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Activitats adscrites al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat 
Tècnica  
 
A) Gestió patrimonial 

 

Béns inventariats durant el curs 2018-19 Total 

Mobles 1.529.605,08€ 

Millores d’edificis i millores de terrenys 221.649,60€ 

Total 1.751.254,68€ 

 

B) Contractació administrativa 
 
a) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert: 

 
Subministraments: 

 
Núm. 
expedie
nt 

Objecte 
Import 
d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

31/18 
 

Lot 1. Subministrament de paper A4 de fibra verge i de fibra 
reciclada per a fotocopiadora, impressora i escriptura. 
 

Preus unitaris 

Lot 4. Cartutxos d'impressió de tòner i de tinta. 
 

Preus unitaris 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

6/18 

Lot. 1. Gestió del servei de menjador i cafeteria de l'edifici 
Ramon Llull. 
 

Cànon anual 
15.400,00 €  
cànon anual 

avaluació 
nutricional 

3.000,00 € 
 

Lot 2. Gestió del servei de menjador i cafeteria de l'edifici 
Gaspar Melchor de Jovellanos. 
 

Cànon anual 
18.400,00 € 
Cànon anual 

avaluació 
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nutricional 
3.000,00 €  

 

2/18 
Servei de reprografia de la Universitat de les Illes Balears Cànon anual 

9.000,00 € 

27/18 

Servei d'auditoria financera i de compliment de la 
Universitat de les Illes Balears i de la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears (FUEIB) 
 

16.560,00 € 

28/18 

Servei de manteniment de quatre aplicacions 
informàtiques: emissió de factures electròniques, gestió 
electrònica de pagaments, portafirmes electrònic i gestor 
de conformitats per a la UIB. 
 

24.750 € 

AM 20/18 

Acord marc per a la prestació del servei d'agència de 
viatges per a la gestió de desplaçaments i estàncies de les 
persones que viatgen amb càrrec a la UIB (amb l’empresa 
AVORIS RENTAIL DIVISION, SL)  
 

0,00 € 

 
Obres: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

24/18 

Redacció del projecte integrat d’obra i activitat, i 
direccions d’obra per a la construcció de l’edifici 
interdepartamental al campus de la Universitat de les Illes 
Balears. 
 

240.000,00 € 

 
b) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert 

simplificat: 

 
Subministraments: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

9/18 
Subministrament d’un espectrofotòmetre de la sèrie UV-Vis-
Nlr i accessoris per a la Universitat de les Illes Balears. 
 

56.895,55 € 

12/18 

Subministrament per a l'adquisició d'un citòmetre de flux 
analitzador de taula per a l'Institut Universitari d'Investigació 
en Ciències de la Salut 
 

70.000,00 € 

21/18  Lot 1. Substitució de refrededores avariades a l'edifici Guillem 110.865,93 € 
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 Colom Casanovas i al bloc A de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 
 

26/18 

Subministrament de la subscripció anual al programari 
d’escriptori remot UDS Enterprise (Universal Desktop Servies 
Enterprise) per a la Universitat de les Illes Balears. 
 

25.866,00 € 

37/18 

Subministrament i instal·lació d’equips de climatització als 
edificis del campus. Lot 2. Instal·lacions de climatització a la 
Seu Universitària de Menorca. 
 

61.383,21 € 

3/19 
Servei de manteniment i suport del programari corporatiu de 
virtualització Vmware per a la UIB. 
 

20.353, 70 € 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

16/18 
 

Lot 1. Servei d’organització i realització de les XXVI Jornades 
d’Investigació de les Universitats Espanyoles, promogudes per 
la Sectorial d’R+D+I de la CRUE i organitzades per la 
Universitat de les Illes Balears. Lot 1. Coordinació i logística. 
 

6.900,00 € 

Lot 2. Servei d’organització i realització de les XXVI Jornades 
d’Investigació de les Universitats Espanyoles, promogudes per 
la Sectorial d’R+D+I de la CRUE i organitzades per la 
Universitat de les Illes Balears. Lot 2. Lloguer d'espais.  
 

