ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE DIA 12 D’AGOST DE 2015 PEL QUAL
ES DELEGUEN ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ A
FAVOR DE LES CONSELLERES I DELS CONSELLERS EXECUTIUS
(BOIB núm. 123, de 15 d’agost de 2015)
Fets
1. Dia 10 de juliol de 2015 es va dictar el decret pel qual es regula l’organització del
Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol). Aquest decret disposa, a
l’apartat d) de l’article 1, que correspon al Consell Executiu, com a titular de la funció
executiva del Consell de Mallorca, «contractar i atorgar concessions, incloses les
pluriennals fins a quatre anys, en la quantia que es determini en les bases d’execució
del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca.»
2. La base 24 de les Bases d’Execució vigents atribueix al Consell Executiu les
contractacions superiors a 70.800,00 €. No obstant això, el conseller executiu o la
consellera executiva d’Urbanisme i Territori (ara, Territori i Infraestructures) és
competent per contractar obres d’infrastructures per import igual o inferior a doscents mil euros (200.000,00 €), IVA exclòs, així com autoritzar i disposar les despeses
que se’n deriven.
3. La periodicitat de les reunions del Consell Executiu no ajuda a agilitar la tramitació
dels expedients; per això es fa aconsellable delegar en els consellers executius i en les
conselleres executives tots els actes administratius que la normativa vigent atribueix
als òrgans de contractació, i que degut a la seva escassa transcendència, no
requereixen l’informe preceptiu de la Secretaria General de la Corporació, segons
estableix el núm. 8 de la disposició addicional segona 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.
4. Informe favorable de la Secretaria General.
Fonament Jurídic
L’article 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu que els
òrgans de les diferents administracions públiques poden delegar l’exercici de les
competències que tenguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa organització.
Acords
Atès tot l’anterior, es proposa al Consell Executiu l’adopció dels acords següents:
1. En matèria de contractació, el Consell Executiu delega les seves atribucions a favor
de les conselleres executives i dels consellers executius, inclosa la concessió de la
pròrroga dels contractes a què es refereix l’article 213.2 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic. Això no obstant, resten exceptuades d’aquesta delegació,
els acords relatius a:
a) Aprovació dels plecs dels plecs de clàusules administratives particulars.
b) Interpretació, modificació i resolució dels contractes.
2. En els actes administratius que es dictin en l’exercici d’aquesta delegació, s’ha
d’assenyalar expressament aquesta circumstància i es consideraran dictats pel Consell
Executiu.

3. Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que
comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.

