Núm. d’expedient: 0312-E22
Atès el comunicat intern NI15266/22 de data 18/07/22 realitzat per l’agent CP.907, encarregat
del departament d’armament, amb el vist i plau del cap de la Policia Local, on manifesta la
necessitat d’adquisició de 3 armes llargues semiautomàtiques del calibre 9x19 mm per a la
policia local de Palma per poder complementar les armes llargues actualment de dotació.
Per tot això s’ha subscrit Memòria Justificativa que conte les especificacions tècniques que
hauran de complir aquestes armes llargues.
Tipus de contracte:

Serveis

Subministraments

Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa

Criteris de puntuació:

Sense criteris

Diversos criteris

Únic criteri
Oferta més econòmica

En aplicació de l’article 118.3 de 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) i correspon a
l’òrgan de contractació comprovar que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a
evitar l’aplicació de les regles general 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) que, 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, el cap de departament proposa l’adopció de la següent:

Resolució
1. Iniciar el procediment i aprovar la convocatòria pel subministrament de 3 armes
llargues semiautomàtiques del calibre 9x19 mm per a la policia local de Palma,
conformement a les especificacions contingudes als PPT.
2. Reservar la quantitat total de 10.851,89 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12.13200.62900 - Policia.- Armament. (Ref.10682 / OP.31006).
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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna

Palma, 26 de juliol de 2022
El responsable del contracte,
El cap de policia accidental
Antoni Morey Jover
(AJT202212705 de 14/07/22)
(Firmat electrònicament)

Que es decreti,
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)

En prenc nota,
El cap de departament
p.d. D.B. núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 4/03/2014)

Damià Sans Tous
Decret AJT20206529 de 05/05/2020

p.a. la TAG
Catalina Amengual Ramis
(Firmat electrònicament)
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3. Publicar aquesta convocatòria al perfil del contractant del web municipal. El termini de
presentació de les propostes serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web.

