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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL  CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA DE DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016  
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (26-10-2016) 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0123. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0123 incoat al Sr. CRR amb 
DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 6/2006 Balear 
de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 

 
1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient del Consell de 

Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel Sr. CRR el passat 12 de desembre de 
2015 al vedat PM-10.145 situat al terme municipal d’Artà: 

 
• Dificultar l’acció inspectora dels agents de l’Autoritat 
• Caçar estant inhabilitat per l’exercici de la caça per resolució ferma fins 

l’11 de juny de 2016. 
• Caçar amb mitjans prohibits (escopeta repetidora amb cabuda de més de 

tres cartutxos al carregador) 
• Caçar sense assegurança obligatòria del caçador 

 
2. Se li varen decomissar sis tords que es dipositaren a un centre benèfic i l’escopeta 

emprada que es diposità a Intervenció d’Armes de Palma. 
 
3. Llei 6/2006 Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 

 
1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la 
caça: 
 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui 
contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
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c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), 
ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·lizants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca).» 

 
4. Per resolució de 13 de gener de 2016 es va comunicar al Sr. CRR l’inici de 

l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius d’infracció 
en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i l’òrgan competent 
per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per poder contestar a 
l’acusació formulada, sense fer ús d’aquest termini. 

 
5. A través de la proposta de resolució de dia 13 de maig de 2016, es mantingueren 

els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies per presentar al·legacions, fent ús  
del mateix. 

 
6. L’interessat, el 6 de juny de 2016, va presentar escrit d’al·legacions davant el 

Consell de Mallorca el qual en resum recull: 
 

• Se vulnera el principi de presumpció d’innocència, perque no existeixen 
elemment de prova i es fa una afirmació genèrica de culpabilitat 

• No caçava estant inhabilitat perquè tenia llicència de tirador expedida per la 
Federació de Tir Olímpic. 

• Aporta assegurança obligatòria del caçador vigent dedes del 27 d’octubre 
de 2015. 

• Considera que no existeixen mitjans probatoris 
• Sol·licita l’arxiu del procediment. 

 
 

Fonament de dret 

 
1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell Executiu 

del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 
 

- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre de 
2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les 
competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de 
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regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca 
fluvial. 
 
- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació 
de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB núm. 106 de 30 
de juliol de 2013). 
 
- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, pel 
qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 18 de 
juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu apartat K) 
“Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres òrgans”. 

 
2. A la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada i els principis que regeixen la potestat 
i procediment sancionadors regulats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre 
de 2015). 

 
3. El dret de presumpció d’innocència obliga a l’Administració que exerceix la potestat 

sancionador a provar els fets que imputa a l’administrat. 
 

El present expedient s’ha iniciat per l’existència d’una acta de denúncia emesa pels 
agents de Medi Ambient els quals són agents de l’autoritat segons allò establert a 
l’article 56 de la Llei 6/2006. A més de ser dues persones les que signen l’acta de 
denúncia per tant existeixes dos testimonis dels fets. 
Segons reiterada jurisprudència i el recollit a l’article 137.3 de la Llei 30/1992 (ara 
recollit a l’article 77.5 de la Llei 39/2015) les actes redactades per funcionaris amb la 
condició d’agents de l’autritat són autèntiques probes que per trencar la seva veracitat 
s’ha de presentar prova en contrari. 
 
Per aquest motiu, s’ha de dir que les al·legacions del Sr. R sense aportar cap prova 
vàlida en dret que les fonamenti, fent únicament consideracions genèriques, no 
trenquen la veracitat dels fets recollits a l’acta de denúncia. 
 
Quant a la documentació aportada s’ha de dir que la llicència de tir esportiu 
únicament empara això mateix el tir esportiu fet a un camp de tir. Per dur a terme 
qualsevol acció cinegètica cal tenir llicència de caça. I el Sr. R ni la tenia ni la podia 
tenir al estar inhabilitat per l’exercici de la caça per un expedient sancionador en 
matèria cinegètica ferma el dia de la denúncia (per tant el Sr. R era plenament 
conscient d’aquest fet). 
 
En relació amb l’assegurança es tindrà per aportada i es tipificaran els fets com esser 
titular de la mateixa però no portar-la en el moment de dur a terme l’acció cinegètica. 
 
