones
deportivas que son puestas a disposición de usuarios de esta ciudad, y para garantía de
quienes llevan a cabo su trabajo en las mismas protegiendo su seguridad laboral.
Al propio tiempo que se cree un mecanismo donde quede constancia de las notificaciones de
estas deficiencias a los responsables de las instalaciones y del I.M.E., dada la irresponsabilidad
con que han procedido en este caso, que incluso ha llegado a provocar el cierre de la
instalación deportiva, por la falta de controles necesarios para garantizar la seguridad, tanto de
usuarios como, de quienes realizan su trabajo diario en dichos recintos deportivos."
Aprovat per unanimitat
68. Grup PP relativa a la falta de vivenda a Palma
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Dictaminat desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM
PALMA), 2 vots a favor (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma lamenta que el equipo de gobierno no haya sido capaz
de llevar a término ninguna medida urbanística para la creación efectiva de nueva vivienda en
Palma."
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor
(PP, C's i Sr. Gijón)
66. Grup PP relativa a la retirada d'herbes
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per unanimitat.
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a que, aplicando todos los
medios legalmente permitidos, se adopten con carácter inmediato, las medidas oportunas
para una gestión eficiente de la eliminación de las malas hierbas que aparecen en los límites de
aceras y bordillos y conseguir así mejorar la imagen de todos los barrios, garantizar la
salubridad de los mismos y ofrecer un óptimo estado de mantenimiento de las vías públicas."
Aprovat per unanimitat
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63. Grup C's relativa al centre sanitari Son Reus
Dictaminada favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per unanimitat.
Es proposa:
"Se destine una partida económica extraordinaria para las reparaciones más urgentes y el
inicio de modernización de los caniles del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son
Reus."
Aprovat per unanimitat
56. Grup C's relativa a la creació d'un espai per a museu històric de la Policia Local de Palma
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat
Es proposa:
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"Que se habilite un espacio en el Cuartel de San Fernando a la espera de que pueda ubicarse, si
es necesario, en otras dependencias, para que todo el material gráfico, objetos y utensilios que
ha sido recopilados y conservados por miembros de la Policía Local o bien se hallan en
dependencias policiales, sean expuestos al conjunto de la ciudadanía, con participación de las
Regidurías de Seguridad, Cultura y el Cronista de esta ciudad a fin de que se exponga la historia
de la Policía en dicha exposición.
Añadiendo a dicha iniciativa, la aportación gráfica referida para que se exponga de manera
permanente en las dependencias policiales y podamos ver todos los ciudadanos la historia de
una parte importante de nuestra ciudad, la que se refiere a la Policía Local."
Aprovat per unanimitat
69. Grup PP relativa al servei de neteja d'EMAYA els cap de setmana
Dictaminat desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM
PALMA), 2 vots a favor (PP) i 1 abstenció (C's)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a anular el recorte que ha
sufrido el servicio de limpieza de Emaya los fines de semana y recuperar la guardia de
domingos y festivos del centro y de Son Pacs, con la misma dotación de personal y maquinaria
para poder garantizar el adecuado mantenimiento de la ciudad."
No aprovat per 14 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor
(PP, C's i Sr. Gijón)
58. Grup PP relativa a l'obertura de centres escolars en horari no lectiu
Dictaminat favorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per unanimitat
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Es proposa:
"El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a posar en marxa el "Pla d’obertura i
dinamització de les institucions educatives municipals en horari no lectiu"."
Aprovat per unanimitat
S’incorpora a la sessió el Sr. Rodrigo Andrés Romero (PODEM PALMA) (12.32h)
59. Grup PP relativa a la llibertat d'elecció de la llengua
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per 5 vots en contra
(PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i4 vots a favor (PP i C's)
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno municipal a,
1. Editar todos los carteles, folletos, boletines y otros medios publicitarios que tengan por
objeto la promoción y la difusión de las actividades municipales en las dos lenguas oficiales del
Ayuntamiento.
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2. Dejar sin efecto el apartado de cláusulas lingüísticas de la Instrucción para una contratación
pública con responsabilidad social, medioambiental y lingüística del Ayuntamiento de Palma,
por ser contrario a la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
3. Contestar por defecto todas las peticiones y demandas de los ciudadanos en la lengua en la
cual éstos se dirijan al Ayuntamiento."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor
(PP, C's i Sr. Gijón)
60. Grup PP relativa a l'elaboració d'una guia o manual en relació amb les funcions de control
intern
Dictaminat favorablement a la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans per
unanimitat
Es proposa:
"1- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a, de forma reiterada, una
mejora de los recursos de l área de Intervención para que pueda llevar a cabo su trascendental
labor de forma adecuada.
2- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a la elaboración de una
guía o manual de instrucciones de procedimiento en relación a las funciones de control
interno, fiscalización previa y tramitación de expedientes con objeciones y de reconocimiento
extrajudicial de crédito tal como recomienda la Sindicatura de Cuentas."
Aprovat per unanimitat
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61. Grup C's relativa a la devolució als ciutadans de Palma de 30.000 € per part del regidor Sr.
Ferrer
Dictaminat desfavorablement a la Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i
DT per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM PALMA) i 3 vots a favor (PP i C's)
Es proposa:
"Que el Sr. Ferrer devuelva a los ciudadanos de palma los 30.000€ derivados de la infracción
grave que cometió, junto con los gastos y honorarios de los abogados en que se haya podido
incurrir."
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 13 vots a favor
(PP, C's i Sr. Gijón)
65. Grup C's relativa a adequació de les instal·lacions i neteja de la zona d'aparcaments de
Son Fuster Vell
Dictaminat desfavorablement per 5 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i PODEM
PALMA) i 4 vots a favor (PP i C's)
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Es proposa:
"Que se elabore un plan de mantenimiento y limpieza, conjunto entre los departamentos con
competencias sobre ello y que se proceda una vez finalizado el mercadillo de los sábados una
limpieza en profundidad del entorno que comprenda la recogida de residuos, deshechos y
plásticos, procedentes de la actividad desarrollada, así como una instalación más numerosa de
papeleras en todo el entorno.
Que al propio tiempo se lleve a cabo un estudio de reparación del firme del asfalto, zonas de
ubicación del arbolado y aparcamiento en condiciones de los árboles existentes en el entorno.
La limpieza del entorno en los períodos de la Fira del Ram por cuanto el número de usuarios se
incrementa y con ello la necesidad de mantenimiento del entorno."
Aprovat per unanimitat, amb la següent esmena transaccional “in voce”: Al tercer paràgraf,
suprimir “Y se intensifique”
67. Grup PP relativa a estabilitat laboral dels treballadors de l'EFM
Dictaminat favorablement per la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient per unanimitat.
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno y a todos los grupos
municipales, a que se mantenga el compromiso de garantizar el carácter público y municipal
de EFM, y a que se garantice en todo momento la estabilidad laboral de los empleados
públicos que trabajan en ella."
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Aprovat per unanimitat
70. Donar compte acord Junta de Govern 27-03-19 de Liquidació i revisió de preus del
contracte de manteniment de les instal·lacions de regulació i control de tràfic urbà del terme
municipal de Palma adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS:15/2019
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
"Únic.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 27 de març de Liquidació i revisió
de preus del contracte de manteniment de les instal·lacions de regulació i control de tràfic
urbà del terme municipal de Palma adoptat amb informe de Intervenció amb OBJECCIONS
(Reparo): 15/2019"
71. Donar compte de “Informe del Interventor sobre el cumplimiento del Plan de
Saneamiento art. 3.6 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia”
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

“En compliment del que disposa l'article 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre,
d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competència i l’eficàcia, aquesta
Intervenció General sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el
següent:
Informe del Interventor sobre el cumplimiento del Plan de Saneamiento art. 3.6 de la Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficacia.
Antecedentes.
A. El 31 de octubre de 2014, el Pleno de este Ayuntamiento acordó aprobar el Plan de
reducción de deuda para el periodo 2014 – 2019 que permitiese la reducción del nivel de
endeudamiento del Ayuntamiento de Palma por debajo del 75% de sus ingresos corrientes
en un periodos de 5 años, conforme a lo establecido en la DA 73 de la Ley 17/2012 de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013 y el artículo 3 de la Ley 18/2014,
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficacia.
B. El 6 de abril de 2017, el Pleno de este Ayuntamiento acordó aprobar el Plan de
Saneamiento 2017-2021.
INFORME
De los datos provisionales del avance de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de
Palma, correspondiente al ejercicio de 2018 i que obran en esta intervención, se constata:
Primero.Plan de reducción de deuda consolidado Ple 30/10/2014
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Ejercicio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nivel de
deuda PRD
(%)
82,26%
72,36%
60,13%
50,75%
41,84%

ingresos corrientes
liquidados
415.130.615,72
412.555.674,68
401.567.747,52
425.901.485,80
417.434,00

capital vivo
327.058.762,17
338.567.887,86
287.121.762,52
283.393.240,63
239.063,00

