Unitat emissora:
Núm. exp.:
Assumpte:

04020200
Departament de medi Ambient i Benestar Animal
2022 2 14 CAB.3 Op.220220013510 Ref.22022005402
Informe justificatiu del contracte menor per al subministrament de
25 prismatics i 1 camera fotografica pel personal del Parc Nacional
de Cabrera

1. Memòria justificativa
En data 15 de desembre de 2021, es va rebre la notificació de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
de la CAIB amb núm. reg. O00011756e2100088619 de la resolució per la qual s’atorga una subvenció a
l’Ajuntament de Palma, ja que Palma es troba dins l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc
Nacional Maritimoterrestre de Cabrera, del projecte “Adquisició de prismàtics i càmera fotogràfica per
al personal del Parc Nacional de Cabrera”. S’adjunta l’esmentada resolució al present. El projecte es
una iniciativa pública que millora els serveis prestats per la Administració Local en relació directa al
objectiu del parc nacional art.1p.2 de la llei 14/9 relatiu a fomentar les activitats educatives i culturals
que permetin un millor coneixement del Parc i és una activitat subvencionable segons art.3 a1 del RD
1229/2005, 13 d’octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts
generals de l’Estat en les árees d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals. L’import de
l’esmentada ajuda és de 4.000,00 €, IVA inclòs.

El termini de presentació d’ofertes serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació del mateix
al perfil del contractant de l’Ajuntament. Les ofertes dels interessats en el present contracte hauran de
presentar-se mitjançant el Registre General d’aquest Ajuntament; hauran d’ajustar-se a les prescripcions
tècniques que s’adjunten al present i que es publicaran en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, s’ha comprovat que
l’expedient no altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació
que individual o conjuntament superin la xifra prevista a l’apartat primer d’aquest article 118
En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 (BEP 2022) 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, i sense perjudici de l’informe de l’ OCD que,
si procedeix resulti d’aplicació, es podria dictar la següent
RESOLUCIÓ
1.- Aprovar l´inici de l´expedient de contracte menor de contractació de subministrament de 25
prismàtics i 1 càmera fotogràfica per al personal del Parc Nacional de Cabrera
2.- Autoritzar i disposar la despesa màxima de 4.000 €, IVA inclòs amb càrrec
14.17205.6290144 del vigent pressupost de despeses.
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Tipus de contracte: de subministrament.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directe.
Criteris de puntuació: únic criteri.

3.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, disposant un termini
de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la seva publicació, mitjançant el Registre General d’aquest
Ajuntament.
Palma, 7 d’abril de 2022
La responsable del contracte
TAE BIÒLOGA cap de negociat
Ana Miguel Sebastian
Que es decreti,
El Regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Decret de Batlia núm. 201913026 data 28/06/2019
(BOIB núm. 94 de data 11/07/2019)

Ramón Vicenç Perpinyà Font.
Decret de Batlia núm. 201912198, de 17/06/19
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

Francisca Cirer Oliver

Pàgina 2 de 2
Departament de Medi Ambient i Benestar Animal. Joan Maragall,3 .www.palmademallorca.es

Núm. de decret: AJT 202206828. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 20/04/2022 i hora 11:33.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCB0919D91E03617B6
OP 13510 Ref 5402
A 14866

En prenc nota,
La cap de departament,
Pd. Decret de Batlia núm 3000 de 26/02/2014
( BOIB núm 30 de 04.03.2014)