Per aquest motiu,  els fets descrits són constitutius de les següents infraccions: 
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- Infracció molt greu, caçar tenint retirada la llicència de caça o estant 
inhabilitat per sentència judicial o resolució administrativa ferma, tipificada a 
l’article 73.7 de la Llei 6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà 
ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article  76.1 de la Llei 6/2006, amb 
una multa de 2001 a 20.000 €, i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la duran un termini comprés entre dos i quatre anys. 
 
Inicialment es proposa una sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, 
així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
- Infracció greu, impedir l’entrada als terrenys cinegètics, impedir o dificultar 
les inspeccions o les actuacions dels agents de l’autoritat o dels seus auxiliars en 
l’exercici de les seves funcions, tipificada a l’article 74.12 de la Llei 6/2006 de 
Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que 
disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 451 a 2.000 € i possible 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini de fins a dos anys. 
 
Inicialment es proposa una sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així 
com retirada de la llicència de caça i  inhabilitació per a obtenir-la durant un termini 
de sis mesos. 
 
El temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en  compte que el caçador està obligat a 
identificar-se i facilitar les tasques d’inspecció dels agents de l’autoritat i al present 
expedient ha quedat constat que el caçador va dur a terme accions de distracció. 

 
- Infracció lleu, incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les 

prohibicions establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu d’una infracció 
greu o molt greu , tipificada a l’article 75.22 de la Llei 6/2006 Balear de Caza y 
Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) relacionat amb allò establert a l’article 
28 “Requisits per l’exercici de la caça: 1. Per a l’exercici de la caça a les Illes 
Balears, el caçador ha d’estar en possessió dels documents següents: 
a) Llicència de caça vàlida i vigent, de conformitat amb les determinacions 
d’aquesta llei. 
b) Document acreditatiu de la identitat del caçador. 
c) En el cas d’utilització d’armes, el permís i la guia de pertinença, de conformitat 
amb la legislació específica vigent. 
d) En el cas d’utilització d’altres mitjans de caça, les autoritzacions pertinents, 
d’acord amb les disposicions d’aplicació. 
e) Document acreditatiu de l’autorització del titular cinegètic del terreny per a 
practicar-hi la caça, excepte si es va acompanyat per aquest. 
f) Assegurança de responsabilitat civil en vigor del caçador, en el cas de caça 
amb arma de foc. 
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de 
l’establert a la llei present. 
2. El caçador ha de portar a sobre, durant l’acció de caçar, la documentació 
relacionada a l’apartat anterior. ”  
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I que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 
6/2006, amb una multa de 60 a 450 €. 

 
La multa, d’acord  amb el principi de proporcionalitat, podrà ser de 60 €. 

 
- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o no 
selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial 
(BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que 
disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una sanció 
de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-
la durant un termini de dos anys. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de cens, 
per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes permeses 
no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els recursos 
naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB número 157, 
de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per les peces 
ocupades: 
 
a) Sis exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 
 

 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 54’06 euros. 
 
El total de la sanció, incloent totes les infraccions i la indemnització, podrà ser de 
4567’06 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini de quatre anys. (S’ha proposat com temps 
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d’inhabilitació el temps màxim previst a la llei, encara que la suma dels terminis 
d’inhabilitació per l’exercici de la caça per cada una de les infraccions comeses 
dóna un termini superior) 
 

Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

Acord 

 
1. Sancionar al Sr. CRR amb el DNI XXX, amb una multa de 4567’06 euros i 

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini de quatre anys com a responsable de les infraccions administratives en 
matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents fets: 

 
• Dificultar l’acció inspectora dels agents de l’Autoritat 
• Caçar estant inhabilitat per l’exercici de la caça per resolució ferma fins 

l’11 de juny de 2016. 
• Caçar amb mitjans prohibits (escopeta repetidora amb cabuda de més de 

tres cartutxos al carregador) 
• Caçar sense portar essent-ne titular de l’assegurança obligatòria del caçador 

 
2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de la 

Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006), 
(BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB núm. 106 de 30 
de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser retornades 
d’acord amb els supòsits següents: 
 
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el 
sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 
gratuïta. 
 
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible indemnització, 
en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el pagament de la quantia 
de 100 euros. 
 
