Licitacions MRR CAIB a 12/05/2022

CONSELLERIA

INSTRUMENT

Mobilitat i Habitatge Licitació

Medi Ambient i
Territori

Licitació

Medi Ambient i
Territori

Licitació

Salut i Consum

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

DESCRIPCIÓ

Contracte d'obres per executar el projecte
d'ampliació de la línia de metro Palma - UIB
fins al Parc Bit
Encàrrec de gestió de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori a l’Empresa de
Transformación Agraria SA (TRAGSA) per al
servei d’adaptació de les masses forestals
insulars al canvi climàtic - MEPRO 1052/2022
Encàrrec de gestió de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori a l’Empresa de
Transformación Agraria SA (TRAGSA) per al
servei d’actuacions preventives en els punts
estratègics de gestió per a la defensa contra
els incendis forestals - MEPRO 991/2022
Contracte mixt de subministrament i obra,
clau en mà, amb instal·lació i posada en
servei, respectuós amb el medi ambient, per
a la renovació d'una sala de ressonància
magnètica de 1,5 T i dels seus elements
auxiliars, amb destinació al Servei de
Radiologia de l'Hospital Universitari Son
Llàtzer (HUSLL)
Obra de reforma per a la ampliació de places
de la residència per a persones grans
dependents al carrer Pere Tudurí, 73 de Sant

DATA
PUBLICACIÓ

06/04/22

IMPORT MRR

ESTAT

DATA CONCESSIÓ,
ADJUDICACIÓ O
SIGNATURA

24.071.176,75 € Publicada

31/03/22

904.911,63 € Adjudicada

31/03/22

31/03/22

919.545,56 € Adjudicada

31/03/22

27/03/22

15/03/22

1.297.120,00 € Publicada

834.000,00 € Adjudicada

Educació i Formació
Licitació
Professional

Afers Socials i
Esports

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

Lluís
Organització, coordinació i impartició de dos
programes d'immersió lingüística en llengües
estrangeres durant l’estiu de 2022 pera
l'alumnat i professorat de Cicles Formatius
de Grau Mitjà associats a la impartició del
Pla de Reforç en Llengües Estrangeres de
centres educatius sostinguts mitjançant fons
públics de la CAIB, en el marc del PRTR
Concurs de projectes arquitectònics amb
jurat per a una residència de persones grans
dependents al municipi de Bunyola. Amb
lliurament de premis als 3 primers. El
guanyador obté el contracte d'elaboració del
projecte arquitectònic integrat, redacció de
l'estudi de seguretat i salut, direcció de les
obres i direcció de les instal·lacions per a la
construcció d'una residència per a persones
grans dependents a Bunyola
Contracte de serveis per la redacció d'un
projecte d'activitats i instal·lacions i direcció
de l'execució de les instal·lacions d'una
residència i centre de dia per gent gran
dependent a la Caserna del Duc de Crillon a
Es Castell, Menorca
Adquisició directa d’un immoble per a ubicar
el nou Centre d’Orientació, Emprenedoria,
Acompanyament i Innovació per a l’Ocupació
(COE)
Contracte de serveis per la redacció d'un
projecte d'activitats i instal·lacions i direcció
de l'execució de les instal·lacions d'una
residència i centre de dia per gent gran
dependent a la Caserna del Duc de Crillon a

04/03/22

494.000,00 € Adjudicada

27/02/22

38.720,00 € Avaluació

16/02/22

78.675,49 € Adjudicada

24/01/22

480.000,00 € Adjudicada

14/01/22

Desert

24/01/21

Salut i Consum

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

Educació i Formació
Licitació
Professional

Afers Socials i
Esports

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Licitació

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Licitació

Es Castell, Menorca
Contracte mixt de subministrament, obra i
servei, clau en mà, per a la renovació de tres
acceleradors linials d’alta energia i altres
prestacions (tipus 1) i l’ampliació d’un
accelerador linial per a tractaments de
radiocirurgia i SBRT (tipus 2) a l’HU Son
Espases
Concurs de projecte arquitectònic per a una
residència per a persones majors
dependents, en el municipi de Sant Llorenç
des Cardassar
Encàrrec a TRAGSATEC per l’acompanyament
i assessorament d'entitats públiques
beneficiàries dels ajuts en espècie de la
Conselleria d’Educació i Formació
Professional per a la creació i consolidació de
places públiques de primer cicle d’educació
infantil
Construcció d’un centre de llarga estança per
a persones majors dependents en el
complex sanitari de Son Dureta, Palma
Direcció de l'execució i coordinació de la
seguretat i salut de les obres del nou Centre
de llargues estades al complexe de Son
Dureta, a Palma, Mallorca
Contracte Menor Revisió d’especialitats
formatives incloses al Catàleg del Servicio
Público deEmpleo Estatal (SEPE) a l’àmbit de
les Illes Balears en el marc del C23.I3 del
PRTR
Contracte Menor Diagnòstic de les
necessitats en relació a l'aplicació de la
transversalitat de gènere en la gestió de les

25/12/21

9.589.855,00 € Adjudicada

11/03/22

23/12/21

274.435,29 € Avaluació

08/11/21

695.396,00 € Adjudicada

08/11/21

20/10/21

9.095.725,47 € Adjudicada

01/02/22

27/09/21

125.117,98 € Adjudicada

27/12/21

12.713,00 € Adjudicada

04/02/2022

13.673,00 € Adjudicada

09/02/2022

polítiques actives d'ocupació del SOIB en el
marc del C23.I2 del PRTR
TOTAL LICITACIONS a 31/12/2021

19.780.529,74 €

TOTAL LICITACIONS 1/01/2022 a 12/05/2022

29.144.535,43 €

TOTAL LICITACIONS a 12/05/2022 (Acumulat)

48.925.065,00€

