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MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
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Núm. d'expedieni; 

Assump1e: contrac1e menor del servei de coordinació general. planificadó, 
organització, control i desenvo1upament de la IV Marxa per la lgualtat 
2019, dirigida per l'IME. 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descr-ipció: E:s 1roc1a d'uno rnarxo de cmócter populm, per a la quol no és necessari dur 
bastons, jo que consisteix o fer una passejoda per o fomentar la igualta1 de génere. El 
1·eco1Tegu1 proposa1 es presen1a omb tres nivells de distóncia, perqué codascú s'hi posi la 
seva lita i, caminon1. foci espm1 saludable i, alhmo, cap o la iguol1a1 entre dones i homes. Els 
qui ho vulguin podran uiilitzor els bastons per a prac1icor lo modalitot de rnarxo nórdico 
(nmdic walking), encara que l'ús d'aques1 ma1erial no hi és obligoiori. Les dodes rnés 
irnportonts són: 

• Dato: 2/4 de mor<,: al molí.

• Lloc: sortido des de la pi. de Cort.

• Recorregut per la vorero de la mm fin:, a la Plotjo de Palma, amb hes disióncies
per· a r·ecórrer, des de 3 o 11 km.

• Nombre de pm1icipan1s: a l'edició 2018, 1.500 persones.

• Eda1 deis partlciponts: sense limitoció; la rnojoria d'entre 30 i 60 anys.

• Alfres dades generals:

Un mes obons de l'esdevenimen1: insoipció en línia. 

Dio de l'esdevenimen1 de 9 o 10.30 h: inscrlpció de darrera hora i entrega de 
dorsals ols pmticipants, entrega de regals, etc. 

Dio de l'esdevenimen1, o les 11 h: sortida des de pi. de Cort: primer, 
aviiuallornent als 3 km, aproximodarnent; segon avi1uallrnnen1 als 7,5 km, 
aproximodoment, i arribada o la Ploija de Palma lins a les 1 /4.30 h, on els 
porticiponts gaudiran d'anirnació esportiva, ovituallamenl, sorteig de regals, 
e1c. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Aques1 esdeveniment es desenvolupo o l'oire lliure i necessi1o equiparnents i infraesiructures 
com envelats per o lliurarneni de dorsols i avituollaments, tanques per o delimi1ar el 
recorregut i conirolar lo seguretat deis pariiciponts, equips de so, con1rol d'inscripcions, etc. 
També és necessori suport exlern per o poder dur o 1erme l'esdevenirnent. Ni l'IME ni 
l'Ajuntoment de Palmo disposen de 1otes les infroestructures i els mltjans necessoris per o 
realitzar-lo. 

Arnb aquesta contraciació exte1r1a, i el 1reball conjuni que s'hi man1é, es podró organitzor la 
Marxa perlo lgual1a1 i donar respos1o o les necessi1a1s que dir·ectamen1 no podem cobrir. 

Per 1ont, pero garantir lo continuYtai d'aquest esdevenirnen1, soiisfei lo demanda ciutodana 
i fomen1ar la sensibili1zació cap a la igualtai. es considera adient la confraciació del servei 
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odjudicatório d'un vídeo resum d'l minu1 de l'esdevenirneni pero exhibir en web í xarxes 
sociols omb pos1eriori1ot o oquesL 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE 
L'EXPEDIENT

En oplicoció de l'orticle 118 de la Llei 9/2017, de controctes del sec1or públic, el con1racte es 
qualifica de menor·, jo que el seu import és infe1·io1· a 15.000 € {IVA no inclOs). 1 

Tipus de controc1e: servei 

Procediment i forma d'odjudicació: odjudicoció direclo, controcte menor. 

Cr"iter"is de puntuoció: 

Lo milloro r·especte de l'irnpor1 moxIm de pressupost especificoi en oquest aportat es 
valoraró d'ocord amb lo següen1 fórmula: 

P= M'(PL-Po)/(Pl-Prnax) 

P= puntuoció de l'ofer1o 

M= puntuació móxirna 

PL=- irnport de la licitoció 

Po= írnpor1 de I' oferto per o valorar 

Prnox= írnpod de l'ofer1a més económico 

Puntuoció 1T1óxima: 10 punts. 

D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del confracte no s'ho configurat per a evitar 
l'aplicació de les regles gener"Ols de controc1ació. 

5. ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'órgon de contractoció competent és el gerent, d'ocord omb l'orticle 20.e deis Estotuts de 
l'lns1itu1 Municipal de l'Espol"i de I' Ajuntament de Palma, en relació amb lo base 21.e.i 
d'execució del Pressupost. Correspon al gerent: "l'autorització de les despeses per un irnport 
inferior a 50.000 €. quan siguin d'obres, o inferiors a 18.000.00 € sí són al1res despeses. Les 
quanties antet"íms s'entendran r·eferides a l'impm1 deis contractes rnenors quan entri en vigor 
lo Llei 9/2017, de con1rac1es del sector- públic". 

L'ortícle 118.l de la Llei 9/2017. de 8 de novernbr·e, de con1ractes del sector públic, 
determino que es consideren contractes menms els de valor estirnat Inferior a 40.000 € (IV A 
no incl6s), quon es 1roc1i de con1rac1es d'obres, o a 15.000 € (IVA no inclós), quon es 1roc1i 
de contractes de subministrarnent o de serveis. 

6, VALOR ESTIMAT; Aquesi contracte ié un valor estimat de 11.400,83 € 
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