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INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE RECONTRUCCIÓ DEL 
MUR DE SON BOTER (Exp. 2020-01) 

El dia 23 d’abril es va publicar la memòria justificativa de la reconstrucció de marge de pedra 
en sec, tècnica tradicional amb la realització dels reforços necessaris tant estructurals, 
materials o d’elements arquitectònics: 

Tipus de contracte: obra 

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

Criteris de puntuació: oferta més avantatjosa econòmicament. 

Termini: l’adjudicatari haurà d’estar en disposició de realitzar l’obra el més aviat possible i el 
termini d’execució de les obres es de 30 – 45 dies a comptar des de l’adjudicació del 
contracte. 

 

Es va designar responsable del contracte a Francisco Copado Carralero, director de la 
Fundació. 

El mateix dia 23/04/2020 es varen sol·licitar ofertes i es va publicar al perfil del contractant. 

S’han presentat les ofertes següents:  

• BARTOMEU CLOQUELL GOMILA: 19800,00 € + IVA (4158,00 €) = 23958,00 €. 
 
 
En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha comprovat 
que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors 
que individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer de l’article 118. 

 

En conformitat als articles 20 d), 18 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació i de l’ acord de la 
Comissió de Govern de la Fundació de 13 de juliol de 2018 respecte a l’autorització de 
despeses i ordenació de pagaments a càrrec del president  i director, el director que subscriu 
proposa que es dicti la següent: 
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Resolució 

1. Adjudicar el contracte menor de reconstrucció del mur de Son Boter a BARTOMEU 
CLOQUELL GOMILA, per un import de: 19800,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat 
de 4158,00 €, la qual cosa fa un preu total de 23958,00 €, amb el compromís de realitzar 
l’obra dins el termini indicat. 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 23958,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida  
pressupostària 211000.2  Construccions Son Boter. 

3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa del 30% a l’adjudicació del contracte per 
l’aprovisionament de material i altres elements necessaris i el 70% restant una vegada 
finalitzada la reconstrucció quan s’acrediti que l’obra s’ha dut a terme correctament i s’ha 
presentat la factura. 

4. Donar compte a la propera comissió de govern. 

Palma, a 29 d’abril de 2020 

El director, 

Vist-i-plau 

Francisco Copado Carralero    El president, 

         

Antoni Noguera Ortega 
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