
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

 

Núm. d’expedient: 324-E19 

  

Contracte menor de:  

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

Proposta d’adquisició de cartutxeria 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

L’adquisició de noves pistoles de dotació per a la policia i la substitució de revòlvers que 

estaven assignats als agents, ha generat la necessitat de fer pràctiques extraordinàries al procedir 

al canvi d’arma, per això la quantitat de cartuxeria existent es insuficient per a continuar amb les 

pràctiques reglamentaries que han de realitzar tot el personal amb pistoles. 

Amb la finalitat de fer les practiques oportunes, és fa imprescindible, l’adquisició de setze mil 

(16.000) cartutxos de calibre 9 mil·límetres Parabellum. 

3.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 

 16.000 cartutxos de calibre 9 mil·límetres Parabellum 

 El preu màxim per cartutx proposat es de 0’49€ 

 A càrrec de l’adjudicatari serà el transport i la tramitació fins a la Prefectura de la 

Policia Local de Palma, Departament d’Armament 

 Termini lliurament: un mes 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA 

D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 

qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA no inclòs). 

 

Tipus de contracte:  Subministrament 

Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa 

Criteris de puntuació:  Únic criteri 

 

L'adjudicació es farà a l'oferta mes econòmica.  D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del 

contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 

 

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana, 

conformement a l’acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28 

d’octubre de 2015 (BOIB de 3/11/15)  

 

Subministrament 



 
6. VALOR ESTIMAT: 

Aquest contracte té un valor estimat de  6.479,34  €  (sense IVA). 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Import amb l’IVA inclòs 

7.840 € 

Aplicació pressupostària 

           12.13200.221.09                      

Ref. / OP. 

R.4887/Op.10365 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

El termini d’execució serà d’un mes, a partir que es notifiqui l’adjudicació. 

9. LLOC DE PRESTACIÓ: 

S`haurà d'entregar al Quarter de sant Ferran de la Policia Local de Palma, ubicat al carrer Son 

Dameto, 1, Departament d’Armament. 

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

El cap de la Policia Local. 

11. TERMINI DE GARANTIA: 

El termini de garantia serà de 24 mesos,  comptant des de la recepció del equip. 

12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: 

No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118 de 

la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: 

Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada 

pel responsable del contracte. 

 

Palma, 27 de març de 2019     

El cap de Policia     D’acord 

El cap de Policia   La regidora de l’Àrea Delegada de Seguretat 

     Ciutadana 

     Per delegació de la Junta de Govern, 

     Acord de 28 d’octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015) 

Jose Palouzié i Vizcaya 

 

 

     Angélica Pastor Montero 