Nivel de deuda
(datos
Cumplimiento
liquidaciones)
(SI/NO)
78,78%
NO
82,07%
NO
71,50%
SI
66,54%
SI
57,27%
SI

33,72%

Segundo.-
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Planes de saneamiento 2017-2021
Ahorro Neto Real
Ejercicio
Ahorro Neto PS (datos liquidación)
2014
6.155.363,37
2015
16.051.387,26
2016
42.485.697,00
2017
11.502.659,60
54.819.104,18
2018
7.318.359,61
52.711.615,74
2019
7.043.565,97
2020
6.766.024,40
2021
6.485.707,40

Cumplimiento
(SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, esta Intervención
informa que con los datos provisionales del avance de la liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento de Palma correspondiente al ejercicio de 2018 se cumple con el plan de
reducción de la deuda 2014-2019 y del saneamiento 2017-2021.”
De este informe se dará cuenta al Pleno de la Corporación y al Ministerio de Hacienda.”
72. Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 03/04/2019 de “Prorroga del
contracte de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del
sistema d'enllumenat exterior del municipi lot 1, amb objeccions: Inf. 74/2019
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
“En compliment del que disposa l'article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix
l’obligació d’elevar informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat
Local contràries a les objeccions efectuats, aquesta Intervenció General sotmet a la
consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el següent informe:
“Únic.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 03/04/2019 de “PRORROGA
DEL CONTRACTE DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A NORMATIVA, MANTENIMENT I
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CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA DE
MALLORCA LOT 0, ADJUDICATARI UTE EFIBALEAR (CIF U19574821)” adoptat amb informe de
Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo): informe núm. 74 /2019
Palma.
L’INTERVENTOR GENERAL
INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA
CONTRACTE: Contracte de servei de supervisió energètica, adequació a normativa,
manteniment i conservació del sistema d’enllumenat exterior del municipi de Palma de
Mallorca
ADJUDICATARI: Lot 0: UTE EFIBALEAR (CIF U19574821)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ/IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 1.920.270,00 euros
(Base
imposable 1.587.000,00 euros més 21% IVA), a raó de 480.067,50 euros anuals.
DURADA: 4 anys prorrogables per 2 anys més
INICI DEL CONTRACTE: 8 d’abril de 2015
REVISIÓ DE PREUS: Acords de Junta de Govern de 19 d’octubre de 2016, 15 de maig de 2017, de
15 de novembre de 2017 de 25 de abril de 2018 i de 7 de novembre de 2018
MODIFICACIONS APROVADES:
- Acord de Junta de Govern de 8 de juliol de 2015,
- Acord de Junta de Govern de 20 d’abril de 2016 de redistribució de consignacions
pressupostàries.
ÒRGAN COMPETENT: Junta de Govern.
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PRORROGA SOL·LICITADA:
NÚM. PRÒRROGA: 1ª. Pròrroga
PERÍODE: 1 any, des del 9 d’abril de 2019 fins al 8 d’abril de 2020.
IMPORT DE LA PRÒRROGA: 487.645,60 euros (IVA inclòs).
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
Partida
11.16502.22713
11.16502.61900
11.16502.22713
11.16502.61900

Exercici
2019
2019
2020
2020

Import
200.045,07 €
125.052,00 €
100.022,53 €
62.526,00 €

ANUALITATS:
- Exercici 2019: 325.097,07euros
- Exercici 2020: 162.548,53 euros
En compliment del que disposa l'article 213 del RD Leg. 2/2004 pel que s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb l’article 4.1.a) del RD
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, s’ha sol·licitat l’emissió d’informe de fiscalització
prèvia de l’expedient de referència.
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I. Relació de la documentació que acompanya l’expedient:
a. Sol·licitud d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient (DMI núm. 35047, de 19 de
març de 2019),
b. Plecs de Clàusules Administratives (PCAP), Quadre Annex característiques tècniques i
Plecs de prescripcions tècniques que regulen el contracte,
c. Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 2015 d’adjudicació del contracte,
d. Acord de la Junta de Govern de 8 de juliol de 2015, 20 d’abril de 2016 i de 7 de novembre
de 2017 pel que s’aproven modificacions del contracte,
e. Acord de la Junta de Govern de 19 de octubre de 2016, 17 de maig de 2017, de 15 de
novembre de 2017 i de 25 d’abril de 2018 pel que s’aproven incorporacions de preus al
quadre de preus unitaris que regeix el contracte,
f. Informe tècnic de 6 de març de 2019 justificatiu de la necessitat, durada, quantia de la
prorroga del contracte i acceptació de l’adjudicatari a la pròrroga del contracte
g. Certificat d’existència de crèdit:
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Partida
11.16502.22713
11.16502.61900
11.16502.22713
11.16502.61900

Exercici
2019
2019
2020
2020

Núm. operació
220190007118
220190007119
220199000152
220199000153

Import
200.045,07 €
125.052,00 €
100.022,53 €
62.526,00 €

h. Autorització de la despesa plurianual del Regidor d’Economia, Hisenda i Innovació (base
51 de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de 2019),
i. Proposta d’acord de la Junta de Govern d’aprovació de la pròrroga del contracte i
d’autorització i disposició de la despesa resultant (Fase AD),
j. Informe tècnic de 25 de març de 2014 justificatiu de la necessitat del contracte de
serveis de supervisió energètica i adequació a normativa i manteniment i conservació
del enllumenament exterior del municipi de Palma.
II. Legislació aplicable:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP)
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP)
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), en tant continuï vigent.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament parcial de la Llei de Contractes
del Sector Públic, en tot el que no s’oposi a l’establert a la LCSP.
RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
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•

•

•
•
•

Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, per el que
es dona aplicació a la previsió dels arts. 152 i 147 de la Llei General Pressupostària,
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics a l’àmbit dels
contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les
despeses i obligacions i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per
la presa de raó en comptabilitat de la Tresoreria de l’Ajuntament de Palma, dels seus
organismes autònoms i les seves entitats dependents amb pressupost limitatiu, aprovat
per acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de 31 de gener de 2019.
Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de Palma, aprovat
pel Ple de data 29 de juliol de 2004 (BOIB núm. 127 de 11 de setembre de 2004).
Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de 2019, aprovades
definitivament pel Ple de dia 27 de desembre de 2018.
Instrucció de l’Ajuntament de Palma per a una contractació pública amb responsabilitat
social, mediambiental i lingüística, aprovada per la Junta de Govern de 15 d’octubre de
2016 (BOIB núm. 131 de 15 d’octubre de 2016).
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III. Requisits bàsics objecte de comprovació dins el marc del règim de fiscalització prèvia
limitada:
De conformitat amb el previst a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de sessió de 31 de
gener de 2019 i a la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de
juliol de 2018, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics a
l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, són objecte de
comprovació i s’han comprovat, al seu cas, els següents extrems:
 - Compleix

- No compleix

NAE - No aplicable a l’expedient

1. Extrems de general comprovació:
1.1

Estat

L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la
naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora certificat

d’existència de crèdit (RC).
1.1.1 - En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les
financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb documents NAE
fefaents.
1.1.2 - En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat

als arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP.
1.1.3 - En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el
NAE
preceptuat a l’art. 47 de la LGP.

1.2
1.3
1.4

L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la normativa
NAE
específica ho exigeixi.
Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.

L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma (autorització

despesa plurianual Bases execució Pressupost)
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2. Extrems de comprovació addicional:
Estat
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.

Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document
2.2

descriptiu, al seu cas).
2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.

