Núm. d’expedient: Sant Sebastià 2023 – ADN Sant Sebastià
Assumpte: Contractació d’un servei de manteniment, muntatge i desmuntatge de l’exposició “ADN
Sant Sebastià”, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023
Tipus de contracte: serveis
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Segons bases convocatòria.
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. El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior ha
designat responsable del contracte a la directora general de Participació Ciutadana.
Amb motiu de les festes patronals de l’anterior edició, des de l’àrea de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Palma es va realitzar una exposició per a commemorar la història de les festes de
Sant Sebastià. Amb la finalitat d’engalanar la ciutat i les festes de Sant Sebastià 2023 i exhibir
aquesta exposició un any més.
Per a la contractació d’aquest servei es van elaborar les bases per regular dita licitació, aprovades
per Decret AJT 202210444 de data 10/06/2022, i es varen publicar al Perfil del Contractant.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’ha rebut una única proposta de l’empresa SERIBAS
SERIGRAFIA INDUSTRIAL , SL.
Per la qual cosa es procedeix a la seva valoració, segons els criteris establerts a la mateixa
convocatòria.
Així, i segons informe dels serveis tècnics de Participació Ciutadana de data 04/07/2022, que
s’adjunta, es proposa adjudicar el contracte d’un servei de manteniment, muntatge i desmuntatge
de l’exposició “ADN Sant Sebastià”, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023, mitjançant
contracte menor, a SERIBAS SERIGRAFIA INDUSTRIAL,SL., amb CIF B07698673, adreça al c/
Quarter 57, CP 07300 d’Inca, i adreça electrònica info@seribas.es, per un import per un import de
9.900,00 € més 2.079,00 (21% d’IVA) = 11.979,00 €).
En aplicació de l’article 118 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. 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
areas i de les àrees delegades en l’àmbit de les seves competències, es proposa que es dicti el
següent:
DECRET
1. ADJUDICAR el contracte menor de serveis de manteniment, muntatge i desmuntatge de
l’exposició “ADN Sant Sebastià”, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023 mitjançant
contracte menor a SERIBAS SERIGRAFIA INDUSTRIAL,SL., amb CIF B07698673, adreça al c/
Quarter 57, CP 07300 d’Inca, per un import per un import de 9.900,00 € més 2.079,00 (21%
d’IVA) resultant un total de 11.979,00 € (IVA inclòs), segons informe tècnic que s’adjunta.
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Àrea Participació Ciutadana i Govern Interior

3. QUAN s’acrediti que el servei s’ha duit a terme correctament i s’ha presentat la factura,
reconèixer l’obligació.
4.- ANUL.LAR l’exces de la despesa autoritzada de 121 euros de la reserva de crèdit amb Ref. A
1220229000612 de l’aplicació pressupostària 16 33802 22609, o aplicació pressupostària escaient,
del pressupost de despeses corresponent a l’any 2023.
5.- PUBLICAR al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma aquest decret.
6.- NOTIFICAR aquest decret a l’entitat interessada i a la secció de Comptabilitat d’aquest
Ajuntament.
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, 19 de juliol de 2022

Signat electrònicament,
El responsable del contracte,
El cap del Departament Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Alberto Gómez Martí
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 Op: A220229000612
/A220229000612
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2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 11.979,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a
l’operació A 220229000612 de l’aplicació pressupostària 16 33802 22609, o aplicació
pressupostaria escaient del pressupost de despeses corresponent a l’any 2023.