27.800,00 € 

30/18  

Lot 1. Servei de manteniment i suport de l’equipament 
McAfee Enterprise Security Manager 6000. 
 

36.205,31 € 

Lot 2. Servei de manteniment i suport de l’equipament 
McAfee Network Secutiry Appliance IPS-NS9100. 

46.759,17 € 

35/18  

Lot 1. Assegurança col·lectiva d'accidents per a alumnes més 
grans de 28 anys. 
 

27.040 € 

Lot 2. Assegurança col·lectiva d'accidents per als alumnes de 
més de 50 anys matriculats a la Universitat Oberta per a 
Majors (UOM) de la UIB. 
 

4.083,75 € 

Lot 3. Assegurança col·lectiva d'accidents per als membres de 
la coral universitària i corals filials. 
 

4.149,60 € 

1.19  

Lot 1. Manteniment de commutadors Extreme S-Series del 
servei de manteniment de l'equipament de xarxa per a la UIB. 
 

24.254,63 € 

Lot 2. Manteniment de commutadors Enterasys del servei de 
manteniment de l'equipament de xarxa per a la UIB. 4.470,84 € 
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Obres: 

 

Núm. 
expedient 

Objecte 
Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

19/18 

Obres i instal·lacions necessàries per acabar la rehabilitació 
constructiva i energètica de Ca Ses Llúcies. 
 

Obra: 130.000,57 €  
Residus: 3.005,98 

€ 
 

 
c) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert simplificat 

sumari: 

 
Subministraments: 

 
Núm. 
expedien
t 

Objecte 
Import 
d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

8/18 
Subministrament d'un trineu de mostreig del tipus Flying 
array fet a mida. 
 

17.850,00 € 
 

13/18 
Realització i venda de fotografies als alumnes de les 
cerimònies de graduació de la Universitat de las Illes Balears. 

No genera despesa 
per la UIB 

11/18 
Adquisició d’un termociclador (PCR) a temps real per al 
Departament de Biologia (àrea de Microbiologia) de la UIB. 
 

16.542,00 € 

22/18 

Subministrament d'una llicència de manteniment del 
programari TOAD for Oracle Xpert Edition W/Quest Dba 
Module per a la Universiat de les Illes Balears. 
 

2.112,78 € 

15/18 

Subministrament de sis llicències d'ús del programari de 
dibuix assistit per ordinador AUTOCAD LT per al Servei de 
Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica de la 
Universitat de les Illes Balears. 
 

5.560,50 € 

17/18 
Servei de manteniment i suport de 20 servidors i 4 
commutadors de xarxa de la marca CISCO. 
 

6.619,57 € 

18/18 

Subministrament d'una caixa seca d'atmosfera inert per a 
recerca al Departament de Química de la Universitat de les 
Illes Balears. 
 

23.999,20 

2/19 
Subministrament de la llicència d'ús del programari antivirus 
Trend Micro per a la UIB. 
 

12.247,03 € 

12/19 Subministrament de 25 llicències per a la renovació del 4.083,75 € 
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manteniment del programari RedHat Enterprise Linux 
Academic Server per a la UIB. 
 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

10/18 
Servei de control de les poblacions de paons, coloms i 
ànneres presents a la Universitat de les Illes Balears. 

15.082,00 € 
(exempt d’IVA) 

29/18 
Servei de suport informàtic i actualització del programa P5 
Archiware per al Servei de Recursos Audiovisuals de la 
Universitat de les Illes Balears.  

616,00 € 

 
Obres: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

   

 
d) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment negociat sense 

publicitat (TRLCSP): 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

5/18 
Servei de manteniment del programari Libsafe per al Servei de 
Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes 
Balears.  

7.560,00 € 

 
e) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment amb negociació 

(art. 167): 

 
Subministrament: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 
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Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

   
 
f) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment negociat sense 

publicitat (art. 168): 

 
Subministrament: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

3/18 
Subministrament d'una llicència Turnitin per a la Universitat 
de les Illes Balears. 