2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals.
En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf de
l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha publicat el
2.5
NAE
corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat a dit
precepte.
IV. Conclusions:
Analitzat l’expedient de referència, aquesta Intervenció General el FISCALITZA DE
DISCONFORMITAT, formulant les següents objeccions:
1) Respecte de l’Extrem 2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals.
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L’acord onzè, punt 1.6.c) de la de la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció
General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152
i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en
règim de requisits bàsics estableix l’obligació de que s’acompanyi informe dels serveis
jurídics en els expedients de prorroga dels contractes públics de serveis.
Per tant correspon incorporar informe dels serveis jurídics.
Així mateix, conforme al previst a l’art. 14 del RD 424/2017, aquesta Intervenció formula les
observacions complementàries que es descriuen a continuació, sense que les mateixes
tinguin efectes suspensius en la tramitació de l’expedient:
1) A l’informe de pròrroga del contracte emès pel Servei d’Enllumenat Públic del
Departament d’Infraestructures de data 6 de març de 2019 s’accepten millores
proposades per l’adjudicatari. L’art. 23.2 TRLCSP disposa que “El contracte podrà
preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin
inalterables durant el període de durada d'aquestes”.
La proposta d’acord a elevar a la Junta de Govern d’aprovació de la prorroga no pot
incorporar cap millora no prevista al contracte primitiu o modificació degudament
aprovada. En tot cas per incorporar noves millores s’haurà de tramitar el corresponent
procediment de modificació del contracte.
Ateses les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216 del TRLRHL i art. 12 del RD
424/2017, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes.
Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a tenor
del que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment que preveu l’art. 217 del
TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017.
D’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017, l’òrgan competent
pel resoldre les objeccions formulades és el President de la Corporació, sent indelegable dita
facultat.
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Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218 del TRLRHL l’òrgan interventor elevarà
informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President podrà presentar al Ple informe
justificatiu de la seva actuació.
Aquest és l’informe que emet l’interventor que subscriu a la vista únicament dels documents
facilitats i relacionats.”
73. Donar compte al Ple l’acord de la Junta de Govern de 03/04/2019 “Pròrroga dels
contractes serveis supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació
del sistema d'enllumenat exterior del municipi lot 1, amb objeccions: Inf. 75/2019
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
“En compliment del que disposa l'article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix
l’obligació d’elevar informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat
Local contràries a les objeccions efectuats, aquesta Intervenció General sotmet a la
consideració de l’Ajuntament Ple el donar compte el següent informe:
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Únic.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 03/04/2019 de “PRÒRROGA
DELS CONTRACTES DE SERVEIS DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A NORMATIVA,
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE
PALMA DE MALLORCA LOT 1, ADJUDICATARI UTE PALMALLUM 1 (CIF U57901001) I LOT 2
ADJUDICATARI UTE PALMALLUM 2 (CIF U57900987)“ adoptat amb informe d’Intervenció amb
OBJECCIONS (Reparo): informe nú. 75 /2019
INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA
CONTRACTE: Contracte de servei de supervisió energètica, adequació a normativa,
manteniment i conservació del sistema d’enllumenat exterior del municipi de Palma de
Mallorca
ADJUDICATARI: Lot 1: UTE PALMALLUM 1 (CIF U57901001)
Lot 2: UTE PALMALLUM 2 (CIF U57900987)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ/IMPORT D’ADJUDICACIÓ:
Lot
Lot 1
Lot 2

Base imposable
15.778.331,76 €
19.052.834,88 €

IVA
3.313.4499,68 €
4.001.095,32 €

Import Total
19.091.781,44 €
23.053.930,20 €

DURADA: 4 anys prorrogables per 2 anys més
INICI DEL CONTRACTE: 8 d’abril de 2015
REVISIÓ DE PREUS: Acords de Junta de Govern de 19 d’octubre de 2016, 15 de maig de 2017, de
15 de novembre de 2017, de 25 de abril de 2018 i de 7 de novembre de 2018
MODIFICACIONS APROVADES:
- Acord de Junta de Govern de 8 de juliol de 2015 respecte del lot 2,
ÒRGAN COMPETENT: Junta de Govern.
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PRORROGA SOL·LICITADA:
NÚM. PRÒRROGA: 1ª. Pròrroga
PERÍODE: 1 any, des del 9 d’abril de 2019 fins al 8 d’abril de 2020.
IMPORT DE LA PRÒRROGA: 11.052.586,42 euros (IVA inclòs).
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
Partida
11.16502.22713
11.16502.22713
11.16502.61900
11.16502.61900
11.16502.22713
11.16502.22713
11.16502.61900
11.16502.61900

ADJUDICATARI
PALMALLUM 1
PALMALLUM 2
PALMALLUM 1
PALMALLUM 2
PALMALLUM 1
PALMALLUM 2
PALMALLUM 1
PALMALLUM 2

Exercici
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

Import
1.660.128,14 €
1.876.480,44 €
1.546.835,43 €
2.252.471,99 €
830.064,07 €
938.240,22 €
792.952,35 €
1.155.413,78 €

ANUALITATS:
- Exercici 2019: 7.335.916,00 euros
- Exercici 2020: 3.716.670,42 euros
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En compliment del que disposa l'article 213 del RD Leg. 2/2004 pel que s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb l’article 4.1.a) del RD
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, s’ha sol·licitat l’emissió d’informe de fiscalització
prèvia de l’expedient de referència.
IV.

Relació de la documentació que acompanya l’expedient:

a. Sol·licitud d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient (DMI núm. 35049, de 19 de
març de 2019),
b. Plecs de Clàusules Administratives (PCAP), Quadre Annex característiques tècniques i
Plecs de prescripcions tècniques que regulen el contracte,
c. Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 2015 d’adjudicació del contracte,
d. Acord de la Junta de Govern de 8 de juliol de 2015 i de 7 de novembre de 2017 pel que
s’aproven modificacions del contracte,
e. Acord de la Junta de Govern de 19 de octubre de 2016, 17 de maig de 2017, de 15 de
novembre de 2017 i de 25 d’abril de 2018 pel que s’aproven incorporacions de preus al
quadre de preus unitaris que regeix el contracte,
f. Informe tècnic de 6 de març de 2019 justificatiu de la necessitat, durada, quantia de la
prorroga del contracte i acceptació de l’adjudicatari a la pròrroga del contracte
g. Certificat d’existència de crèdit:
Partida
11.16502.22713
11.16502.22713
11.16502.61900
11.16502.61900

N. Operació
220190007123
220190007125
220190007128
220190007129
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Exercici Import
2019
1.660.128,14 €
2019
1.876.480,44 €
2019
1.546.835,43 €
2019
2.252.471,99 €

11.16502.22713
11.16502.22713
11.16502.61900
11.16502.61900

220199000154
220199000155
220199000156
220199000157

2020
2020
2020
2020

830.064,07 €
938.240,22 €
792.952,35 €
1.155.413,78 €

h. Autorització de la despesa plurianual del Regidor d’Economia, Hisenda i Innovació (base
51 de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de 2019),
i. Proposta d’acord de la Junta de Govern d’aprovació de la pròrroga del contracte i
d’autorització i disposició de la despesa resultant (Fase AD),
j. Informe tècnic de 25 de març de 2014 justificatiu de la necessitat del contracte de
serveis de supervisió energètica i adequació a normativa i manteniment i conservació
del enllumenament exterior del municipi de Palma.
V.
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

•

•
•
•

Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP) (al seu cas).
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) (al seu cas).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), en tant continuï vigent.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament parcial de la Llei de Contractes
del Sector Públic, en tot el que no s’oposi a l’establert a la LCSP.
RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, per el que
es dona aplicació a la previsió dels arts. 152 i 147 de la Llei General Pressupostària,
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics a l’àmbit dels
contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les
despeses i obligacions i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per
la presa de raó en comptabilitat de la Tresoreria de l’Ajuntament de Palma, dels seus
organismes autònoms i les seves entitats dependents amb pressupost limitatiu, aprovat
per acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de 31 de gener de 2019.
Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de Palma, aprovat
pel Ple de data 29 de juliol de 2004 (BOIB núm. 127 de 11 de setembre de 2004).
Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de 2019, aprovades
definitivament pel Ple de dia 27 de desembre de 2018.
Instrucció de l’Ajuntament de Palma per a una contractació pública amb responsabilitat
social, mediambiental i lingüística, aprovada per la Junta de Govern de 15 d’octubre de
2016 (BOIB núm. 131 de 15 d’octubre de 2016).
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VI. Requisits bàsics objecte de comprovació dins el marc del règim de fiscalització prèvia
limitada:
De conformitat amb el previst a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de sessió de 31 de
gener de 2019 i a la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de
juliol de 2018, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics a
l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, són objecte de
comprovació i s’han comprovat, al seu cas, els següents extrems:
 - Compleix

- No compleix

NAE - No aplicable a l’expedient

1. Extrems de general comprovació:
1.1

Estat

L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la
naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora certificat

d’existència de crèdit (RC).
1.1.1 - En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les
financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb documents NAE
fefaents.
1.1.2 - En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat

als arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP.
1.1.3 - En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el
NAE
preceptuat a l’art. 47 de la LGP.
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1.2
1.3
1.4

L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la normativa
NAE
específica ho exigeixi.
Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.

