Unitat emissora:

Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania

Assumpte:

Proposta d’adjudicació del contracte menor de compra
de dos comandaments per passar número,
organització de cua, per a l’oficina d’atenció a la
ciutadania de Son Ferriol

02030012

Memòria justificativa: atès que les Oficines d’Atenció a la Ciutadania disposen d’un sistema
de torn d’espera i que aquest es necessari per ordenar la cua, ens comuniquen que a l’oficina
d’atenció al públic de Son Ferriol tenen dos comandaments que no funcionen i necessiten la
seva reposició perquè estan espenyats.
Tipus de contracte: subministrament
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor
Criteris de puntuació: sense criteris
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.
El regidor ha designat responsable del contracte la cap de servei de les Oficines d’Atenció a
la Ciutadania, Margalida Rosselló Amengual.
Ens avisen de l’OAC Son Ferriol que tenen dos comandaments de passar el número de torn
d’espera espenyats i que per tant necessiten la seva reposició, es va demanar un pressupost
a DIRSA.

En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha
comprovat que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació, i que el contractista proposat no ha subscrit més contractes
menors que individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer de l’article
118.
En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 i de l’acord de la Junta
de Govern de Palma, que va delegar els contractes menors en general als titulars de les
àrees i de les àrees delegades en l’àmbit de les seves competències, propòs que es dicti la
següent
Resolució
1. Adjudicar el contracte menor de compra de dos comandaments de passar el número de
torn d’espera, per trencament dels anteriors, per a l’oficina d’atenció a la ciutadania de Son
Ferriol, a l’empresa DIRSA (Distribuciones de registro y control SL) amb CIF B07148604, per
un import de cent trenta euros (130 euros), al qual li correspon per IVA la quantitat de vint-iset amb trenta euros (27,30 euros), la qual cosa fa un preu total de cent cinquanta-set amb
trenta euros (157,30 euros), amb un termini d’execució de 10 dies.
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L’1 de juliol de 2021, l’entitat DIRSA va presentar la seva oferta, consistent en un preu de
130,00€, al qual correspon per IVA la quantitat de 27,30€, la qual cosa fa un preu total
d’adjudicació del contracte de 157,30€.

2. Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta-set amb trenta euros (157,30 euros)
IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 06 92500 22000.
3. Reconeixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament s’ha duit
a terme correctament i s’ha presentat la factura.
Palma, 23 d’agost de 2021
La responsable del contracte
La cap de Servei de les OAC
Margalida Rosselló Amengual

Que es decreti,
El regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior
p.d. decret de batlia 12313, de 18/06/2019
BOIB 86 de 29/06/2019
Modificat per decret de batlia 13026 de 28/06/2019
BOIB 94 d’11/07/2019

Alberto Jarabo Vicente
p.d. decret de batlia 12198, de 17/06/2019
BOIB 85 de 27/06/2019

En prenc nota
La cap de departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania,

Maria Teresa Benito Roser
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p.d. decret de batlia 3000, de 26/02/2014
BOIB 30, de 04/03/2014

