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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA  
 

 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (21-12-2016) 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PUNT 2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE NOVA 
COL·LOCACIÓ DE BARRERA MIXTA D’ACER I FUSTA A LA CARRETERA 
MA-2141 (SA CALOBRA) I SUBSTITUCIÓ DE LA BARRERA METÀL·LICA 
EXISTENT PER BARRERA METÀL·LICA D’ACER I FUSTA A LA 
CARRETERA MA-10, DES DE LA MA-2141 FINS A SÓLLER I MA-2141 (SA 
CALOBRA).- CLAU 16-08.0-BS. EXP. 22/2016. (DESPESA ANTICIPADA), 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 

Territori i Infraestructures que diu: 

Antecedents 

1. Dia 10 d’octubre de 2016, la consellera executiva del Departament de Territori i 

Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte de 

nova col·locació de barrera mixta d’acer i fusta a la carretera Ma-2141 (Sa Calobra) i 

substitució de la barrera metàl· lica existent per barrera metàl·lica d’acer i fusta a la 

carretera Ma-10, des de la Ma-2141 fins a Sóller i Ma-2141 (Sa Calobra).- Clau 16-08.0-

BS.- Exp. 22/2016. 

 

2. Dia 30 de novembre de 2016, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 

Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, en va emetre l’informe 

jurídic; dia 5 de desembre de 2016, es va emetre la conformitat del secretari general adjunt 

i, dia 23 de desembre de 2016 el de fiscalització prèvia de l’expedient número 22/2016. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 de 

juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, 

correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament de concessions per import 

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 que 

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, propòs al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de nova col·locació de barrera mixta 

d’acer i fusta a la carretera Ma-2141 (Sa Calobra) i substitució de la barrera metàl·lica existent 

per barrera metàl·lica d’acer i fusta a la carretera Ma-10, des de la Ma-2141 fins a Sóller i Ma-
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2141 (Sa Calobra), termes municipals de Sóller i Escorca.- Clau 16-08.0-BS.- Exp. 22/2016., 

com a despesa anticipada, mitjançant procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del 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 d’obres i, en 

conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre III del Títol II del 

TRLCSP. 

La durada d’aquest contracte serà de sis (6) mesos. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 

l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

 

Presidència:  Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 

Infraestructures. 

Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 

Modernització i Funció Pública 

 

Vocals:   Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i Explotació 

  Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 

  Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i Supervisió 

  Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 

  Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 

  Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 

  Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària Tècnica del 

Departament de Territori i Infraestructures. 

 

Secretari:  Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació del 

Departament de Territori i Infraestructures. 

Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 

Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars pel qual 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 considerin 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 per un import total d’un milió trenta-vuit mil set-cents vint-i-set euros amb dos 

cèntims (1.038.727,02 €), incloent-hi l’IVA, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en l’anualitat 2017),  de l’esmentat import, vuit-cents cinquanta-vuit mil quatre-cents 

cinquanta-dos euros amb vuit cèntims (858.452,08 €), corresponen a l’import de licitació amb 

l’IVA exclòs, i cent vuitanta mil dos-cents setanta-quatre euros amb noranta-quatre cèntims 

(180.274,94 €) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%. Aquesta 

despesa es finançarà amb càrrec a les partides pressupostàries següents: 

 

- 55 45300 60900 (document comptable RC 220169000418) per un import de: seixanta-un 

mil sis-cents quaranta-tres euros amb vint-i-un cèntims (61.643,21 €) 
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- 55 45300 61900 (document comptable RC 220169000419) per un import de nou-cents 

setanta-set mil vuitanta-tres euros amb vuitanta-un cèntims (977.083,81 €) 

 
Aquest expedient es tramitarà mitjançant expedient anticipat de despesa, d’acord amb l’article 

110.2 del TRLCSP i amb la base 31 de les bases d’execució que regeixen el Pressupost General 

del Consell de Mallorca per a l’exercici 2016. El finançament d’aquest contracte es subordina a 

l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 2017. 

 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies naturals, comptadors a 

partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els articles 142 i 159 del 

TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil 

següent. 

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, si 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.  

 

 

 

 

 