L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma (autorització

despesa plurianual Bases execució Pressupost)

2. Extrems de comprovació addicional:
Estat
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document
2.2

descriptiu, al seu cas).
2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.

2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals.
En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf de
l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha publicat el
2.5
NAE
corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat a dit
precepte.
V. Conclusions:
Analitzat l’expedient de referència, aquesta Intervenció General el FISCALITZA DE
DISCONFORMITAT, formulant les següents objeccions:
2) Respecte de l’Extrem 2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.
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A l’informe de pròrroga del contracte emès pel Servei d’Enllumenat Públic del
Departament d’Infraestructures de data 6 de març de 2019 s’accepten millores
proposades per l’adjudicatari, així coma la proposta d’acord. L’art. 23.2 TRLCSP disposa
que “El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes”.
La proposta d’acord a elevar a la Junta de Govern d’aprovació de la prorroga no pot
incorporar cap millora no prevista al contracte primitiu o modificació degudament
aprovada. En tot cas per incorporar noves millores s’haurà de tramitar el corresponent
procediment de modificació del contracte.
3) Respecte de l’Extrem 2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals.
L’acord onzè, punt 1.6.c) de la de la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció
General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152
i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en
règim de requisits bàsics estableix l’obligació de que s’acompanyi informe dels serveis
jurídics en els expedients de prorroga dels contractes públics de serveis.
Per tant correspon incorporar informe dels serveis jurídics.
Ateses les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216 del TRLRHL i art. 12 del RD
424/2017, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes.
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Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a tenor
del que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment que preveu l’art. 217 del
TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017.
D’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017, l’òrgan competent
pel resoldre les objeccions formulades és el President de la Corporació, sent indelegable dita
facultat.
Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218 del TRLRHL l’òrgan interventor elevarà
informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President podrà presentar al Ple informe
justificatiu de la seva actuació.
Aquest és l’informe que emet l’interventor que subscriu a la vista únicament dels documents
facilitats i relacionats.”
74. Donar compte de l'informe de morositat del mes de març de 2019
El Ple de l'Ajuntament se'n dóna per assabentat de:
“En compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita conta la morositat en las operacions
comerciables, que estableix l’obligació d’elevar informe al Ple en matèria de morositat, i
l’ordre HAP/2105, d’1 d’octubre, pel que desenvolupa les obligacions de subministrar
informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera, aquesta Intervenció General sotmet a la consideració de l’Ajuntament
Ple el donar compte el següent informe:
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1. Període mitjà de pagament global a proveïdors del mes de MARÇ de 2019 de
l’Ajuntament de Palma : 26,65 dies
2. Detall per entitats mes de MARÇ de 2019
Ratio de
Periodo
Ratio de
Operaciones Medio
Entidad
Operaciones Pendientes
de
Pagadas
de
Pago
Pago
Mensual
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P. M. d'Escoles d'Infants
P.M. l´Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (P.M.H. i
Riba)
Palau de Congressos de Palma S.A.
Palma
Ägencia Desenvolupament Local "PALMAACTIVA"
F. Casals d'Art i Espais Expositius (Palma Espai D'Art)
F. Turisme Palma de Mallorca 365
Inst. M. l'Esport
Instituto Municipal Innovación (IMI)

5,51

92,91

30,77

46,86

85,50

59,06

0
25,63
24,26
0
43,40
15,54
29,59

0
28,04
18,21
0
36,04
43,24
30,63

0
26,64
20,13
0
41,46
19,80
30,20

3. Entitats que no han remes informació.
Entidad
Observaciones
Deberíamos entender a la Sociedad Palau de Congressos
como "sociedad no financiera". El porcentaje de ingressos
Palau de Congressos de Palma S.A.
de mercado es superior al 50% según la previsión de
ingresos y gastos para el ejercicio 2018 y siguientes.
F. Casals d'Art i Espais Expositius
El Patronato de la Fundación en sesión de 23 de octubre
(Palma Espai D'Art)
de 2017 aprovó la disolución de la Fundación

FOD 1. Aprovar la modificació de crèdit n. 7, de suplement de crèdit finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
Es proposa:
“1. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro.
Eco.
Descripció
15
44110 74900 SUBVENCIÓ DE CAPITAL A L'EMT

C. inicials
Aug.
0,00 2.200.000,00

TOTAL AUGMENT DE DESPESES
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro.
15

Eco.

Descripció

2.200.000,00
C. inicials

44110 44900 APORTAC. A L'EMT

Crèdit Def.
2.200.000,00

Dismin.

Crèdit Def.

20.236.056,29 2.200.000,00 18.036.056,29

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
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2.200.000,00

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució.”
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 2. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de
crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019
Es proposa:
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 7, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2019, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Org. Pro.
Eco.
Descripció

C. inicials

03

33312 62900 MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE

11

13200 62900 INFRAESTRUCTURES.- PANELLS D'ENERGIA SOLAR

5.000,00

17.010,00 19.356,00

36.366,00
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27.356,00
C. inicials

03

23126 48201 APORTACIÓ PEN CLUB.- PEN CATALÀ

11

17100 22747 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT

Crèdit Def.
13.000,00

TOTAL AUGMENT DE DESPESES
B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Org. Pro.
Eco.
Descripció

Aug.
8.000,00

8.000,00

Dismin.

Crèdit Def.

8.000,00

0,00

9.923.468,39 19.356,00 9.904.112,39
27.356,00

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a
l’execució de la present resolució.
Aprovat: prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 3. Reconeixement de deute al Sr. X. Ferré Fernández per un import de 1.040,60€
Es proposa:
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"1. Reconèixer el deute per un import de 1.040,60 euros, amb l’IVA inclòs i amb la
corresponent retenció d’IRPF a XAVIÉR FERRÉ FERNÁNDEZ amb DNI 43108925W, segons la
factura 01/2019.
2. Carregar l’import total de 1.040,60 euros,amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22601 del
pressupost vigent."
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 4. Reconeixement de deute a l'empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU per un import de 83.718,70€
Es proposa:
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"Reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels imports que
es detallaran a continuació a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la
despesa. L’esmentat deute correspon a factures pel servei de telecomunicacions fixes i mòbils
per l’Ajuntament de Palma, conformades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en data 27
febrer, corresponents al període de 18 de desembre a 17 de gener (quota fixa i trànsit de
dades) i que han arribat a Compres per març 2019 i la factura 90D2UT090007 corresponent a
telefonia fixa gener 2019. Vist que, en aquests moments, la licitació anterior va finalitzar i
s’està pendent de la confecció dels plecs tècnics nous per l’IMI i, per tant, s’ha de licitar de bell
nou, es fa necessari tramitar les factures com un reconeixement de deute. Els imports a
reconèixer són els següents:
PARTIDA 06.92000.22200
PROVEÏDOR: UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES SAU. CIF U-86100054. Gran
Via, 28. 28013 Madrid.
CONCEPTE: Servei de telecomunicacions fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma. Factures
UFCU1902000001 i 2 conformades per l’IMI i rebudes a Compres març 2019.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 11.279,81’-euros
CONCEPTE: Servei de telecomunicacions fixes i mòbils per l’Ajuntament de Palma. Factura
90D2UT090007 conformada per l’IMI i rebudes a Compres març 2019.
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS: 83.718,70’-euros"
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) 9 vots en contra (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
FOD 5. Reconeixement de deute a la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA per un import
de 107.475,58€
Es proposa:
"1er. Reconèixer el deute d’un total de 107.475,58 € (IVA inclòs) corresponents a factures que
es relacionen a continuació, amb càrrec a la consignació de la partida 02.93201.227-29 del
pressupost de despeses vigent. L’ingrés es farà efectiu en les comptes que hi figuren a tal
efecte.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
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Total import IVA inclòs: 57.022,86 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002480152
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 22.946,07 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002491128
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 20.472,01 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4600049626

