
 
 
Mitjançant Decret núm. 202013673, de 10 de setembre, s’ha resolt: 
 

1. Adjudicar el contracte menor d’un servei de visites guiades a les exposicions d’art 
contemporani de Palma els dies 16, 17, 18 i 19 de setembre amb motiu de la Nit de l’Art 
2020 a Pau Waelder Laso (NIF 43xxxxxx), per un import de 900 euros el servei de 
preparació i gestió de les visites i els itineraris a un preu / hora de 54,99 euros els itineraris 
fins a un màxim de 8.324 euros (7.424 euros, més 1.559 euros d’IVA al 21%) amb la 
corresponent retenció d’IRPF.  

2.  Autoritzar i disposar la despesa de 8.324 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la reserva de 
crèdit feta mitjançant el Decret 202012156 de 07-08-20, a l’aplicació pressupostària 
03.33400.22710 (Promoció cultura.- Palma Brunch i Nit d’Art), del vigent pressupost de 
despeses, ref. 9965, op. 28165, Fase A 28373. 

3.  Desafectar la quantitat de 676 euros,  i retornar l’import a la partida corresponent del 
Pressupost de Despeses de 2020.  

4.  Comunicar-ho a l’interessat i al Departament de Comptabilitat. 

 
 
Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per 
interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de 
reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament, o a les dependències 
a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada, i s’entendrà 
desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà 
de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa. 
 
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu, d’acord amb l’article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de juliol,  
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències 
determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de rebre  aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es 
consideri convenient. 
 
Palma, 10 de setembre de 2020 
 
El cap de departament 
p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26 de   
febrer (BOIB núm. 30, de 04.03.14)      
     
 
 
 
 
Damià Sans Tous  

 


