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PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
Num. 7584
Anuncio de formalización del contrato de servicio de limpieza
general y mantenimiento de los dos edificios del Parlamento de
las Illes Balears, situados en la calle Conqueridor, 11 y calle
Palau Reial, 11, ambos de Palma.
1.- Entidad adjudicadora: Parlamento de las Illes Balears
Expediente: 5/2011
2.- Objeto: Limpieza general y mantenimiento de los edificios del
Parlamento de las Illes Balears
Tipo de contrato: servicio
CPV: 909192004
Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE
Fecha de envío: 7 de Diciembre de 2011
3.- Tramitación i procedimiento
Tramitación: ordinaria
Procedimiento: abierto
4.- Valor estimado del contrato:547.457,64.- €
5.- Precio de licitación:
Sin IVA: 273.728,82.- €
IVA 18%: 49.271,18.- €
Total: 323.000,00.- €
6.- Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación: 29 de Febrero de 2012.
Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 2012.
Adjudicatario: Baleares de limpiezas, S.A. (BALIMSA)
7.- Plazo de ejecución: Dos años, del día 1 de Abril de 2012 al día 31 de
Marzo de 2014.
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del servei de manteniment dels jardins de la finca Raixa. D’acord amb l’informe relatiu als treballs mínims de manteniment dels jardins de la finca Raixa elaborat per l’enginyer de monts i responsable de la reforma dels jardins de Raixa,
Sr. Antonio Garcia-Delgado Sancho, les tasques a realitzar inclouen les feines
necessàries de poda, desherbat tant manual com químic, esbrossi, sega, llaurat
mecànic, fertilització i tractaments fitosanitaris (adaptats a l’agricultura ecològica), collita dels fruits, control i neteja d’estanys, fonts i canaletes, rego manual
i d’altres que es considerin adients per l’adequat manteniment dels jardins de la
finca i en concret, el jardí dels tarongers, les vinyes de malvasia, la part agrícola ornamental, l’hort de cítrics, l’hort de les cases, l’hort de fruiters antics, la
zona d’apilament de plantes, l’aparcament, el camí d’entrada a la finca, el jardí
secret, els jardins de l’entrada, la clastra, el jardí d’Apolo, el jardí romàntic, el
jardí del gran estany, el jardí del pujol (laberint), la zona agrícola d’oliveres i
ametllers, etc. I, a més, s’haurà de fer els sanejament de les palmeres per prevenir la introducció del becut vermell i tenir cura de possibles plagues que puguin
afectar la vegetació tant dels jardins com de l’àrea forestal, com ara el tomicus
i la processionària als pins, etc.
També es tindrà com a referència el pressupost, de data 29 de març de
2012, presentat per l’empresa pública TRAGSA on s’indica, entre d’altres, que
el preu inclou a més de les feines de manteniment el trasplantament de plantes
de l’àrea d’emmagatzematge per a la cobertura de les ‘marres’ .
L’Empresa de Transformació Agrària (TRAGSA) executarà aquest projecte directament i amb mitjans propis de l’empresa.
El termini d’execució d’aquestes feines serà d’un any a comptar a partir
de la comunicació de l’aprovació de la resolució d’encàrrec de gestió i s’efectuarà el pagament per certificacions mensuals aprovades pel Consell de
Mallorca i amb el vist i plau de l’assessor tècnic de les feines que anomenarà el
Consell de Mallorca.
La despesa d’aquest projecte suposa un pressupost màxim de seixanta-nou
mil nou-cents setze euros amb setanta-dos cèntims (69.916,72 €) i inclou tant les
feines d’execució i l’IVA i resta de tributs aplicables a les despeses que es realitzin en execució de les accions objecte d’aquest acord d’encàrrec de gestió.
Del que resulta que la base de la despesa són 59.251,46 € i IVA (18%) 10.665,26
€.
Aquesta despesa es desglossarà en les següents anualitats i amb càrrec a
les següents partides pressupostàries:

8.- Precio de adjudicación:
Sin IVA: 273.044,49.- €
IVA: 49.148,00.- €,
Total: 322.192,49.- €
9.- Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Anualitat 2012: 49.524,34 euros (valor: 41.969,78€, IVA: 7.554,56€) que
es finançarà amb càrrec a la partida 00.33440.21000, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per l’any 2012.
Anualitat 2013: 20.392,38 euros (valor: 17.281,68€, IVA: 3.110,70€) que
es finançarà amb càrrec a la partida 00.33440.21000, o partida que la substitueixi, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per l’any 2013.