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la 
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la sanció i 
la indemnització proposades.>> 

 
3. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l sanciona 

amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas de que la 
posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir del dia següent a la 
recepció de la notificació de la present resolució; obligació que, en cas de no complir-
se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de multes coercitives, amb una 
quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i com preveu l’article 72 de la Llei 
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6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així com allò establert a l’article 103 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 

 
4. Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, que 

haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de pagament, 
d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el termini següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 

 
Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem el 
pagament mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment. 

 
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar el 
recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut 
la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
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administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 
2015). 
 
APROVACIÓ DE LA SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA EN EL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT DE TRES AUTOBOMBES FORESTALS PESADES 
PEL SERVEI DE BOMBERS DE MALLORCA TRAMITAT MITJANÇANT 
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament Local: 
 
ANTECEDENTS 
En data  29 d’octubre de 2014, el Consell Executiu va adjudicar i encarregar el contracte 
de subministrament de tres autobombes rurals pesades i els accessoris assenyalats, en base 
al sistema de contractació centralitzada de l’Estat (SCCE), a favor de Comercial 
Mercedes-Benz, S.A. amb CIF A01003227 per import de 878.990,20€ IVA inclòs, i de 
notificar, autoritzar i disposar la despesa. 
 
En data 1 de desembre de 2014 es va formalitzar el contracte corresponent amb núm. 
7906/2014 amb l’adjudicatari Comercial Mercedes-Benz, S.A. amb CIF A01003227 
segons comunicat de la Directora General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación de data 1 de desembre de 2014. 
 
En data 24 de maig de 2016 es va dur a terme la recepció del tres vehicles objecte d’aquest 
contracte i es va emetre la corresponent Acta.  
 
L’adjudicatari va procedir a emetre la factura electrònica núm. 10002486 per import de 
878.990,20€ en concepte dels tres vehicles. Per part del centre gestor es va detectar que 
l’emissor de la factura no era Comercial Mercedes-Benz, S.A. amb CIF A01003227 sinó 
Mercedes-Benz Retail, S.A. amb CIF A01003227. Posats en contacte amb l’adjudicatari 
aquest informà que s’havia produït un canvi de nom social i va aportar les escriptures 
corresponents on es constata que realment només han fet un canvi de nom, mantenint-se 
en vigor el mateix CIF i la resta de condicions jurídiques. 
 
Aquest fet no va ésser comunicat al Consell de Mallorca en el seu moment, per tant es va 
sol·licitar a l’adjudicatari tota la documentació legal justificativa. Al mateix temps, al 
tractar-se d’un contracte tramitat mitjançant el SCCE es va sol·licitar a la Direcció 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, informació sobre aquest canvi de nom social. 
 
En data 29 de setembre de 2016 s’ha rebut resolució de la Direcció General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación de data 3 de febrer de 2015 on 
s’acordà : “Reconocer, en virtud de la operación societaria de fusión por absorción con 
cambio de denominación,  la subrogación contractual de MERCEDES- BENZ RETAIL 
S.A.U. en los Acuerdos marco 17/2011, Vehículos industriales, y 14/2014, Vehículos 
automóviles de turismos con esta Dirección  General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de los que 
COMERCIAL MERCEDES-BENZ, S.A.U., resultó en su día adjudicataria.” 
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Per tal de poder dur a terme la tramitació de la factura d’aquest contracte, cal fer les 
gestions oportunes per tal de reflectir la successió del contractista esmentada. 
La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat en data 17 d’octubre de 2016 aquesta 
proposta. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
L’article 85 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, regula els supòsits de successió del 
contractista en els termes següents: “en els casos de fusió d’empreses en els quals participi 
la societat contractista, continua el contracte vigent amb l’entitat absorbent o amb la 
resultant de la fusió, que queda subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanin”.  
 
Atès l’article 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre , pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, que regula la 
resolució d’incidències sorgides en l’execució dels contractes, on es diu que per modificar 
les condicions contractuals s’ha de tramitar un expedient contradictori. 
 
