Núm. d’expedient: 0219-E22
Atès que un dels despatxos situat al primer pis de la Comissaria de Sant Ferran, corresponent a
un comissari, es troba molt a prop d’una sala on fan feina diverses persones, la qual cosa
implica un renou constant, i, als efectes d’aïllar-lo un poc d’aquest renous es necessari el
subministrament d’unes mampares divisòries que farien de separació entre les dues sales i el
dotaria també d’un poc més d’intimitat.
Per tot això s’ha subscrit Memòria Justificativa que conte les especificacions tècniques que
hauran de complir aquestes mampares.
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 d’unes mampares,
conformement a les especificacions contingudes als PPT.
2. Reservar la quantitat total de 3.900,00 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12.13200.62500 – Policia - Mobiliari. (Ref. 10693/ Op.31177).
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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna

Palma, 27 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 set dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web.

