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INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR  DE CANVI 
D’INTERRUPTOR –SECCIONADOR DEL GRUP DE TRANSFORMACIÓ D’ALTA TENSIÓ. 
(Exp. 2021-01) 

 

El dia 14 de gener de 2021es va publicar la memòria justificativa per a esmenar les 
deficiències existents en el centre de transformació (grup de transformació d’alta tensió) de la 
Fundació, substituir l’interruptor – seccionador de protecció avariat existent NALF per 
RUPTOFUSIBLE NALF-24-4A/G 24 KV 400A en cel·la de mesura i aportar la ma d’obra 
necessària fins la posada en marxa i correcte funcionament: 

Tipus de contracte: subministrament/serveis 

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 el subministrament / servei el 
més aviat possible. 

 

Es va designar responsable del contracte a Francisco Copado Carralero, director de la 
Fundació i es varen sol·licitar ofertes. Es van presentar les següents:  

 MONTAJES ELÉCTRICOS MALLORQUINES, SAU: 3515,35 € + IVA (738,22 €) = 
4253,57 €. 

 
 
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: 



 

 
 
 
 
 
 

2 

 

Resolució 

1. Adjudicar el contracte menor de subministrament/servei de canvi d’interruptor – seccionador 
del grup de transformació d’alta tensió de la Fundació (exp. 2021-01) a MONAJES 
ELÉCTRICOS MALLORQUINES, SAU, per un import de: 3515,35 €, al qual li correspon per 
IVA la quantitat de 738,22 €, la qual cosa fa un preu total de 4253,57 €, amb el compromís de 
realitzar el subministrament / servei dins el termini indicat. 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 3515,35 €, IVA exclòs, amb càrrec a la partida  
pressupostària 622000001 Manteniment i  reparació d’ infraestructures . 

3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament s’ha dut a 
terme correctament i s’ha presentat la factura. 

4. Donar compte a la propera comissió de govern. 

Palma, a 25 de gener de 2021 

El director, 

 

Vist-i-plau 

Francisco Copado Carralero    El president, 

 

         

Antoni Noguera Ortega 
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