Palma, 17 de abril de 2012
El Letrado Oficial Mayor del Parlamento
Lluís Isern i Estela

—o—

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 7563
Encàrrec de gestió a l’empresa pública Transformació Agrària,
Societat Anònima (TRAGSA) de la prestació del servei de manteniment dels jardins de la finca Raixa
El conseller executiu del Departament de Presidència del Consell de
Mallorca, en data 16 d’abril de 2012, va aprovar la resolució següent:
‘.....
1.- Acordar l’encàrrec de gestió a la societat pública Empresa de
Transformació Agrària, Societat Anònima (TRAGSA), per a la prestació del
servei de manteniment dels jardins de la finca Raixa per un termini d’un any i
de conformitat amb les següents clàusules:
L’objecte de la present encomana de gestió directa i eventual a favor de
l’Empresa de Transformació Agrària (TRAGSA), per part del Consell de
Mallorca i, a l’empara del que preveuen l’article 24.6 i la disposició addicional
vint-i-cinc del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, consisteix amb la realització

Les tasques es realitzaran amb la màxima cura i diligència respecte als
interessos del Consell de Mallorca.
En cap cas la realització de les tasques objecte de l’encàrrec de gestió no
interferirà o menyscabarà l’exercici de les competències que corresponen al
Consell de Mallorca.
El present encàrrec no implica la cessió de titularitat de cap competència.
El Consell Insular es reserva la facultat de modificar l’encàrrec i de desistir de qualsevol de les prestacions sol·licitades, en el cas que variïn les condicions que varen determinar l’encàrrec, cosa que haurà de notificar a TRAGSA
amb una setmana d’antelació, sense perjudici de la liquidació dels costos en els
quals s’hagués incorregut fins a la data del desistiment.
Així mateix, en el cas que fos necessari incloure noves activitats relacionades amb l’objecte de l’encàrrec s’aprovarà la corresponent addenda.
La comunicació del Consell Insular de Mallorca a TRAGSA d’aquest
encàrrec suposarà l’ordre per iniciar els serveis que s’efectuaran sota la supervisió d’un assessor tècnic designat per aquest Consell.
El personal que integri l’equip de treball per part de TRAGSA estarà vinculat estatutàriament o laboralment a aquesta entitat que, a tots els efectes, assumeix el caràcter legal d’empresari, amb tots els drets i les obligacions inherents
a aquesta condició de conformitat amb la legislació vigent.
El Consell Insular de Mallorca queda exclòs de qualsevol risc empresarial
derivat de les acciones establertes a l’objecte d’aquest acord.
Aquesta encomana s’extingirà en els següents casos:
Per l’expiració del seu termini de vigència
Per mutu acord de les parts
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Per incompliment de les seves clàusules, que facultarà la part complidora
a exigir-ne la seva resolució.
En el cas de que les diferències que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació d’aquest acord no es puguin resoldre, les qüestions litigioses que
puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest acord han de ser del coneixement i de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Aquesta encomana i qualsevol supòsit de la seva extinció seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima de seixanta-nou mil
nou-cents setze euros amb setanta-dos cèntims (69.916,72 €), base 59.251,46 €
i IVA (18%) 10.665,26 €, a favor de la societat Empresa de Transformació
Agrària, Societat Anònima (TRAGSA), amb domicili a aquests efectes al Carrer
Fluvià, 1-1ª planta, Polígon Son Fuster, 07009 de Palma, en les següents anualitats i amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
Anualitat 2012: 49.524,34 euros (valor: 41.969,78€, IVA: 7.554,56€) que
es finançarà amb càrrec a la partida 00.33440.21000, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per l’any 2012 (RC 220120002455).
Anualitat 2013: 20.392,38 euros (valor: 17.281,68€, IVA: 3.110,70€) que
es finançarà amb càrrec a la partida 00.33440.21000, o partida que la substitueixi, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per l’any 2013
(RCFUT 220129000030).
3.- Ordenar la publicació d’aquesta encomana de gestió al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
4.- Notificar aquesta Resolució a la Intervenció General, a la Fundación
Biodiversidad i a la societat Empresa de Transformació Agrària, Societat
Anònima (TRAGSA), amb domicili a aquests efectes al Carrer Fluvià, 1-1ª
planta, Polígon Son Fuster, 07009 de Palma. La comunicació d’aquesta encomana suposarà l’ordre per iniciar els serveis.
La qual cosa es comunica pel coneixement general i als efectes oportuns.
Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot
interposar, el RECURS D’ALÇADA davant la Presidenta del Consell de
Mallorca, dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de la
recepció de la present notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se
el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 16 d’abril de 2012
La secretària tècnica del Departament de Medi Ambient,
Joaquina Ibáñez Ripoll

