Núm. d’expedient: Sant Sebastià 2023
Assumpte: Contractació d’un servei d’organització i realització de la «Volada d’estels»
amb motiu de les festes de sant Sebastià 2023.
El dia 22/05/2022 es va subscriure la Memòria justificativa per a la contractació d’un
servei d’organització i realització de la «Volada d’estels» amb motiu de les festes de
sant Sebastià 2023 i es va designar com a responsable del contracte al cap del
Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial.
Tipus de contracte: Serveis.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Sense criteris.
La convocatòria de per a la presentació d’ofertes per la contractació del meritat servei es
va publicar al Perfil del Contractant en data 07 de juny de 2022
S’han presentat les ofertes següents:
Entitat

Preu

IVA

Fundació
Somiadors
Solidaris
CENTRE
D'ESTUDIS
DE L'ESPLAI

9.662,42 €

2.030,58
(21%)

9.550,00 €

Exempts

Preu
adjudicació

Termini

9.550,00 €

Des de la seva
signatura fins al
28 de febrer de
2023.

€

S’ha comprovat que no hi ha evidències que les empreses anteriors estiguin relacionades
entre elles, i que no existeixen indicis d’acords entre els licitadors que tenguin per objecte
impedir, restringir o falsejar la competència en el procés de contractació.
-

El dia 23 de juny de 2022 l’òrgan de contractació va emetre un informe
justificatiu de la necessitat del contracte i del compliment dels límits aplicables
als contractes menors, d’acord amb l’article 118.2 de la llei 9/2017, de
contractes del sector públic

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
el següent:
DECRET
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Àrea Participació Ciutadana i Govern Interior

1. ADJUDICAR el contracte menor de serveis per la contractació d’un servei
d’organització i realització de la «Volada d’estels» amb motiu de les festes de sant
Sebastià 2023 a CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI, amb CIF G07197411 i correu
electrònic gerencia.centre@gmail.com, per un import de 9.550,00 € (IVA exempt), la qual
cosa fa un preu total de 9.550,00 €, (IVA exempt).
2. AUTORITZAR I DISPOSAR, la despesa de 9.550,00 €, (IVA exempt) amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents:
-

3.000,00 € amb càrrec a l’operació A 24232 de l’aplicació pressupostària 16
33802 22609 del pressupost de despeses corresponent a l’any 2022.

-

6.550,00 € amb càrrec a l’operació A 220229000595 de l’aplicació
pressupostària 16 33802 22609 o aplicació pressupostària escaient del
pressupost de despeses corresponent a l’any 2023.

3. RECONEIXER i ABONAR l’import del preu del contracte quan s’acrediti que el
servei s’ha duit a terme correctament i s’ha presentat la factura.
4. DESAFECTAR la quantitat de 630,00 € de l’operació A 24232 de l’aplicació
pressupostària 16 33802 22609 del pressupost de despeses corresponent a l’any 2022, i la
quantitat de 2.190,00 € de l’operació A 220229000595 de l’aplicació pressupostària 16
33802 22609 o aplicació pressupostària escaient del pressupost de despeses corresponent
a l’any 2023 i retornar-les a la corresponent partida.
5.- PUBLICAR aquest decret al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament
de Palma.
6. NOTIFICAR aquest decret a l’adjudicatària i a la Secció de Comptabilitat d’aquest
ajuntament.
Els sota signants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic
de l'empleat públic i l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol
2018) i no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l'expedient.
Palma, 4 de juliol de 2022

Signat electrònicament,
El responsable del contracte,
El cap del Departament Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Alberto Gómez Martí
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Àrea Participació Ciutadana i Govern Interior

La cap de Secció
Maria Quetglas Peñas
Que es decreti,
El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior
Per delegació de la Junta de Govern,acord de 31/07/2019 (BOIB 109, de 08/08/2019)

Alberto Jarabo Vicente
p.d. Decret AJT 201912198, de data 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

En prenc raó,
El cap del Departament Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
P.d. decret núm. 3000, de 26/02/14 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Alberto Gómez Martí

Comptabilitat :

A 24232, / A 24232
A 220229000595 /A 220229000595
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