D'acord amb tot el que s'ha exposat i amb les competències atribuïdes pel Decret 
d’Organització del Consell de Mallorca de data 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 
dia 18-07-2015), el conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local  
proposa que el Consell Executiu adopti el següent  
 
ACORD 
 
Modificar els punts 1 i 3 l’acord del Consell Executiu, de 29 d’octubre de 2014, relatiu a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de tres autobombes rurals pesades i els 
accessoris assenyalats a favor de Comercial Mercedes-Benz, S.A. per un import total de 
878.990,20 € IVA inclòs, en el sentit següent: 
 
“1. Aprovar, adjudicar, i encarregar el contracte de subministrament de tres autobombes 
rurals pesades i els accessoris que es relacionen a continuació, per un import total de VUIT-
CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(878.990,20€; Base imposable: 726.438,18€; IVA 21%: 152.552,02€) a favor de Mercedes-
Benz Retail, S.A.U. amb CIF A01003227, codi empresa:0113, en base a l’acord d’adhesió al 
sistema de contractació centralitzada de béns i serveis, que depèn de la Direcció General de 
Racionalització i centralització de la contractació del Ministeri d’Hisenda i Administracions  
Públiques, que es va signar pel Consell de Mallorca en data de 22 de novembre de 2010 i 
d’acord amb la resolució de la mateixa Direcció de data 3 de febrer de 2015 exposada als 
antecedents. 

 

Relació dels codis dels vehicles i accessoris , segons la plataforma del SCCE: 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO ARTÍCULO DESCRIPCION 
PRECIO SIN  
IVA 

NUM. 
UNID. 

PRECIO TOTAL 
SIN IVA 

IVA % 
IMP. TODAS UNIDADES 
CON IVA 

17.02.02.50.0028 
Toma de fuerza con brida MB125. 
Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. 

2.520,00 3 7.560,00 21 
 
 
9.147,60 

17.02.50.00.0209 
CARRETE PRIMER SOCORRO. 
ROSENBAUER. HOSE REEL. 

2.201,00 3 6.603,00 21 
 
 
7.989,63 

17.02.50.00.0226 
JUEGO SOPORTES. 
ROSENBAUER. CONFORT. 

3.162,00 3 9.486,00 21 
 
11.478,06 

17.02.50.00.0233 
SUPLEMENTO. ROSENBAUER. 
BOMBA DE PRESIÓN 
COMBINADA NH-25. 

7.408,26 3 22.224,78 21 
 
 
26.891,97 

17.02.50.00.0215 
EQUIPO DE ARRANQUE 
RÁPIDO. ROSENBAUER. E.A.R. 

2.502,00 3 7.506,00 21 
 
 
           9.082,26 

17.02.50.00.0230 
CABINA DOBLE. ROSENBAUER. 
TRIPULACIÓN. 

26.815,80 3 80.447,40 21 
 
  97.341,36 

17.02.50.00.0220 
ILUMINACIÓN PERIMETRAL. 
ROSENBAUER. GALERÍA DE 
ILUMINACIÓN PERIMETRAL. 

1.723,00 3 5.169,00 21 

 
 
 
6.254,49 

17.02.50.00.0225 
JUEGO BANDEJAS. 
ROSENBAUER. COMFORT. 

7.576,00 3 22.728,00 21 
 
27.500,88 

17.02.02.50.0023 
Acortar distancia entre ejes. 
Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. 

1.600,00 3 4.800,00 21 
 
5.808,00 
 

17.02.02.50.0002 
Ejecucion vehiculo contraincendios. 
Mercedes-Benz. Atego. 

6.500,00 3 19.500,00 21 
 
23.595,00 
 

17.02.50.00.0189 
AUTOBOMBA RURAL PESADA. 
ROSENBAUER. BRP15. 

111.000,00 3 333.000,00 21 

 
 
         402.930,00 
 

17.02.50.00.0207 
CABESTRANTE. ROSENBAUER. 
ELÉCTRICO 5400KGS. 

4.354,00 3,00 13.062,00 21 
 
 
15.805,02 

17.02.02.01.0007 
Chasis cabina N3. Mercedes-Benz. 
Atego 1529 AF 3610. 

63.588,00 3 190.764,00 21 
 
230.824,44 

17.02.02.50.0008 Aire acondicionado. Mercedes- 1.196,00 3 3.588,00 21  
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.............  

