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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 31 D’AGOST DE 2015 
 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL PRESIDENT D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI D’AUXILIARS 
DE SERVEIS DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL CONSELL DE 
MALLORCA, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I 
PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte del següent decret: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Dia 12 de gener de 2015 la Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública va 
iniciar l’expedient de contractació relatiu al servei d’auxiliars de serveis dels edificis i 
instal·lacions del Consell de Mallorca, d’acord amb l’informe justificatiu de del 
Secretari Tècnic d’Hisenda i Funció Pública, de data 8 de gener de 2015, resolució 
dictada en virtut de l'acord de delegació d'atribucions efectuada pel Consell Executiu 
dia 18 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d'abril de 2012). 
 
2. S’han emès l’informe jurídic del departament, el del secretari general dia 15 de 
juliol de 2015 i el de fiscalització prèvia de l’expedient dia 7 d’agost de 2015 (núm. 
ref. P 95.2/15). 
 
3. Atès que el consell executiu és un òrgan col·legiat amb una periodicitat 
predeterminada i atesa la propera finalització de l‘actual contracte d’auxiliars de 
serveis 
 
Fonaments 
 
D’acord amb les atribucions que confereix l’apartat primer de la Disposició 
Addicional Segona del RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
D'acord amb el que es preveu 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. 
 
Aquesta Presidència té a bé dictar el següent 
 
DECRET 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’auxiliars de serveis dels edificis i 
instal·lacions del Consell de Mallorca. 
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2. D’acord amb el que es disposa en l'article 157 TRLCSP, el procediment que regeix 
l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari interessat 
pot presentar una proposició, i queda exclosa 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 TRLCSP. 
 
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: 
 

o President: 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. 

o Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de 
Mallorca. Suplent: Sra. Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del 
Consell de Mallorca. 

o Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. 
Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del 
Consell de Mallorca. 

o Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas. Cap de Servei de Medi Ambient. 
Suplent Sr. Miquel Roca Jaume. Cap de Servei d’Esports. 

o 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 els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta contractació, i exposar-los al públic per un termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de 
licitació 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 una despesa màxima per l’import total de DOS-CENTS VINT-I-UN 
MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 
(221.536,29 €), que es corresponen a CENT VUITANTA-TRES MIL VUITAN-TA-
SET EUROS VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (183.087,84 €), de base imposable, i 
TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (38.448,45 €), que es corresponen al 21 % de l’IVA, 



 3

despesa que s’ha de finançar amb càrrec a les anualitats i aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

Edifici Aplicació  2015 RC 2015 A 2015 2016 RC 2016 A 2016

Pa lau Reial 10  92020 22701 4 .775,07 €
220150000570 - 

220150014008

920150007954- 

920150007135
19.436,55 € 220159000198 920159000290

Miser icòrdia 10  33000 22701 10.624,53 € 220150000570 920150007954 43.246,32 € 220159000199 920159000291

Sant  Ferran 10  34200 22701 13.370,19 € 220150000570 920150007954 54.422,33 € 220159000200 920159000292

Raixa 10  33440 22701 12.534,56 € 220150000570 920150007954 51.020,94 € 220159000201 920159000293

Jardins Natza ret 10  17000 22701 2 .387,54 € 220150000570 920150007954 9.718,27 € 220159000204 920159000296

Imports (incloent  IVA)

 
 
A raó dels següents preus unitaris: 
 

Base Imposable IVA 21% Total

€uros/ hora 9,62 € 2,02 € 11,64 €  
 
D’acord amb l’article 90.2 del TRLCSP, s’exclou la procedència de la revisió de 
preus, atès que el preu del contracte preveu l’evolució de costos dels preu durant tota 
la vigència del mateix, incloses les eventuals pròrrogues. 
 
6. Tornar a les següents aplicacions pressupostària els imports que es relacionen a 
continuació i, que es correspon a la diferència entre la reserva de crèdit i la despesa 
autoritzada: 
 

Aplicació 

Pressupostària
2015 RC/ 2015 2016 2017 2018 A/2016-2017-2018

10 92020 22701 0,00 € 920150006781 24.205,32 € 24.205,32 € 19.430,58 € 920159000273

10 33000 22701 79,38 € 920150006781 54.262,88 € 54.262,88 € 43.558,97 € 920159000274

10 34200 22701 108,95 € 920150006781 68.331,75 € 68.331,75 € 54.852,61 € 920159000275

10 33440 22701 89,78 € 920150006781 63.998,37 € 63.998,37 € 51.374,03 € 920159000276

10 17000 22701 237,83 € 920150006781 13.309,15 € 13.309,15 € 10.683,79 € 920159000183

 
 
7. 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 quinze (15) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB d’acord amb l’article 
142 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò 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, 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. 
 
8. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
 
9. Donar compte d’aquest Decret al consell executiu del Consell de Mallorca per a la 
seva ratificació. 
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RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL PRESIDENT D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL CONSELL DE MALLORCA 
(ESPECIALITATS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT I ERGONOMIA I 
PSICOSOCIOLOGIA APLICADA), MITJANÇANT TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT . 

Es dóna compte del següent decret: 
 

Antecedents 
 
1. Dia 26 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, en 
virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell Executiu dia 18 
d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012), va iniciar l’expedient de 
contractació relatiu al servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consell de Mallorca 
(especialitats o disciplines de Vigilància de la Salut i Psicosociologia Aplicada), 
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, conforme a l’informe justificatiu 
del Director Insular d’Hisenda i Funció Pública de data 4 de febrer de 2015. 
 
2. Dia 8 de juny de 2015, el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en va 
emetre l’informe jurídic; dia 18 de juny de 2015, es va emetre el de Secretaria General 
i, dia 29 de juliol de 2015, el de fiscalització prèvia de l’expedient (127.2/15P). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), i d’acord 
amb la base 24 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a setanta mil vuit-cents 
euros (70.800,00 €), 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 que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 
Consell de Mallorca, de les especialitats o disciplines de VIGILÀNCIA DE LA 
SALUT i d'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, d’acord amb 
l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos 
Laborals. És igualment objecte d’aquest contracte l’assessorament tècnic al Consell de 
Mallorca sobre la resta d’especialitats (Seguretat en el Treball i Higiene Industrial) la 
prestació de les quals és assumida directament per la pròpia Institució). 
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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: Sra. Consellera Executiva de Modernització i Funció Pública, Sra. Maria 
del Carmen Palomino Sánchez. Suplent: Sra. Consellera Executiva de Territori i 
Infraestructures, Mercedes Garrido Rodríguez. 
 
Vocalies: 
 
Titular: Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. 
Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada. Secretari Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Titular: Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. 
Suplent: Sra. Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
 
Titular: Sr. Vicenç Ramis Vidal, cap de servei d’administració econòmica. Suplent: 
Sr. Miquel Gayà Font, cap de Servei de Recursos Humans. 
 
Titular: Sr. Cristòfol Riera Soler, tècnic especialista en higiene industrial. Suplent: Sr. 
Francesc Frontera Frau, tècnic especialista en seguretat en el treball. 
 
Secretari i Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sr. 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 de DOS-CENTS QUATRE MIL CENT-
DEVUIT  EUROS AMB VINT CÈNTIMS (204.118,20 €), que es corresponen a 
CENT NORANTA-DOS MIL SEIXANTA EUROS (192.060,00 €), de base 
imposable, i DOTZE MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
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(12.058,20 €), que es corresponen al 21 % de l’IVA (les activitats de vigilància de la 
salut individual estan exemptes d’IVA d’acord amb l’establert en l’article 20 Uno 3º 
de la Llei d’IVA). 
 
D’aquest import total l’especialitat de ergonomia i psicosociologia aplicada ascendeix 
a la quantitat de VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS  
(23.958,00 €) que es corresponen a DENOU MIL VUIT-CENTS EUROS (19.800,00 
€) de base imposable i QUATRE MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS (4.158,0 
€) al 21% d’IVA. L’especialitat de vigilància de la salut col·lectiva ascendeix a la 
quantitat de QUARANTA-CIN MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (45.520,20 €) que es corresponen a TRENTA-SET MIL SIS-CENTS 
VINT EUROS (37.620,00 €) de base imposable i SET MIL NOU-CENTS EUROS 
AMB VINT CÈNTIMS (7.900,20 €) al 21% d’IVA. I l’especialitat de vigilància de la 
salut individual a un preu unitari de QUARANTA EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (40,80 €) per reconeixement mèdic. Per aquesta especialitat es preveu una 
despesa màxima de 134.640,00 € a raó de 3.300 reconeixements mèdics (1.100 per 
anualitat). Les activitats de vigilància de la salut individual estan exemptes d’IVA 
d’acord amb l’establert en l’article 20 Uno 3º de la Llei d’IVA. 
 
Aquesta despesa s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 92060 
22706 i amb la següent distribució pressupostària per anualitats: 
 

Aplicacio 2015 RC - A 2015 2016 2017 2018 RC - A 2016-2018

10 92060 22706 9.836,04 €
220150001704 - 
920150002651

68.039,40 € 68.039,40 € 58.176,36 €
220159000056 - 
920159000145

 
D’acord amb l’article 90.2 del TRLCSP, s’exclou la procedència de la revisió de 
preus, atès que el preu del contracte preveu l’evolució de costos dels preu durant tota 
la vigència del mateix, incloses les eventuals pròrrogues. 
 
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 quinze (15) 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 ò 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, 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. 

 