16.000,00 € 

32/18 

Subministrament d’una estació de treball específica per al 
processament digital d’imatges LimbProcessing Appliance, 
una llicència del programari Limb processing i una llicència 
OCR25k-ABBy OCR, així com el manteniment durant un any 
per al Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat 
de les Illes Balears. 

15.500,00 €  

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

14/18 
Servei de manteniment del sistema d’informació i gestió de 
la recerca de la Universitat de les Illes Balears. 21.454,44 € 

33/18 

Servei de manteniment i suport del programari INNOPAC-
MILLENIUM-SIERRA per al Servei de Biblioteca i 
Documentació de la Universitat de les Illes Balears. 
 

59.587,50 € 

36/18 

Servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
Universitas XXI, de gestió de recursos humans, nòmines i 
Seguretat Social de la Universitat de les Illes Balears. 
 

42.262,61 € 

25/18 
Servei de manteniment i suport tècnic dels escàners 
CopiBook OS, CopiBook RGB+ i eScan, així com del 
programa LIMB Processing per al Servei de Biblioteca i 

4.250,00 € 
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Documentació de la Universitat de les Illes Balears. 
 

38/18 
Servei de manteniment del clúster de supercomputació 
(HPC) de la Universitat de les Illes Balears. 22.000,00 € 

 
Obres: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

   

 
Resum d’expedients 
 

 Subministram
ents 

Serveis Obres Total (euros, 
IVA exclòs) 

Procediment
s oberts 

1 0,00 € (*) 4 41.310,00 € 1 240.000,0
0 € 

281.310,00 € 

Procediment
s oberts 

simplificats 

6 345.364,39 
€ 

4 181.663,30 € 1 133.006,5
5 € 

660.034,24 € 

Procediment
s oberts 

simplificats 
sumari 

9 67.414,83 € 2 15.698,00 €   83.112,83 € 

Procediment
s negociats 

2 31.500,00 € 6 157.114,55 €   188.614,55 € 

Acords marc   1 0,00 € (*)   0,00 € 

Total 18 444.279,22 
€ 

17 395.785,85 € 2 373.006,55 
€ 

1.213.071,62 € 

 
 
(*) Adjudicats per preus unitaris. 
 

 

       
C) Infraestructures 
 

Comunicats de manteniment durant 
l’any acadèmic 2018-19 

EDIFICI CORRECTIUS PREVENTIUS TOTALS 

ANSELM TURMEDA+CTI 436 71 507 
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ANTONI MARIA ALCOVER 
I SUREDA 118 35 

153 

AULARI 4 1 5 

BEATRIU DE PINÓS 148 41 189 

CAN OLEO 15 2 17 

CAMPUS 229 4 233 

CAS JAI 78 8 86 

CIENTIFICOTÈCNIC 194 45 239 

ESTABULARI 10 13 23 
GASPAR M. DE 
JOVELLANOS 553 40 593 
GUILLEM CIFRE DE 
COLONYA 493 184 677 
GUILLEM COLOM 
CASASNOVAS 306 18 324 

MATEU ORFILA I ROTGER 446 78 524 

RAMON LLULL 393 98 491 

SA RIERA 123 1 124 

SEU UNIVERS. EIVISSA  158 63 221 

SEU UNIVERS. MENORCA 156 1 157 

SON LLEDÓ 380 90 470 

FACULTAT DE MEDICINA * 2 0 2 

TOTAL 4242 793 5035 
 
 
 C) Obres aprovades durant l’any acadèmic 2018-2019 

 

1. Obres menors 

 

1.1. Anselm Turmeda 

Número Descripció Import 

1  
Reconversió de l'espai de reprografia ubicat a la 6.165,87 € 
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planta baixa de l'edifici Anselm Turmeda en una 
aula de teoria. 

