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Assumpte

Subministrament punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles
elèctrics d'acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normativa associada en
vigor. Op. 220220010951; Ref. 22022004362, fase A.

Memòria justificativa
Atès que durant els exercicis anteriors es va procedir per part d’aquesta àrea, donada la situació dels vehicles
adscrits al servei del Centre Sanitari Municipal de Son Reus, amb una antigüetat de més de deu anys i amb un
ampli historial de reparacions sofertes durant els darrers anys, amb un elevat cost, es va procedir a l’adquisició de
vehicles elèctrics pel Servei. Aquests són menys contaminants i constitueix l’objecte d’aquest Ajuntament
promoure e incentivar l’ús de vehicles elèctrics, de caire més ecològic, menors emissions de CO2, contribuint a
una major protecció del medi ambient.

Les ofertes que es presentin hauran d’ajustar-se a les prescripcions tècniques que acompanyen a la present
resolució, assenyalades com Annex I. La garantia dels equips serà de tres anys. El termini de presentació d’ofertes
serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al perfil del contractant
d’aquest Ajuntament.
Tipus de contracte: de subministrament.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directe.
Criteris de puntuació: únic criteri
El Regidor ha designat responsable del contracte al Director del Centre Sanitari de Son Reus, el Sr. Pedro Morell
Ramis. El pressupost màxim de licitació és de 7.880,00 €, IVA inclòs.
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 amb els límits que
estableix, fent publicitat del mateix.
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
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Donada l’adquisició de vehicles elèctrics pel Servei del Centre Sanitari Municipal de Son Reus, resulta
aconsellable l’adquisició de tres punts de recàrrega diferents a les instal·lacions del Centre. No es disposa de
mitjans suficients per realitzar per part del personal d’aquest Ajuntament la instal·lació pel subministrament
d’electricitat per a la recàrrega de vehicles elèctrics d’acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i normativa associada.

RESOLUCIÓ
1. Convocar el contracte menor de subministrament de punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles
elèctrics d'acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i
Normativa associada en vigor. Són tres unitats màxim, d’acord amb les prescripcions tècniques de l’annex I de
la present resolució. El pressupost màxim de licitació, IVA inclòs, és de 7.880,00 € amb càrrec a la partida
14.31120.6240098 del vigent pressupost de despeses d’aquest Ajuntament.
2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, atorgant un termini de 7 dies
naturals des de l’endemà de la seva publicació per a la presentació d’ofertes. Les mateixes hauran d’ajustar-se a
les prescripcions tècniques de l’annex I de la present resolució, com ja s’ha indicat. Hauran de presentar-se
mitjançant el Registre General d’aquest Ajuntament.
Palma, 27 d’abril de 2022
El responsable del contracte
El Director del Centre Sanitari Municipal de Son Reus

Pedro Morell Ramis.

Ramón Vicenç Perpinyà Font.
Decret de Batlia núm. 201912198, de 17/06/19
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
En prenc nota,
La cap de departament,
Pd. Decret de Batlia núm 3000 de 26/02/2014
( BOIB núm 30 de 04.03.2014)

Francisca Cirer Oliver
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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)

