
Mitjançant Decret núm. 202013846, de 14 de setembre de 2020, s’ha resolt: 

 

Mitjançant Decret núm. 202011128, de 22 de juliol de 2020, A 26305, es va aprovar 

iniciar l’expedient per a la confecció del manual de manteniment del castell de 

Bellver, que actualment presenta importants problemes de conservació, que han sorgit 

i/o s’han accelerat els darrers temps motivats en bona mesura per anteriors 

intervencions poc adequades, per un import de 17.545,00 euros (IVA inclòs), amb 

càrrec a la partida 03 33311 6400099 (Edusi PLP Castell.- Pla Director Museístic) del 

vigent pressupost de despeses.  

Es proposa deixar sense efecte aquest decret seguint indicacions d’Intervenció. 

En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 

modificat per RD-Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents d’incorporació de 

diverses directives europees a la contractació pública, s’ha comprovat que a l’expedient 

no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació dels umbrals descrits a l’apartat 

primer de l’art 118. 

 

En compliment de les bases d’execució del pressupost 18, 33.6 i 33.7; la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat per l’RDL 2/2004, de 5 de març; les Bases d’execució del 

Pressupost municipal per a l’any 2020; el Decret de batlia núm. 201913026, de 28 de 

juny de 2019, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma; el 

Decret núm. 201912198, de 17 de juny de 2019, de l’estructura de les àrees delegades 

de l’Ajuntament de Palma i l’assignació dels regidors titulars respectius; el Decret 

201912308, de 18 de juny de 2019, de nomenament de tinents de batle, l’acord de la 

Junta de Govern de Palma, de 31 de juliol de 2019, que va delegar els contractes menors 

en general als titulars de les àrees i de les àrees delegades en l’àmbit de les seves 

competències, i el Decret núm. 3000, de 26 de febrer de 2014, de delegació de 

competències del director de la Secretaria de la Junta de Govern en altres funcionaris de 

l’Ajuntament, la cap de negociat, que es responsabilitza exclusivament de la tramitació 

administrativa, proposa que es dicti la següent 

 

Resolució 

 

1. Deixar sense efecte el Decret 202011128 de 27-07-20, op. 24892, ref. 9058, 

A26305, que es va aprovar inicialment per a la confecció del manual de manteniment 

del castell de Bellver, seguint indicacions d’Intervenció, per l’import de 17.545,00 

euros (IVA inclòs).  

 

2. Retornar l’import de 17.545,00 euros (IVA inclòs), a la partida 03 33311 6400099 

(Edusi PLP Castell.- Pla Director Museístic) del vigent pressupost de despeses. 

 

3. Notificar-ho al Departament de Comptabilitat. 

 

Palma, 9 de setembre de 2020 

 

El cap del Departament    
p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26.02.14   
(BOIB núm. 30, de 4.03.14)         
 

Damià Sans Tous  