TOTAL 6.165,87 € 
 

1.2. Beatriu de Pinós 

Número Descripció Import 

2 
 
Instal·lació d'una finestra al despatx 39 de l'edifici 
Beatriu de Pinós. 

1.137,40€ 

TOTAL 1.137,40 € 
 

1.3. Campus universitari 

Número Descripció Import 

3 

 
Ampliació de la rampa d'accés al soterrani de 
l'edifici dels Instituts Universitaris fins a la rampa 
de l'aparcament del costat de l'edifici, per facilitar 
l'accés dels vehicles, i formació d'un accés adaptat 
a l'aula 16 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger 
(supressió de barrera arquitectònica). 
 

9.829,21€ 

4 

 
Adaptació del projecte de l'endegament de les 
aigües pluvials del campus per adaptar-lo al 
projecte SMART-PARK. Fons FEDER. Procediment 
negociat. Exp. 6/19. 
 

12.995,40€ 

5 

 
Subministrament i instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per al subministrament de corrent i 
il·luminació a les set pèrgoles de fusta ubicades al 
campus de la Universitat. Instal·lació d'endolls a 
les bases de les pèrgoles. 
 

14.216,39€ 

6 

 
Enjardinament i tractament de la base del trespol 
de les set pèrgoles de fusta del campus de la 
Universitat, necessari per millorar la superfície del 
terreny i la integració paisatgística de les pèrgoles 
a l'entorn natural del campus universitari. 

4.424,61€ 
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TOTAL 41.465,61€ 
 

1.4. Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca 

Número Descripció Import 

7 

 
Instal·lació d'un descalcificador al soterrani de 
l'edifici Cientificotècnic per evitar-hi l'acumulació 
de calç. 

3.242,01€ 

TOTAL 3.242,01€ 
 

1.5. Gaspar Melchor de Jovellanos 

Número Descripció Import 

8 

 
Substitució de l'enllumenat de l'escalinata de la 
sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (31 focus). 
 

2.482,9€ 

9 

 
Apuntalament parcial de la junta de dilatació 
estructural de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (coberta, planta primera, planta baixa i 
soterrani). Informe realitzat per l'enginyera de 
l'edificació, M. Victòria Campoy Cruz. 
 

7.757,31€ 

10 

 
Redacció del projecte bàsic i d'execució i direcció 
de les obres de reforç d'una junta de dilatació a 
mitja fusta que presenta una lesió, situada a 
l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 
 

11.918,5€ 

11 

 
Lloguer de l'apuntalament parcial de la junta de 
dilatació estructural de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (coberta, planta primera, planta baixa i 
soterrani). 
 

8.828,16€ 

TOTAL 20.746,66€ 
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1.6. Diversos edificis 

Número Descripció Import 

12 

 
Senyalització dels edificis de la Universitat de les 
Illes Balears: Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger, 
Guillem Colom Casasnovas, Anselm Turmeda i 
Antoni Maria Alcover i Sureda (Centre d'Estudis de 
Postgrau, Escola de Doctorat) amb el logo UIB i el 
nom de les facultats. 

30.020,46€ 

13 

 
Instal·lació de sistema de control d'accés per 
Bluetooth als edificis: Antoni Maria Alcover i 
Sureda, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, 
Guillem Colom Casasnovas, Guillem Cifre de 
Colonya, Gaspar Melchor de Jovellanos i Mateu 
Orfila i Rotger. 

7.731,67€ 

14 

 
Subministrament i instal·lació d'equips de 
climatització als edificis del campus (Mateu Orfila 
i Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Gaspar 
Melchor de Jovellanos, Son Lledó i Ramon Llull), 
edifici Sa Riera (Palma) i Seu Universitària de 
Menorca. Procediment obert simplificat, amb lots. 
Exp. 37/18. 

74.273,68€ 

15 

 
Subministrament i instal·lació d'equips de 
climatització als edificis del campus (Mateu Orfila 
i Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Gaspar 
Melchor de Jovellanos, Son Lledó i Ramon Llull) i a 
l'edifici Sa Riera (Palma). Procediment obert 
simplificat, amb lots. Exp. 17/19. 

