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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna
Núm. d’expedient: 0308-E22
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL CONTRACTE MENOR D’AMPLIACIÓ DEL
SISTEMA DE VIDEO-VIGILÀNCIA PERIMETRAL EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL
Assumpte: Contracte menor de subministrament.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament d’un sistema de vídeo vigilància perimetral per l’edifici de la Policia Local,
conformement a les especificacions contingudes als PPT.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
La necessitat del contracte es justifica atès que a l’any 2010, es va instal·lar al quarter de Sant
Ferran, de la Policia Local de Palma, un sistema de vídeo vigilància, el qual amb el pas del temps,
tant les condicions d’intempèrie com els avanços damunt aquest tipus de disciplines, han fet inútil el
sistema actual. A més a més, els animals urbans dels voltants (rates etc.) han produït danys
importants a la instal·lació. Tot això implica que l’actual sistema es inútil i no operatiu, sense
possibilitat de recuperar o adaptar elements antics als nous sistemes.
Per tot això, és necessari adequar les actual línees de comunicació de les càmeres i substituir-les per
noves mes eficients i modernes amb el que es aconseguirà adequar las línees de comunicació
existents amb les noves posicions de les noves càmeres de vídeo vigilància, ampliar el nombre de
càmeres existents en el perímetre del quarter de sant Ferran, obtenir un punto de visionat autònom a
ubicar a portes del quarter de Sant Ferran, amb un sistema de gravació d’imatges adequat a la
normativa policial, que el sistema a insta-la sigui coincident amb els actuals sistemes de vídeo
vigilància del quarter de Sant Ferran.
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.
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)
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6. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 14.500 € (sense IVA).
7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import IVA inclòs
17.545,00 €

Aplicació pressupostària
12.13200.62601
Policia.-Invers. Material Transmissions

Referència RC
Ref. 10018 / OP. 30772

8. TERMINI D’EXECUCIÓ:
El termini d’execució del present contracte serà d’un més a comptar des del dia de la seva petició a
l’empresa adjudicatària.
9. LLOC DE PRESTACIÓ:
Edifici de la Policia Local de Palma - Carrer Son Dameto 1
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
El responsable del departament de transmissions 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, 25 de juliol de 2022
El responsable del contracte,
El cap de policia accidental
Antoni Morey Jover
(AJT202212705 de 14/07/22)
(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)
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