 

4. Autoritzar i disposar una despesa de VUIT-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-
CENTS NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS (878.990,20€; Base 
imposable: 726.438,18€, IVA 21%: 152.552,02€) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 65.13600.62490.- Inv. Elements de Transport CC Bombers de 
Mallorca, projecte 2014.2.13000.5.1. a favor de Mercedes-Benz Retail, S.A.U. 
amb CIF A01003227, codi empresa:0113” 

 

DEPARTAMENT MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA EXTERIOR I INTERIOR DELS EDIFICIS DE PALAU REIAL  
(LOT 1), LA MISERICÒRDIA (LOT 2) I EDIFICI KREKOVIC (LOT 3), DEL 
EDIFICIS DE LA LLAR DE LA JOVENTUT I LA LLAR DE LA INFÀNCIA (LOT 
4)  I DEL POLIESPORTIU DE SANT FERRAN (LOT 5) DEL CONSELL DE 
MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.  
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 
Antecedents 

 
1. Dia 15 de febrer de 2016, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en 
virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell Executiu dia 12 d’agost 
de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient de contractació relatiu al 
servei de manteniment i conservació de la jardineria exterior i interior dels edificis de 
Palau reial (lot 1), la Misericòrdia (lot 2) i edifici Krekovic (lot 3), dels edificis de la Llar 
de la Joventut i la Llar de la Infància (lot 4) i del Poliesportiu de Sant Ferran (lot 5) del 
Consell de Mallorca, conforme a l’informe justificatiu de dia 11 de febrer de 2016, el Sr. 
Benito Prósper Gutiérrez, Director Insular de Funció Pública. 
 
2. Dia 26 d’abril de 2016, el TAG cap de Servei de Serveis Generals en va emetre 
l’informe jurídic; dia 4 de maig de 2016, es va emetre el de Secretaria General i, dia 18 
d’octubre de 2016, el de fiscalització prèvia de l’expedient (145.4.16P). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i d’acord amb la 
base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i disposar despeses 

Benz. Mercedes-Benz. 4.341,48 
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de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan la competència 
no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública 
proposa al Consell Executiu acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de el manteniment i conservació de la 
jardineria d’interior i exterior, així com el manteniment de la ornamentació exterior 
(entenent com a tal la jardineria, el mobiliari urbà, la senyalització, tant la informativa 
com de circulació, en sentit tant vertical com horitzontal) i zones verdes dels edificis de 
Palau Reial (Lot 1), La Misericòrdia (Lot 2), Museu Krekovic (Lot 3), dels edificis de la 
Llar de la Joventut i la Llar de la Infància (Lot 4) i del Poliesportiu de Sant Ferran (Lot 5) 
del Consell de Mallorca. 
 
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de 
serveis i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre III 
del Títol II del TRLCSP. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. Antoni 
Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Miquel Roca Jaume. Cap de Servei d’Esports. Suplent, Sr. Bartolomé Oliver 
Bennàssar, cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Presidència. 
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Sra. Maria del Mar Gaita Socias, Directora del Museu Krekovic. Suplent: Sr. Andrés 
González García, cap de Servei d’Administració de Cultura, Patrimoni i Esports. 
  
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de Servei 
de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 
 
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i presentar-hi 
les reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el que s’estableix 
en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
5. Autoritzar la despesa per l’import total d’UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-CINC 
MIL VUIT-CENTS EUROS (1.235.800,00 €), que es corresponen a UN MILIÓ VINT-I-
UN MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS 
(1.021.322,31 €), de base imposable, i DOS-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (214.477,69 €), que es 
corresponen al 21% de l’IVA, la qual s’ha de finançar amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost vigent del Consell: 
 

Aplicació 
RC  2016 - A 

2016
Im port 2016

RC 2017 - 2020 - 

A 2017 - 2020
Import 2017 Im port 2018 Im port 2019 Im port 2020

10 92020 
21000

220160003497 - 

920160005870
4.647,92 €

220169000088 - 

920169000241
14.550,00 € 14.550,00 € 14.550,00 € 9.902,08 €

10 92021 
21000

220160003497 - 

920160005870
24.756,94 €

220169000089 - 

920169000242
77.500,00 € 77.500,00 € 77.500,00 € 52.743,06 €

20 33220 
21000

220160003498 - 

920160005879
10.238,19 €

220169000087 - 

9201690000245
32.050,00 € 32.050,00 € 32.050,00 € 21.811,81 €

10 92022 
21000

220160003497 - 

920160005870
24.341,67 €

220169000090 - 

920169000243
76.200,00 € 76.200,00 € 76.200,00 € 51.858,33 €

10 92023 
21000

220160003497 - 

920160005870
24.341,67 €

220169000091 - 

920169000244
76.200,00 € 76.200,00 € 76.200,00 € 51.858,33 €

20 34200 
21000

220160003499 - 

920160005905
10.365,97 €

220169000092 - 

920169000246
32.450,00 € 32.450,00 € 32.450,00 € 22.084,03 €

Lot 5 Poliesportiu de Sant Ferran

Lot 1 Palau Reial

Lot 2 Edifici Misericòrdia

Lot 3 Edifici Krekovic

Lot 4 Edificis Llar de la Infància i Llar de la Joventut

 
 