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 7.034,64 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4600049624
TOTAL PARTIDA 107.475,58 €"
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA), 9 vots en contra (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions
FOD 6. Reconeixement de deute a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un import
de 41.190,43€
Es proposa:
"1er. Reconèixer el deute d’un total de 41.190,43 € (IVA inclòs) corresponents a factures que
es relacionen a continuació, amb càrrec a la consignació de la partida 02.93201.227-29 del
pressupost de despeses vigent. L’ingrés es farà efectiu en les comptes que hi figuren a tal
efecte.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 26.732,39 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4600049627
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
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Total import IVA inclòs: 8.526,98 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4600049625
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 4.818,08 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4600049621
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 1.112,98 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingresar al compte: IBAN ES02 0182 5941 45001333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4600049622
TOTAL PARTIDA 41.190,43 €"
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA), 9 vots en contra (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions
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FOD 7. Reconeixement de deute a l'empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per un
import de 349.016,69€
Es proposa:
"1er. Reconèixer el deute d’un total de 349.016,69 € (IVA inclòs) corresponents a factures que
es relacionen a continuació, amb càrrec a la consignació de la partida 02.93201.227-29 del
pressupost de despeses vigent.
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 64.876,23 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002463146
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 16.744,57 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002473671
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 36.388,48 €
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Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES020182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002463715
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 74.365,84 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
402480153
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 21.939,95 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002485486
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Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 23.123,31 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002490717
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 65.135,90 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002512270
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 43.011,77 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002510740
Proveïdor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. NIF: ESA-83052407
Total import IVA inclòs: 3.430,64 €
Partida: 02.93201.227-29
Ingressar al compte: IBAN ES02 0182 5941 4500 1333 3466 BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. VALENCIA INSTITUCIONES indicant com a referència núm. de factura
4002510581."
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA), 9 vots en contra (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions
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FOD 8. Reconeixement de deute a l'empresa Canal4 Televisión de Baleares, SL per un import
de 2.388,54€
Es proposa:
"1.-Reconèixer el deute per un import de 2.388,54 euros (IVA inclòs) corresponents a la
empresa Canal4 Televisión de Baleares S.L. amb CIF B07941255 i domicili a la ctra.
Valldemossa Km. 7,4 Parc Bit, Edifici Lleret 07121 Palma, segons les factures:Nro: FV1900154
per un import de 1.168,86 € i nro: FV1900192 per un import de 1.219,68 €.
2.-Carregar l’import de 2.388,54 euros (IVA inclòs), a la partida 02.92061.22602 PREMSAPUBLICITAT I PROPAGANDA del pressupost vigent.
3. Notificar aquest acord a l’interessat."
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 9. Reconeixement de deute a l'empresa Canal4 Televisión de Baleares, SL per un import
de 2.388,54€
Es proposa:
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"1.-Reconèixer el deute per un import de 2.388,54 euros (IVA inclòs) corresponents a la
empresa Canal4 Televisión de Baleares S.L. amb CIF B07941255 i domicili a la ctra.
Valldemossa Km. 7,4 Parc Bit, Edifici Lleret 07121 Palma, segons les factures:Nro: FV1900153
per un import de 1.168,86 € i nro: FV1900190 per un import de 1.219,68 €.
2.-Carregar l’import de 2.388,54 euros (IVA inclòs), a la partida 02.92061.22602 PREMSAPUBLICITAT I PROPAGANDA del pressupost vigent.
3. Notificar aquest acord a l’interessat."
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 10. Reconeixement de deute a l'empresa Canal4 Televisión de Baleares, SL per un
import 2.388,54€
Es proposa:
"1.-Reconèixer el deute per un import de 2.388,54 euros (IVA inclòs) corresponents a la
empresa Canal4 Televisión de Baleares S.L. amb CIF B07941255 i domicili a la ctra.
Valldemossa Km. 7,4 Parc Bit, Edifici Lleret 07121 Palma, segons les factures: nro: FV1900152
per un import de 1.168,86 € i nro: FV1900191 per un import de 1.219,68 €.
2.-Carregar l’import de 2.388,54 euros (IVA inclòs), a la partida 02.92061.22602 PREMSAPUBLICITAT I PROPAGANDA del pressupost vigent.
3. Notificar aquest acord a l’interessat."
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Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
FOD 11. Donar compte al Ple acord Junta de Govern de 17/04/2019 “Pròrroga
EXTRAORDINARIA del contracte servei prevenció d’accidents, salvament i socorrisme, així
com l’assistència al bany per accessibilitat platges de Palma, amb OBJECCIONS: Inf. 96/2019
Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament se’n dóna per
assabentat de:
Únic.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 17/04/2019 de “Pròrroga
EXTRAORDINARIA del contracte de servei de prevenció d’accidents, salvament i socorrisme,
així com l’assistència al bany per accessibilitat a les platges de Palma, Emergencias Setmil SL
CIF B57227175)“ adoptat amb informe d’Intervenció amb OBJECCIONS (Reparo): informe nú.
96/2019
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INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA
CONTRACTE: Contracte de servei de prevenció d’accidents, salvament i socorrisme, així com
l’assistència al bany per accessibilitat a les platges de Palma
ADJUDICATARI: Emergencias Setmil SL (CIF B57227175)
IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 603.537,79 euros (Base imposable 510.712,07 euros més 21% IVA),
per un any de contracte.
DURADA: Un any
INICI DEL CONTRACTE: 1 de maig de 2018
REVISIÓ DE PREUS: No
MODIFICACIONS APROVADES: NO
ÒRGAN COMPETENT: Junta de Govern/Consell Rector Organisme Autònom.
1 PRORROGA SOL·LICITADA:
NÚM. PRÒRROGA: 1a. Pròrroga EXTRAORDINAIRA
PERÍODE: dos mesos, des del 1 de maig de 2019 fins al 30 de juny de 2019.
IMPORT DE LA PRÒRROGA: 188.549,79 euros (IVA inclòs).
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 14.17220.22721
En compliment del que disposa l'article 213 del RD Leg. 2/2004 pel que s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb l’article 4.1.a) del RD
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, s’ha sol·licitat l’emissió d’informe de fiscalització
prèvia de l’expedient de referència.
VII.

Relació de la documentació que acompanya l’expedient:

a. Sol·licitud d’informe de fiscalització prèvia de l’expedient (Registre d’entrada 92/82977,
de 10 d’abril de 2019),
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b. Plecs de Clàusules Administratives (PCAP), Quadre Annex característiques tècniques i
Plecs de prescripcions tècniques que regulen el contracte,
c. Acord de la Junta de Govern de 30/04/2018 d’adjudicació del contracte,
d. Informe tècnic de DD de MM de AA justificatiu de la necessitat, durada i quantia de la
prorroga del contracte,
e. Escrit acceptació de l’adjudicatari a la pròrroga del contracte (al seu cas: art. 303.1
TRLCSP contractes de serveis),
f. Certificat d’existència de crèdit: consten RC (núm. oper. 220190013574)
g. Informe necessitat,
h. Proposta d’acord de la Junta de Govern/Consell Rector d’aprovació de la pròrroga del
contracte i d’autorització i disposició de la despesa resultant (Fase AD).
VIII.
•
•
•

•
•
•
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•
•
•

•

•
•
•

Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL)
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), en tant continuï vigent.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament parcial de la Llei de Contractes
del Sector Públic, en tot el que no s’oposi a l’establert a la LCSP.
RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, per el que
es dona aplicació a la previsió dels arts. 152 i 147 de la Llei General Pressupostària,
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics a l’àmbit dels
contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les
despeses i obligacions i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per
la presa de raó en comptabilitat de la Tresoreria de l’Ajuntament de Palma, dels seus
organismes autònoms i les seves entitats dependents amb pressupost limitatiu, aprovat
per acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de 31 de gener de 2019.
Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de Palma, aprovat
pel Ple de data 29 de juliol de 2004 (BOIB núm. 127 de 11 de setembre de 2004).
Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de 2019, aprovades
definitivament pel Ple de dia 27 de desembre de 2018.
Instrucció de l’Ajuntament de Palma per a una contractació pública amb responsabilitat
social, mediambiental i lingüística, aprovada per la Junta de Govern de 15 d’octubre de
2016 (BOIB núm. 131 de 15 d’octubre de 2016).

