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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna
Núm. d’expedient: 0102-E22

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI
D’ARRENDAMENT DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA
MITJANÇANT CONTRACTE MENOR
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Servei d’arrendament de diferents vehicles per al parc mòbil de la Policia Local de Palma,
conformement a les especificacions contingudes als PPT.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
L’objecte d’aquest contracte és l’arrendament de diferents vehicles per al parc mòbil de la
Policia Local de Palma, especialment per a les unitats motoritzades que presten servei les 24
hores com la Unitat d’Intervenció Immediata (UII), tota vegada que a la darrera oferta de
subministrament de vehicles, els lot de vehicles per a la UII va quedar desert.
A més de l’ús continu dels vehicles durant 24 hores, s’ha afegit l’esgotament del pressupost del
lot destinat a furgons del contracte de manteniment i reparació dels vehicles de la Policia Local
de Palma, així com al retard en l’arribada de peces de recanvi que està generalitzat a Europa.
Per tot l’anterior, cal dotar urgentment dita unitat amb vehicles fins a l’adjudicació de les
licitacions per al subministrament de vehicles actualment en tràmit, així com informa el
comissari de la Divisió de Seguretat Ciutadana via comunicat intern, sol·licitant el lloguer de
vehicles per a la Policia Local de Palma per un període de dos mesos i mig, comptats a partir de
l’endemà de l’adjudicació, data aproximada de l’adjudicació d’aquest contracte.
3.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Veure PPT
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: Servei
Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa, contracte menor
Criteris de puntuació: Únic criteri: preu

Es publicarà la licitació al perfil del contractant municipal.
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.
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5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana,
conformement a l’acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 31 de
juliol de 2019 (BOIB núm.109 de 08/08/19).
6. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 5.928,00 € (sense IVA).
7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import amb l’IVA inclòs

Aplicació pressupostària

Ref. / OP.

7.172,88 €

12.13200.20400

Ref.3474 / OP. 5288

8. TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI D’ENTREGA:
El termini màxim de lliurament dels vehicles serà el del dia d’inici del lloguer.
9. LLOC DE PRESTACIÓ:
Policia Local de Palma
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
El Comissari Operatiu i de Seguretat de la Policia Local, Mario González Parra.
11. 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.
12. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
Presentant factures expedides per l’entitat i conformades pel responsable del contracte, una
vegada realitzat els subministraments.
Palma, 9 de març de 2022
La cap de policia
José Luis Carque Vera
(Firmat electrònicament)

Vist i Plau,
La primera tinenta de batle i regidora
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
p.d. Junta de Govern, acord de 31/07/ 2019
(BOIB núm. 109, de 8/08/19)

Joana Mª Adrover Moyano
p.d. D.B. núm. 12198, de 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
(Firmat electrònicament)
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