—o—
Num. 7574
Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, relatiu a la
Convocatòria de subvencions del Consell Insular de Mallorca
adreçada als ajuntaments de l’Illa per a l’adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial insular de Mallorca.
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de data 3 d’abril
de 2012, ha adoptat, entre d’altres, els següents acords:
«1r.- Aprovar l’expedient de la convocatòria de subvencions per a l’any
2012 adreçada als ajuntaments de Mallorca amb població inferior als sis mil
habitants, per a la realització dels estudis i dels treballs que contractin o hagin
contractat aquestes corporacions locals, per tal d’aconseguir l’adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial insular de Mallorca.
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2n.- Aprovar les «Bases de la convocatòria de subvencions adreçades als
ajuntaments de Mallorca per a l’adaptació del planejament urbanístic municipal
al Pla territorial insular de Mallorca», que s’adjunten, i que han de regir l’esmentada convocatòria.
La concessió d’aquestes subvencions es farà en règim de concurrència
competitiva de conformitat amb allò que es disposa en l’article 22.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3r.- Autoritzar una despesa per import de DOS-CENTS QUARANTA
MIL EUROS (240.000,00 €) amb càrrec a la partida 55.15140.46200 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012, per tal de fer front
a les previsions de subvenció recollides en les Bases adjuntes.
4t.- Convocar públicament les assenyalades subvencions de conformitat
amb el contingut i requisits exigits a les «Bases de la convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments de Mallorca per a l’adaptació del planejament
urbanístic municipal al Pla territorial insular de Mallorca».
5è.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta convocatòria i de les bases aprovades.»
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern, dins el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podeu interposar el
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podeu interposar el
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir
del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició
del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que
considereu pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim 42 jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 16 d’abril de 2012
El secretari del Consell Executiu,
Jaume Juan García
Annex
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES
ALS AJUNTAMENTS DE MALLORCA PER A L’ADAPTACIÓ DEL
PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PLA TERRITORIAL
INSULAR DE MALLORCA.
1.- OBJECTE
Es objecte d’aquestes bases regular la convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments de Mallorca per a la realització dels estudis i dels treballs
que contractin o hagin contractat aquestes corporacions locals, per tal d’aconseguir l’adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial insular de
Mallorca.
2.- BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases
els ajuntaments de municipis que tenguin una població inferior a 6.000 habitants.
3.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
La concessió d’aquestes subvencions es farà en règim de concurrència
competitiva de conformitat amb allò que es disposa en l’article 22.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, més concretament, d’acord amb allò que es preveu en les clàusules 13 a 15 d’aquest document de
Bases.
4.- DESPESES SUBVENCIONABLES
Seran subvencionables les despeses que compleixin allò previst en l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es
destinin o s’hagin destinat a l’adaptació del planejament urbanístic municipal al
Pla territorial insular de Mallorca, des de l’entrada en vigor d’aquest l’1 de
gener de 2005.
Més concretament, s’inclouen com a despeses subvencionables les corresponents a la realització dels estudis previs i dels treballs concrets i determinats
(com ara els informes i memòries ambientals, memòries urbanístiques, normes
i ordenances urbanístiques, documentació gràfica), executats per l’equip o pels
equips que hagin intervingut en la redacció de la documentació per a l’adaptació del planejament urbanístic municipal (Pla general d’ordenació urbana o
Normes subsidiàries i complementàries de planejament) al Pla territorial insular
de Mallorca, tant si es tracta d’ajuntaments que ja han iniciat o finalitzat els treballs d’adaptació com si encara no ho han fet.

