RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA
DEL PAVIMENT D’UN TRAM DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA (TM DE
POLLENÇA),
Antecedents de fet:
Atès el PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT D’UN TRAM DE LA
CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA (TM DE POLLENÇA), redactat en data 11 de gener
de 2021 per l’enginyer de camins, canals i ports ESTEBAN PISANO PORADA.
Atès que el citat projecte, un cop lliurat pel tècnic redactor, va ser sotmès a supervisió
tècnica del departament de Mobilitat i Infraestructures i, en data 12 de març de 2021, es va
redactar el pertinent Informe de supervisió per part de l’enginyera tècnica d’obres
públiques, Inés Salvá Mas, amb el conforme de l’enginyera de supervisió de projectes, Silvia
Pastor Pellicer (ECCiP).
Atès que en data 25 de març de 2021 el cap del Servei d’Estudis, Planificació i Gestió
Ambiental i el director insular de Medi Ambient, han emès Memòria justificativa relativa a
la necessitat d’aprovació del projecte i de contractació de les obres de condicionament i
millora del paviment d’un tram de la carretera vella de Lluc a Pollença (T.M. de Pollença).
Atès que la memòria justificativa citada assenyala que el pressupost d’execució per
contracte, ascendeix a 283.471,89 euros, IVA inclòs, que serà el pressupost base de
licitació.
Fonaments jurídics:
D’acord amb l’article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), una vegada redactat i supervisat el projecte esmentat, i prèviament al
replanteig i a la contractació de l’execució de les obres que s’hi contemplen, cal que l’òrgan
competent aprovi el projecte. L’aprovació del projecte correspondrà a l’òrgan de
contractació llevat que tal competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan
per una norma jurídica.
Atès el que disposa l’article 36 apartat 5è del Reglament Orgànic de la Corporació (BOIB núm.
89, de 19/07/2018), i d’acord amb la base d’execució 23 (apartat 4 t) 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. Ara bé, d’acord amb la delegació d’atribucions
efectuada pel Consell Executiu dia 12 d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost),
correspon a les conselleres i consellers executius la facultat de dictar actes administratius
en matèria de contractació que, d’acord amb la normativa vigent, no requereixen informe
previ preceptiu de la Secretaria General de la corporació, com és el cas.
Atès l’article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les
Illes Balears (LMRLIB), aquests projectes, quan siguin obres de primer establiment o
reforma estructural, s’han d’exposar al públic per un termini no inferior a 15 dies.

Per això, d’acord amb les competències atribuïdes per delegació del Consell Executiu del
Consell de Mallorca (segons l’acord del Consell Executiu de 12 d’agost de 2015 -BOIB núm.
123, de 15 d’agost de 2015), en concordança amb el previst en els articles 1 (lletra k) i 3 del
Decret de Presidència de dia 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre
de 2019) pel qual es determina la organització del Consell de Mallorca, la vicepresidenta
segona i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient RESOL:

1) Aprovar inicialment el PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL
PAVIMENT D’UN TRAM DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA (TM DE
POLLENÇA), redactat en data 11 de gener de 2021 per l’enginyer de camins,
canals i ports ESTEBAN PISANO PORADA, amb un pressupost base de licitació
de 283.471,89 euros, IVA inclòs,
2) Sotmetre el Projecte al tràmit d’informació pública mitjançant la publicació de
l’anunci en el BOIB, així com també a la pàgina web del Consell de Mallorca i en
el seu tauló d’anuncis, als efectes de què durant el termini de quinze (15) dies
hàbils, a comptar des de la darrera publicació, els interessats puguin consultar
l’expedient i formular les al·legacions que considerin pertinents. (ubicació de
l’expedient en la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca C. General Riera, 111 de Palma-07010).
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