284.773,25€ 

TOTAL 396.799,06€ 

 
  

1.7. Guillem Cifre de Colonya 

Número Descripció Import 

   

16  2.050,07€ 
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Instal·lar punts de llum a tots els passadissos de 
prestatges del magatzem de la biblioteca de 
l'edifici Guillem Cifre de Colonya (soterrani del 
bloc A). 
 

17 

 
Instal·lació d'una barana al desnivell i un punt de 
llum a l'escala que hi ha a la sortida posterior del 
bar de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. 
 

1.374,56€ 

18 

 
Subministrament i muntatge de dues finestres 
fixes al soterrani de l'edifici Guillem Cifre, per 
remodelar l'espai de magatzem del Servei de 
Biblioteca i Documentació de l'edifici Guillem Cifre 
de Colonya. 
 

2.371,60€ 

19 

 
Instal·lació d'una finestra nova al despatx 103 de 
l'edifici Guillem Cifre de Colonya. 
 

1.052,70€ 

20 

 
Subministrament i instal·lació de lamel·les al 
sostre d'una de les entrades del bloc C de l'edifici 
Guillem Cifre, atès que actualment en falten la 
meitat. 
 

1.170,64€ 

TOTAL 8.019,57€ 
 

1.8. Guillem Colom Casasnovas 

Número Descripció Import 

21 

 
Eliminació del fals sostre, reforma de les parets i 
instal·lació elèctrica a la cambra freda de la planta 
baixa de l'edifici Guillem Colom Casasnovas (porta 
78) per habilitar-hi un espai per conservar-hi 
mostres. 
 

1.497,31€ 

22 

 
Instal·lació d'un nou sistema elèctric amb llums 
led a la cambra de creixement (fitotró), al segon 
pis de l'edifici Guillem Colom Casasnovas, i 

4.445,54€ 
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desinstal·lació del panell elèctric i dels llums 
antics. 
 

23 

 
Realitzar un tancament amb envà al laboratori de 
pràctiques de Zoologia núm. 16 per independitzar-
lo de la zona de treball dels tècnics de laboratori i 
de preparació de mostres. 
 

2.949,53€ 

TOTAL 8.892,38 € 
 

1.9. Mateu Orfila i Rotger 

Número Descripció Import 

24 

 
Reforma de la instal·lació elèctrica del laboratori 
de meteorologia F-125 i canvi de connexions dels 
laboratoris F-127 i F-129 de l'edifici Mateu Orfila i 
Rotger. 
 

12.550,60€ 

25 

 
Obra i instal·lacions per a la remodelació del 
laboratori QF-114 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. 
 

18.093,89€ 

26 Reposició d'un equip SAI, Galaxy 300-30 KVAS. 8.530,5€ 

27 

 
Substitució i instal·lació d'equips de climatització 
als despatxos QO-206 i QO-208 i als laboratoris 
QO-213 i F-127 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger 
(Dep. de Química i Dep. de Física). 
 

8.878,98€ 

28 

 
Reparar i pintar la barana de la terrassa de 
Química de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. 
 

2.359,50€ 

29 

 
Reparar les parts greument danyades per l'òxid del 
passamà de l'escala d'emergència del segon pis al 
primer pis de la part de Física de l'edifici Mateu 
Orfila i Rotger, i pintar tota l'escala. 

7.247,90€ 

30 
 
Instal·lació d'una porta d'emergència al laboratori 3.276,98€ 
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de pràctiques EQ-016 de l'edifici Mateu Orfila i 
Rotger, atès que l'accés per la porta secundària de 
la dependència EQ-019 serà cancel·lat i només 
compta amb aquest accés. 
 

TOTAL 60.938,35 € 
 

1.10. Ramon Llull 

Número Descripció Import 

31 

Modificació del sistema de tancament de les 
finestres dels despatxos compartits AB11 i AB09 
dels departaments de CHTA i FEMC, ubicats a 
l'edifici Ramon Llull. 