IX. Requisits bàsics objecte de comprovació dins el marc del règim de fiscalització prèvia
limitada:
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De conformitat amb el previst a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de sessió de 31 de
gener de 2019 i a la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de
juliol de 2018, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics a
l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, són objecte de
comprovació i s’han comprovat, al seu cas, els següents extrems:
 - Compleix

- No compleix

NAE - No aplicable a l’expedient

1. Extrems de general comprovació:
1.1

1.2

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

1.3
1.4

Estat

L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la
naturalesa de la despesa que es proposi contreure. Que s’incorpora certificat 
d’existència de crèdit (RC).
1.1.1 - En el cas de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les NAE
financen són executius i que s’acredita la seva efectivitat amb documents
fefaents.
1.1.2 - En el cas despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat NAE
als arts. 174 del TRLRHL i 47 de la LGP.
1.1.3 - En el cas de tramitació anticipada de l’expedient, que es compleix el NAE
preceptuat a l’art. 47 de la LGP.
L’existència d’autorització del Ple, en aquells tipus de despeses que la normativa
NAE
específica ho exigeixi.
Que la despesa es proposa per a l’aprovació de l’òrgan competent.

L’existència dels informes preceptius favorables exigits per la norma

2. Extrems de comprovació addicional:
Estat
2.1 Que la pròrroga està prevista al PCAP.
Que no es superen els límits de durada que preveuen el PCAP (o document
2.2
descriptiu, al seu cas).
2.3 Que existeix informe favorable a la pròrroga emès pel Servei interessat.

2.4 Que consta informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals.
En el supòsit de que resulti d’aplicació el que s’estableix al darrer paràgraf de
l’art. 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l’expedient i que se ha publicat el
2.5
NAE
corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat a dit
precepte.
VI. Conclusions:
Analitzat l’expedient de referència, aquesta Intervenció General el FISCALITZA DE
DISCONFORMITAT, formulant les següents objeccions:
4) Que la pròrroga NO està prevista al PCAP.
5) No consta informe dels serveis Jurídics
Ateses les objeccions assenyalades, en relació a l’art. 216 del TRLRHL i art. 12 del RD
424/2017, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin resoltes.
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Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a tenor
del que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment que preveu l’art. 217 del
TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017.
D’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL i art. 15 del RD 424/2017, l’òrgan competent
pel resoldre les objeccions formulades és el President de la Corporació, sent indelegable dita
facultat.
Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218 del TRLRHL l’òrgan interventor elevarà
informe al Ple de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades, de la mateixa manera que el President podrà presentar al Ple informe
justificatiu de la seva actuació.
Aquest és l’informe que emet l’interventor que subscriu a la vista únicament dels documents
facilitats i relacionats.”
FOD 12. Donar compte al Ple acord Junta de Govern de 17/04/2019 “Revisió de preus del
Servei de conservació de la senyalització horitzontal, vertical, elements de protecció i
senyalització de guals amb OBJECCIONS: Inf. 188/2018
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Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament se’n dóna per
assabentat de:
Únic.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 17/04/2019 de “Revisió de
preus del Servei de conservació de la senyalització horitzontal, vertical, elements de protecció i
senyalització de guals, Emergencias Setmil UTE PALMA API MOVILIDAD SA - VIABAL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA., (CIF U-57713828) adoptat amb informe d’Intervenció
amb OBJECCIONS (Reparo): informe nú. 188/2018

INFORME D’INTERVENCIÓ
TIPUS D’EXPEDIENT: Revisió de Preus
TÍTOL: Revisió de preus del Servei de conservació de la senyalització horitzontal, vertical,
elements de protecció i senyalització de guals corresponent al període comprés entre l’1 de
juliol de 2018 a 30 de novembre de 2018.
En compliment del que disposa l'article 213 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb l’article 4.1.a)
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, s’ha sol·licitat l’emissió d’informe
de fiscalització prèvia de l’expedient de referència. Acompanya aquesta petició la següent
documentació:
1. Sol·licitud d’informe de la cap de Secció de Contractació (Reg. entrada 259/248.268 de 30
d’octubre de 2018),
2. Informe proposta de revisió de preus emès pel Departament de Mobilitat de data 24
d’octubre de 2018,
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3. Sol·licitud de revisió de preus presentada per la representant de la UTE PALMA API
MOVILIDAD SA - VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA.
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Consten en aquesta Intervenció General els documents següents necessaris per a informar la
petició:
1. Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), quadre annex i plec de prescripcions
tècniques que regulen el contracte.
2. Acord de la Junta de Govern de Palma de 8 de juny de 2011, d’adjudicació del contracte a
l’UTE API MOVILIDAD SA - VIABAL SA (CIF U-57713828) per una quantia màxima de
2.800.000,00 euros i amb una durada de 4 anys, prorrogables per 2 anualitats més.
3. Acord de la Junta de Govern de Palma de 24 de juny de 2015, d’aprovació de la 1a.
pròrroga del contracte per un any i pel període 1 de juliol de 2015 fins al dia 30 de juny de
2016.
4. Acord de la Junta de Govern de Palma de 8 de juny de 2016, d’aprovació de la 2a. pròrroga
del contracte per un any i pel període 1 de juliol de 2016 fins al dia 30 de juny de 2017.
5. Acord de la Junta de Govern de Palma de 28 de juny de 2017, d’aprovació d’una 1a.
pròrroga extraordinària del contracte per un any i pel període 1 de juliol de 2017 fins al dia
30 de juny de 2018.
6. Acord de la Junta de Govern de Palma de 27 de juny de 2017, d’aprovació de l’ampliació de
la pròrroga extraordinària del contracte per al període 1 de juliol de 2018 fins al dia 30 de
novembre de 2018.
7. Informe dels Serveis Jurídics Municipals (núm. 171/2017) de data 19 d’abril de 2017,
relatiu a la consideració jurídica, procedència i efectes de les pròrrogues extraordinàries.
8. Informe dels Serveis Jurídics Municipals (núm. 257/2017) de data 6 d’octubre de 2017,
sobre la procedència de la detracció del benefici industrial i, entre altres qüestions, sobre
la revisió de preus dels contractes durant una pròrroga forçosa imposada per
l’Administració.
La legislació aplicable és la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP 2007), derogada pel
TRLCSP, d’aplicació a l’expedient de contractació de referència.
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), derogada per la LCSP 2017.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP 2017).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), en tant continuï vigent.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament parcial de la Llei de Contractes
del Sector Públic, en tot el que no s’oposi a l’establert a la LCSP 2017.
RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
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•
•

Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de Palma, aprovat
pel Ple de data 29 de juliol de 2004 (BOIB núm. 127 de 11 de setembre de 2004).
Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma de 2018, aprovades
definitivament pel Ple de dia 29 de desembre de 2017.

Consideracions jurídiques
I.