Atès que qualsevol actuació que afecti a les despeses de les administracions públiques han 
d’estar sotmeses al principi d’estabilitat pressupostària i que es imprescindible comptar 
amb un nivell de certesa respecte al cost dels diferents serveis que contracta la corporació i 
atès que el pressupost base de licitació té el suficient marge de flexibilitat per a que siguin 
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els propis licitadors els que, en funció de la seva programació formulin ofertes 
econòmicament viables i que, al mateix temps contemplin les possibles desviacions del 
cost de les actuacions a realitzar en aquest contracte no precedeix la revisió de preus. 
 
6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb el 
termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la data 
d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 del 
TRLCSP. 
 
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què és 
necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a 
partir de l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 
7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL 1R. MODIFICAT (TANCAMENT 
PASSADÍS CALENT) DEL PROJECTE DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I 
INSTAL·LACIÓ D’UN ESPAI ADREÇAT A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE 
PROCÉS DE DADES A L’EDIFICI LLAR DE LA INFÀNCIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Es va tramitar l’expedient per a contractar l’obra del projecte d’adequació i instal·lació 
d’un espai adreçat a la ubicació d’un centre de procés de dades (CPD) pel Consell de 
Mallorca, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, aprovat per acord del 
Consell Executiu de 15 d’octubre de 2014. 
 
2. La mesa de contractació, reunida dia 9 de desembre de 2014, en va fer la proposta de 
classificació, d’acord amb el següent ordre: 
 

Licitador
Solució i Pla de 

Treball
Oferta 

econòmica

Termini 
manteniment 

i garantia
Total

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS,
SA amb CIF A28855260– FCC
INDUSTRIAL Y
INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS, SA, amb CIF
A28482024 en U.T.E. 4,82 75,00 3,00 82,82

ELECTROTÉCNIA MONRABAL, SLU 7,66 59,40 0,00 67,06

COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, SA, amb CIF A46146387 5,99 44,50 15,00 65,49  
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3. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA amb CIF A28855260 - FCC INDUSTRIAL 
Y INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SA, amb CIF A28482024 en U.T.E. va 
presentar la documentació d’acord amb el requeriment efectuat i es va comprovar que 
s’adequa al que es determina en la legislació vigent. 
 
4. Dia 5 de maig de 2015, es va emetre l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient 
(173.5/14P). 
 
5. D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i la 
base 23.5 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu la contractació per import 
superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan la competència no 
correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
6. En data 4 d’abril de 2016 els serveis tècnics d’obres i manteniment del Consell de 
Mallorca emeteren informe relatiu a la modificació del projecte d’obres d’adequació i 
instal·lació d’un espai adreçat a la ubicació d’un Centre de Procés de Dades, en el qual es 
justifiquen la necessitat i la idoneïtat de modificar el contracte de referència. 
 
7. En data 18 d’abril de 2016, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, 
òrgan competent d’acord d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), va 
resoldre: 
  
“1.- Aprovar el projecte modificat de les obres d’adequació i instal·lació d’un espai adreçat a 
la ubicació d’un Centre de Procés de Dades (CPD) pel Consell de Mallorca a la Llar de la 
Infància, elaborat per l’enginyer tècnic del Consell de Mallorca amb un pressupost de 
contracte de VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-
SET CÈNTIMS (24.560,77 €). 
  
2.-  Procedir al replanteig del modificar del projecte de referència d’acord amb l’article 
126 RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP. 
 
3.- Nomenar Directors de l'obra al Sr. Pedro Bonet Nadal, Arquitecte cap de Serveis dels 
Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment; Director de l‘execució de l’obra Sr. Julio C. 
Trillo Pérez, Enginyer Tècnic dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment; Coordinador 
de Seguretat i Salut al Sr. Antoni Julià Sagrera, Arquitecte Tècnic dels Serveis Tècnics 
d’Obres i Manteniment” 
 
8. Consten el l’expedient projecte del modificat de les obres, informe relatiu a que no es 
tracta d’un projecte de primer establiment o reforma estructural i acta de replanteig del 
modificat de l’obra. 
 