2.403,06€ 

32 

 
Reforma de la instal·lació elèctrica i de xarxa als 
espais del Servei d’Estudiants i del Servei de 
Suport a la Investigació. 

5.993,71€ 

33 

 
Canvi de tancament de les finestres dels despatxos 
de l'ampliació de l'edifici Ramon Llull que donen 
al sud. Despatxos: BB 14, 16, 17, 18, 19, 21 i CB 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 22. 

10.413,26€ 

34 

 
Modificar les portes d'entrada de la biblioteca de 
l'edifici Ramon Llull per millorar l'accessibilitat a 
aquests despatxos. 

2.375,96€ 

35 
 
Reposició de la porta de l'aula 1 de l'edifici Ramon 
Llull per l'atac de formiga blanca. 

2.884,75€ 

36 

 
Reparació de les goteres del magatzem de 
material arqueològic, espai 014, de l'edifici Ramon 
Llull. El material emmagatzemat forma part del 
patrimoni arqueològic de les Illes Balears i la 
Universitat és responsable de la seva conservació i 
custodia fins que sigui transferit al Consell Insular 
/ Museu de Mallorca. 

4.291,41€ 

37 

 
Instal·lació de 4 punts de xarxa a la unitat de 
digitalització i accés obert, ubicada a l'edifici 
Ramon Llull. 

1.034,90€ 
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38 
 
Augmentar el nivell d'il·luminació als espais de la 
biblioteca de l'edifici Ramon Llull. 

3.730,56€ 

39 
 
Canviar i homogeneïtzar el sistema d'il·luminació 
de la dependència BD-12, de l'edifici Ramon Llull. 

2.311,10€ 

TOTAL 35.438,71€ 
 

1.11. Sa Riera 

Número Descripció Import 

40 

 
Subministrament i instal·lació d'aparells de 
climatització per a l'edifici Sa Riera. Per avaria i 
obsolescència dels equips, es fa necessària la 
substitució dels aparells dels despatxos del 
Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat 
Oberta i Seus Universitàries i del director de la 
Coral Universitària, i a la primera planta de l'edifici 
Sa Riera, on està ubicat el SAC. 

12.537,11€ 

41 
 
Instal·lació de l'enllumenat i de cablejat nou a la 
sala de juntes de l'edifici Sa Riera. 

2.865,28€ 

42 
 
Reparació de les barreres i unió amb les columnes 
de l'edifici Sa Riera. 

7.258,06€ 

43 

 
Substitució de la tarima de fusta de la sala de 
juntes de la planta baixa de l'edifici Sa Riera per 
una altra de característiques semblants (en 
espiga) i de fusta d'avet. Tenyir i lacar la nova. 

13.874,33€ 

44 

 
Substitució de la moqueta actual que està molt 
deteriorada per vinil als despatxos 309, 310, 311 i 
312, ubicats a la 3a planta de l'edifici Sa Riera, per 
condicionar-los per al seu ús compartit per part 
del PACIS/UAPI (Programa d'atenció altes 
capacitats intel·lectuals i Unitat d'atenció 
psicològica infantil). 

9.351,8€ 

TOTAL 45.886,58€ 
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1.12. Son Lledó 

Número Descripció Import 

45 

 
Modificació almenys d’una de les finestres del 
despatx de catalogació i d'una altra de la sala de 
lectura de la biblioteca de l'edifici Son Lledó. 

1.010,35€ 

46 

 
Modificació de les finestres de les dependències 
del Servei Lingüístic i de l'Oficina de Suport a la 
Recerca per poder obrir-les, atès que les actuals 
són fixes. 

5.808€ 

47 

 
Instal·lació de dos equips de climatització a l'espai 
que va cap a l'Oficina de Suport a la Recerca, al 
primer pis de Son Lledó, on s'ubicarà el personal 
de formació de RRHH. 