Els informes d’aquesta Intervenció General núm. 75/2017 i 75.1/2017, de dates 2 de maig i
27 de juny de 2017, van informar de disconformitat, i amb caràcter suspensiu, la proposta
relativa a una primera pròrroga extraordinària del contracte del servei de la senyalització
horitzontal, vertical i elements de protecció i senyalització de guals de Palma, pel període
comprés entre l’1 de juliol de 2017 al 30 de juliol de 2018, atès que “La prorroga
proposada de caràcter extraordinària no està prevista en els plecs ni en el contracte
d’aquest servei. En el supòsit de continuar amb la prestació del servei estaríem davant una
contractació de fet, atès que s’iniciarà una vegada finalitzat el termini màxim previst als
plecs del contracte”.
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II. D’acord al previst a l’art. 217 del TRLRHL, el Departament de Mobilitat va formular
discrepància davant del President de la Corporació, justificant la necessitat de continuar la
tramitació de l’expedient, en la consideració del contracte com a servei públic essencial
per a la ciutat de Palma (informe núm. 171M0625.2 de data 10 de maig de 2017).
Mitjançant resolució del Sr. Batle de data 27 de juny de 2017, es va resoldre la discrepància
relativa a l’objecció formulada per la Intervenció, autoritzant la continuació de la
tramitació de l’expedient de la pròrroga extraordinària.
III. La Junta de Govern de Palma de 28 de juny de 2017, una vegada resolta la discrepància, va
adoptar acord relatiu a la pròrroga extraordinària del contracte pel període comprés entre
l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2018.
IV. Aquesta Intervenció General, mitjançant l’informe núm. 95/2018, de data 26 de juny de
2018, va informar novament de disconformitat, i amb caràcter suspensiu, la proposta
relativa a una ampliació de la pròrroga extraordinària del contracte pel període comprés
entre l’1 de juliol de 2018 i fins que fos adjudicat nou contracte o fins el 30 de novembre
de 2018. L’objecció es fonamentava en què “El 30 de juny de 2017 va finalitzar la vigència
de la segona pròrroga de les previstes i, per tant, s’ha extingit el vincle obligacional per
venciment del termini. A l’efecte, jurídicament no té cabuda cap acord de pròrroga
possible. La pròrroga proposada, denominada com “extraordinària” no està prevista en els
plecs ni en el contracte. En el supòsit de continuar amb la prestació estaríem davant d’una
contractació de fet, atès que s’iniciarà una vegada finalitzat el termini màxim previst als
plecs del contracte”.
V. El Departament de Mobilitat va formular nova discrepància davant del President de la
Corporació, conforme a l’art. 217 del TRLRHL, justificant la necessitat de la continuació de
la tramitació de l’expedient (informe núm. 171M0625.5 de 30 de maig de 2018), en la
consideració del contracte com a servei públic essencial per a la ciutat de Palma i en les
possibles responsabilitats patrimonials contra l’Ajuntament que es podrien generar en cas
de la seva interrupció. Mitjançant resolució del Sr. Batle de data 26 de juny de 2018, es va
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resoldre la discrepància relativa a l’objecció formulada per la Intervenció, autoritzant la
continuació de la tramitació de l’expedient de l’ampliació de la pròrroga extraordinària.
VI. La Junta de Govern de Palma de 27 de juny de 2018 va adoptar, una vegada resolta la
discrepància formulada, acord relatiu a l’ampliació de la pròrroga extraordinària del
contracte Servei de conservació de la senyalització horitzontal, vertical, elements de
protecció i senyalització de guals pel període comprés entre l’1 de juliol de 2018 fins al 30
de novembre de 2018 o fins que sigui adjudicat nou contracte.
VII. La fiscalització prèvia de les revisions de preus (aprovació o autorització i disposició de la
despesa), té per objecte, entre altres extrems, la comprovació dels requisits recollits a l’art.
77.1 i 2 de la Llei 30/2017, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, norma
d’aplicació a l’expedient de contractació de referència.
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Al respecte, l’apartat J del Quadre Annex del PCAP de l’expedient preveu la revisió de
preus limitada al màxim del 85% de l’IPC nacional. No obstant això, tal com s’apunta als
informes d’aquesta Intervenció General núm. 75/2017, 75.1/2017 i 95/2018, de dates 2 de
maig i 27 de juny de 2017 i 26 de juny de 2018, respectivament, les pròrrogues
extraordinàries no estaven previstes als plecs, ni al contracte i suposaven una contractació
de fet, atès que la continuació de la prestació s’iniciava una vegada finalitzat el termini
màxim previst als plecs del contracte.
VIII. La revisió de preus proposada respon a un acte fiscalitzat de disconformitat (pròrrogues
extraordinàries), tot i que, el Sr. Batle dins la facultat que li atorga l’art. 217 del TRLRHL, va
resoldre les discrepàncies formulades per l’òrgan gestor sobre l’objeccions de la
Intervenció, autoritzant la continuació de la tramitació administrativa i permetent, així,
l’aprovació de les pròrrogues extraordinàries per part de la Junta de Govern.
IX. L’informe dels Serveis Jurídics Múnicipals (núm. 257/2017) de 6 d’octubre de 2017,
conclou que no procedeix detreure el benefici industrial en relació a les prorrogues
extraordinàries per causes imputables a l’Administració.
El mateix informe menciona la sentència dictada per la Sala del Contenciós del Tribunal
Suprem en data 18 de novembre de 1986 (ROJ: STS 6360/1986), que reconeix el dret a la
revisió del preu del contracte durant una pròrroga forçosa imposada per l’Administració
quan, per raons d’interès públic i per la necessitat de la continuïtat del servei, i mentre no
es seleccioni al nou contractista, s’imposa la permanència de l’anterior amb unes
conseqüències equiparables a les produïdes quan l’Administració fa us de les facultats que
formen el contingut del “ius variandi”, amb l’ineludible contrapartida econòmica de la
compensació econòmica a favor del contractista o concessionari d’un servei públic.
Conclusions
Una vegada analitzat l’expedient de referència, aquesta intervenció General FISCALITZA DE
DISCONFORMITAT la proposta, formulant la següent objecció:
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1. La revisió de preus proposada correspon a actes (pròrrogues extraordinàries) fiscalitzats de
disconformitat, tot i que, el president de la Corporació, dins les facultats que li atorga l’art.
217 del TRLRHL, resolgués les discrepàncies formulades per l’òrgan gestor, en contra de les
objeccions de l’òrgan interventor, autoritzant així la continuació de la tramitació
administrativa de l’expedient. Aquest fet va permetre l’aprovació de les pròrrogues
extraordinàries per part de la Junta de Govern Local de Palma.
En conseqüència, la revisió de preus proposada deriva d’un acte no ajustat a legalitat,
conforme a la regulació aplicable en matèria de contractació, motiu pel qual, aquesta
Intervenció l’ha d’informar, novament, de disconformitat.
Així mateix, aquesta Intervenció formula la següent observació:
1. Al marge del que s’ha exposat a l’apartat anterior, la sentència de la Sala del Contenciós
del Tribunal Suprem en data 18 de novembre de 1986 (ROJ: STS 6360/1986) citada a
l’apartat IX, determina que s’ha de reconèixer el dret a la revisió del preu d’un contracte
durant una pròrroga forçosa imposada per l’Administració quan, per raons d’interès públic
i, per la necessitat de la continuïtat del servei i mentre, no es seleccioni al nou contractista.
A aquests efectes, conforme a les dades que obren a l’expedient, cal indicar:
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a) El punt II.4 del PCAP del contracte possibilitava la revisió de preus, que conforme al
previst a l’apartat J del Quadre Annex del PCAP del contracte, es determinava segons
la variació de l’IPC nacional, sense poder superar el 85% de l’Índex de Preus al Consum
(art. 78.3 de la LCSP 2007).
b) La disposició transitòria 1a. del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, derogada per la LCSP 2017, determina
que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei es regien per la normativa anterior (LCSP 2007). Aquesta mateixa regla
es manté a la disposició transitòria 1a. de la LCSP 2017. D’altra banda, d’acord amb el
previst a la disposició transitòria de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’econòmica espanyola, és d’aplicació el règim de revisió preus establert als plecs.
c) La variació de l’index nacional de preus al consum publicat per l’INE per al període
Juliol 2017 a Juliol de 2018 és del 2,247% que, conforme al previst a l’apartat J del
Quadre Annex del PCAP, caldria ajustar al 85%. Per tant, la revisió de preus a aplicable
al contracte a partir de l’1 de juliol de 2018 seria del 1,91%, percentatge a considerar
sobre els preus vigents a data 30 de juny de 2017.
Ateses les deficiències assenyalades a l’objecció 1a., en relació a l’art. 216 del RDLeg. 2/2004 i
art. 12 del RD 424/2017, de 28 d’abril, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que
no siguin resoltes.
Així mateix, cal advertir al Centre Gestor que haurà de rectificar els actes objectats a tenor del
que s’ha indicat en aquest informe o aplicar el procediment que preveu l’art. 217 del RDLeg.
2/2004 i l’art. 15 del RD 424/2017, de 28 d’abril.
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D’acord amb el previst a l’art. 217.1 del TRLRHL i a l’art. 15 del RD 424/2017, de 28 d’abril,
l’òrgan competent pel resoldre les objeccions formulades és el President de la Corporació, sent
indelegable dita facultat.
Cal advertir que, en els termes del previst a l’art. 218 del TRLRHL i a l’art. 15.6 del RD 424/2017,
de 28 d’abril, l’òrgan interventor elevarà informe al Ple de les resolucions adoptades pel
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, de la mateixa manera que el
President podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació.
Aquest és l’informe que emet aquest Interventor qui subscriu a la vista únicament dels
documents facilitats i relacionats.
Aquest és l’informe que emet aquest Interventor qui subscriu a la vista únicament dels
documents facilitats i relacionats.”
FOD 13. Moció Grup C's relativa a la reforma del port d'es Molinar
Es proposa:
"El Pleno del Ayuntamiento acuerda instar a la Autoridad Portuaria al objeto de que paralice
las obras de remodelación del puerto de El Molinar en tanto no se alcance un acuerdo con los
vecinos de la barriada y los socios del Club Náutico, de tal forma que se garantice la
subsistencia de este último."
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No aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots en contra (PSIB-PSOE,
MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 4 vots a favor (C's) i 9 abstencions (PP i Sr. Gijón)
FOD 14. Reconeixements honorífics Policia Local 2019
Es proposa:
PRIMER.- Concedir la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Verd per excedir-se amb notorietat i
de manera exemplar en el compliment dels deures del seu càrrec, al personal funcionari de la
Policia Local de Palma:
- CP 027
- CP 031
- CP 046
- CP 058
- CP 065
- CP 101
- CP 163
- CP 164
- CP 238
- CP 245
- CP 267
- CP 313
- CP 327
- CP 351
- CP 357
- CP 384
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-

