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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna
Núm. d’expedient: 0282-E22
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
D’ARRENDAMENT DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL
Assumpte: Contracte menor de subministrament.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament d’arrendament de dos vehicles, furgonetes de 5 places, per a la Policia Local de
Palma per un període de tres mesos a comptar des de la seva adjudicació, conformement a les
especificacions contingudes als PPT.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
La necessitat del contracte es justifica amb el comunicat intern NI11199/22 de data 31/05/22
realitzat pel comissari de la Divisió de Seguretat Ciutadana d’aquesta Policia Local, on manifesta
que l’objecte d’aquest contracte és l’arrendament de dos vehicles per al parc mòbil de la Policia
Local de Palma, específicament per al GAP i el Reforç d’estiu, tota vegada que estem a l’espera de
resolució de les diferents licitacions de compra de vehicles.
A més, s’ha afegit l’esgotament del pressupost dels lots destinats a 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 a dites unitats amb vehicles durant l’estiu 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 tres mesos a comptar des de la seva
adjudicació.
El preu inclourà totes les despeses de transport i entrega.
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Veure Plecs de Prescripcions Tècniques
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: Subministrament
Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa, contracte menor
Criteris de puntuació: Únic criteri: preu més econòmic

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 5.355,38 €. (sense IVA).
7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import IVA inclòs
6.480,01 €

Aplicació pressupostària
12.13200.204.00

Referència RC
Ref. 9509 / OP. 27839

8. TERMINI D’EXECUCIÓ:
El termini màxim de lliurament dels vehicles serà el del dia d’inici del lloguer, dins el mes de juliol
de 2022.
9. LLOC DE PRESTACIÓ:
Edifici de la Policia Local de Palma - Carrer Son Dameto 1
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
El cap de la Policia Local de Palma
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:
(OPCIÓ A) Presentant factura per cada servei/subministrament, en finalitzar la prestació, expedida
per l’entitat i conformada pel responsable del contracte.
(OPCIÓ B) Presentant factures periòdicament, expedides per l’entitat i conformades pel responsable
del contracte, després que es realitzi la prestació del període.

Els sotasignants 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, 29 de juny de 2022
El responsable del contracte
El cap de la Policia Local
José Luis Carque Vera
(Firmat electrònicament)

D’acord,
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)

CSV : GEN-d1d3-9362-a319-70b6-0afc-4f6a-08ea-f980
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : JOSE LUIS CARQUE VERA | FECHA : 12/07/2022 12:54 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : JUANA MARIA ADROVER MOYANO | FECHA : 13/07/2022 08:19 | Propone