2.375,74€ 

TOTAL 9.194,09€ 
 

1.13. Antoni Maria Alcover i Sureda 

Número Descripció Import 

48 

 
Habilitar la dependència que utilitza la secretaria 
de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda com a 
magatzem per convertir-lo en un despatx per 
ubicar-hi tres informàtics. 

4.185,02€ 

49 
 
Reparació del desnivell que hi ha a l'entrada 
principal de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. 

1.379,40€ 

TOTAL 5.564,42€ 
 

1.14. Arxiduc Lluís Salvador 

Número Descripció Import 

50 

 
Instal·lació de punts d’endolls a la biblioteca de 
l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, ubicada a la segona 
planta. 

1.953,86€ 

51 
 
Insonoritzar la porta que connecta les aules 14-15 i 
19-20-21. 

1.887,60€ 
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TOTAL 3841,46€ 
 

1.15. Aulari 

Número Descripció Import 

52 

 
Enderroc i triturat in situ de la solera de l'aulari, 
les oficines bancàries i l'oficina d'informació, i 
retirada posterior dels residus per reutilitzar-los. 

16.177,70€ 

53 
 
Demolició de l'aulari, retirada del material i tornar 
el terreny a l’estat natural. 

24.200,00€ 

TOTAL 40.377,70€ 
 

1.16. Cas Jai 

Número Descripció Import 

54 
 
Divisió de la sala de reunions del segon pis en dos 
espais. 

11.982,73€ 

TOTAL 11.982,73€ 
 

1.17. Estabulari 

Número Descripció Import 

55 
 
Connexió de la il·luminació de les sales de 
l'estabulari al grup electrogen. 

4.340,55€ 

TOTAL 4.340,55€ 
 

1.18. Instituts Universitaris 

Número Descripció Import 

56 
 
Divisió dels despatxos 103 i 104 de l'edifici 
Instituts Universitaris en dos despatxos cada un. 

23.760,50€ 

TOTAL 23.760,50€ 
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1.19. Seu Universitària d’Eivissa i Formentera 

Número Descripció Import 

57 

 
Trasllat dels serveis administratius de la Seu 
Universitària d'Eivissa i Formentera del soterrani 2 
a la planta baixa de l'edifici (dependències AVC01 - 
AVC02 - AC01). 

23.405,39 

58 

 
Divisió de l’aula AVP02 de la Seu d’Eivissa i 
Formentera en dues aules per traslladar-hi els 
serveis administratius. 

7.445,98€ 

TOTAL 30.851,37€ 
 

2. Obres majors 

 

2.1. Ca Ses Llúcies 

Número Descripció Import 

1 

 
Finalització de l’obra de l’edifici Ca Ses Llúcies, al 
campus de la Universitat de les Illes Balears. Fons 
FEDER. Procediment obert. Exp. 19/18. 

160.607,27€ 

TOTAL 160.607,27€ 
 

2.2. Son Lledó 

Número Descripció Import 

2 

 
Habilitar l'espai no públic (antiga cuina) de la 
Biblioteca de l’edifici Son Lledó com a oficina per 
als nous serveis de suport a la investigació i suport 
a la docència, l'aprenentatge i gestió documental. 
Instal·lació d'endolls, punts de xarxa necessaris 
per a 8 llocs de feina i adequació del sistema de 
climatització. Procediment obert simplificat 
sumari. Exp. 6/19. 

84.611,51€ 

TOTAL 84.611,51€ 
 

2.3. Edifici Interdepartamental 
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Número Descripció Import 

3 

 
Redacció del projecte integrat d’obra i activitat i 
direccions d’obra per a la construcció de l’Edifici 
Interdepartamental. Fons FEDER. Procediment 
obert. Exp. 24/18. 

290.400,00 

TOTAL 290.400€ 
 

 Resum de les obres 

OBRES MAJORS 535.618,78 € 
OBRES MENORS 768.885,23€ 
TOTAL 1.304.504,01 € 
 
 

 
 

 