CP 393
CP 419
CP 452
CP 465
CP 476
CP 488
CP 489
CP 510
CP 596
CP 633
CP 666
CP 704
CP 769
CP 788
CP 800
CP 808
CP 828
CP 835
CP 846
CP 848
CP 855
CP 869
CP 906
CP 929
CP 953
Juan Francisco Clar Llinas

SEGON.- Concedir la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blau per dur a terme actes en defensa i
protecció dels interessos que tenen encomanats que han posat de manifest qualitats de valor,
sacrifici o abnegació excepcionals, i de les quals es deriva risc per a la persona, amb
independència del resultat produït, complint estrictament les obligacions i els deures
reglamentaris, al personal funcionari de la Policia Local de Palma:
- CP 092
- CP 184
- CP 219
- CP 236
- CP 268
- CP 280
- CP 328
- CP 381
- CP 552
- CP 644
- CP 745
- CP 841
- CP 858
- CP 858
- CP 871
- CP 922
- CP 922
- CP 970
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-

CP 979
CP 998

TERCER.- Atorgar la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc per 30 anys de servei a la Policia
Local, als agents:
- CP 013
- CP 015
- CP 016
- CP 024
- CP 040
- CP 060
- CP 094
- CP 101
- CP 103
- CP 144
- CP 155
- CP 165
- CP 166
- CP 196
- CP 233
- CP 234
- CP 236
- CP 240
- CP 243
- CP 293
- CP 327
- CP 330
- CP 350
- CP 357
- CP 377
- CP 379
- CP 385
- CP 389
- CP 397
- CP 399
- CP 402
- CP 405
- CP 406
- CP 408
- CP 416
- CP 418
- CP 419
- CP 421
- CP 422
- CP 432
- CP 437
- CP 445
- CP 448
- CP 450
- CP 451
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-

CP 454
CP 458
CP 460
CP 465
CP 466
CP 467
CP 476
CP 485
CP 488
CP 490
CP 494
CP 495
CP 500
CP 506
CP 507
CP 521
CP 524
CP 527
CP 533
CP 535
CP 537
CP 539
CP 543
CP 544
CP 547
CP 548
CP 553
CP 554
CP 568
CP 570
CP 575
CP 578
CP 591
CP 606
CP 611
CP 612
CP 613
CP 616
CP 625
CP 628
CP 629
CP 630
CP 634
CP 673
CP 684
CP 706
CP 758
CP 763
CP 765
CP 770
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-

CP 773
CP 853
CP S061
CP S068
CP S095
CP S096
CP S130
CP S137
CP S201
CP S228
CP S409
CP S412
CP S428
CP S463
CP S470
CP S481
CP S487
CP S699

QUART.- Concedir Felicitació de Ple als agents:
CP 020
CP 045
CP 092
CP 102
CP 117
CP 118
CP 139
CP 185
CP 193
CP 213
CP 223
CP 223
CP 263
CP 298
CP 298
CP 349
CP 358
CP 381
CP 404
CP 444
CP 467
CP 544
CP 568
CP 580
CP 591
CP 608
CP 624
CP 667
CP 738
CP 750
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-

CP 757
CP 759
CP 765
CP 780
CP 838
CP 897
CP 903
CP 973
CP 977
Col·lectiva i no individualitzable, a la Unitat de Vigilància Medi Ambiental (UVMA)Patrulla Verda.
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CINQUÈ.- Atorgar la Creu amb distintiu Blanc externes, per la seva inestimable col·laboració i a
proposta de Prefectura:
Cap Sector Naval CN.
TTe. Coronel G. C.
Brigada Guardia Real
Cap Superior CNP
Inspector Cap CNP
Policia CNP 102594
Policia CNP 112756
Servei Vigilància Duanera
Servei Vigilància Duanera
Cap Serveis Activitats
Cap Servei Població
Cap de Servei de Sanitat
Policia Local de Calvià
Aux. Adm. Àrea Seguretat
Personal Contractat Palma Activa
Personal Contractat Palma Activa
Personal Contractat Palma Activa
Ciutadana
Cap de Bombers de Palma
Cap Servei Urbanisme
Protecció Civil Palma
Protecció Civil Palma
Cap Departament Àrea Seg. Ciutadana
AAVV Son Dameto
AAVV Son Roca
Fundació Deixalles
Càritas Mallorca

Juan Moreno Gonzalez Aller
Antonio Orantes Miguez
Miguel Angel Camargo García.
Gonzalo Espino Cruz
Juan Francisco Márquez Medina
Ryco Jose Muñoz Garcia
Daniel Huguet Gaete
Carlos Gonzalez Arbarra
Cap Jesús García de Leániz Caparrós
Carles Ramón Orriols
Tomás Lladó Campins
Antonio Rego Salado
Carlos Luque Hernandez
Antonia Barceló Riera
Francisco Joaquin Rodriguez Garcia-Castillo
Gabriel Edgardo Spano
Mohamed Belhaj El Haouat
María del Carmen Lebron Bueno
Manuel Nieto Izquierdo
Esperanza Mulet Llabrés
Juan José Beltran Cortijo
Miguel Rosselló Orfila
José Manuel Carrillo Martinez
President/a
President/a
Josep Falcó Perez
Sebastià Serra Morro

SISÈ.- Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)

FOD 15. Grup PP moció relativa a Camp Redó
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Es proposa:
"1.- El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a cumplir de manera
urgente con las promesas anunciadas por parte de la Regiduría de Infraestructuras relativas las
obras de mejora de los accesos, asfaltado de calles y reparación de aceras de Camp Redó."
No aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots en contra (PSIB-PSOE,
MÉS per Palma, PODEM PALMA) i 9 vots a favor (PP i Sr. Gijón) i 4 abstencions (C's)
FOD 16. Pregunta oral del Grup PP relativa a EDUSI
“Dado que el gasto EDUSI contratado a 31 de diciembre de 2018 fue de 1.039.575,58€ cuando
debería haber sido de 3.813.000,00€.
Dado que el presupuesto EDUSI aprobado para el 2019 es de 1.450.962,15€ cuando debería
ser de 7.626.000,00€.
1.- ¿Por qué no se han cumplido o no se prevén cumplir los mínimos establecidos como
indicadores financieros para 2018 y 2019?
2.-¿Ha abandonado el equipo de gobierno la ejecución de la Estrategia DUSI PLP?”
Aprovat. Contesta el Sr. Hila, prèvia ratificació de la urgència, per unanimitat
FOD 17. Rectificar errada material acord del Ple de 28.02.2019 ADALMO SL

MIQUEL BALLESTER OLIVER 25-04-2019 Extracte acta

Es proposa
“1. Rectificar l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de 28 de febrer de 2019 que va aprovar el
reconeixement del deute extrajudicial de crèdit a l’empresa ADALMO S.L. per l’import
corresponent a la prestació de serveis de gestió de residus sanitaris en l’Ajuntament de Palma a la
Pça. Cort-Laboratori i al Parc de la Mar- Aparcament Parc, període 01-01-2018 a 30-04-2018, en el
següent sentit:
On diu:
- Partida: 09.92000.22106 “ad. Gral . Despeses diverses Prevenció”, del vigent Pressupost de
despeses.
Ha de dir:
- Partida: 09.92000.2269901 “ad. Gral. Despeses diverses Prevenció”, del vigent Pressupost de
despeses.
2. Donar compte d’aquest Acord a la Secció de Comptabilitat per tal de que continuï amb la
tramitació del pagament de les factures.”
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS
per Palma, PODEM PALMA) i 13 abstencions (PP, C's i Sr. Gijón)
El secretari adjunt i general del Ple actal.
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