9. D’acord amb l’article 211.1 del TRLCSP s’ha donat audiència al contractista per un 
període de tres dies hàbils, aquest període es va iniciar el 19 d’abril de 2016. En data 20 
d’abril de 2016 l’adjudicatària manifesta la seva conformitat amb el projecte modificat 
plantejat. 
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10. En data 3 de maig de 2016, el TAG de Serveis Generals i Patrimoni ha informat 
favorablement a la modificació del contracte proposada pels serveis tècnics i acceptada per 
l’adjudicatària del contracte. 
 
11. En data 21 de setembre de 2016 es va trametre a la mercantil AQUADS 
TECHNOLOGIES, SL redactora del projecte per a les obres d’adequació i instal·lació 
d’un Centre de Procés de Dades per al Consell de Mallorca a l’edifici Llar de la Infància 
comunicació relativa al tràmit d’audiència per un període de tres dies hàbils segons 
assenyala l’article 234.3b del TRLCSP. Transcorregut el termini concedit a l’efecte, el 
redactor del projecte hagi efectuats cap al·legació, suggeriment ni aportació al projectes 
modificats. 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i d’acord amb la 
base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i disposar despeses 
de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan la competència 
no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública 
proposa que el Consell Executiu acordi: 
 
 
1.- Aprovar la 1ª modificació (tancament passadís calent) del projecte de les obres 
d’adequació i instal·lació d’un espai adreçat a la ubicació d’un centre de procés de dades 
(CPD) a l’edifici Llar de la Infància del Consell de Mallorca per un import màxim de 
VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS (24.560.77 €) que es corresponen a VINT MIL DOS-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (20.298.16 €) de base imposable i QUATRE 
MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
(4.262,61 €) es corresponen al 21% d’IVA. 
 
2.- Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar una despesa per l’import total de DENOU 
MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (19.386,16 €) 
que es corresponen a SETZE MIL VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS (16.021,62 €) de base imposable i TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.364,54 €) es 
corresponen al 21% d’IVA per a la contractació del 1r modificat (tancament passadís 
calent) del projecte d’adequació i instal·lació d’un espai adreçat a la ubicació d’un centre 
de procés de dades (CPD) pel Consell de Mallorca, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment obert, a “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A- FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
LEY 18/82, DE 26 DE MAYO DE 1982” ABREJUADAMENT (UTE IECISA-FCC/CPD 
DE CONSELL DE MALLORCA), amb CIF núm.U57928509 que s’ha de finançar amb 
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càrrec a l’aplicació pressupostària 10 92022 63280 del pressupost vigent del Consell de 
Mallorca amb càrrec a les següents operacions comptables: 
 

Base Imposable IVA 21% Total
RC AD

16.021,62 € 3.364,54 € 19.386,16 € 220160006752 920160006959

2016

 
 
3.- Requerir a “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A- FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
LEY 18/82, DE 26 DE MAYO DE 1982” ABREJUADAMENT (UTE IECISA-FCC/CPD 
DE CONSELL DE MALLORCA), amb CIF núm.U57928509 perquè procedeixi al 
reajustament de la garantia definitiva per un import de VUIT-CENTS UN EUROS AMB 
VUIT CÈNTIMS (801,08 €). 
 
4.- Requerir a “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A- FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
LEY 18/82, DE 26 DE MAYO DE 1982” ABREJUADAMENT (UTE IECISA-FCC/CPD 
DE CONSELL DE MALLORCA), amb CIF núm.U57928509 perquè, en el termini no 
superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació 
d’aquesta resolució, formalitzi la modificació del contracte. 
 
5.- Designar directors facultatius del modificat del contracte el Sr. Pedro Bonet Nadal, cap 
dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment i el Sr. Julio C. Trillo Pérez, enginyer tècnic 
dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment. 
 
6.- Designar responsables del modificat del contracte el Sr. Antoni Barceló Trobat, cap 
dels Serveis d’Informàtica i el Sr. Julio C. Trillo Pérez, enginyer tècnic dels Serveis 
Tècnics d’Obres i Manteniment. 
 
7.- Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 


