Exp.0308-N22
PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ DECRET
En data 01 d’agost de 2022 mitjançant el decret núm. AJT202213563, es va aprovar l’acord de inici de la
convocatòria per l’adequació i ampliació del sistema de vídeo vigilància perimetral del quarter de Sant Ferran,
conformement a les especificacions contingudes als PPT.
Atès que s’ha detectat d’ofici una errada a la part expositiva de l’esmentat decret, resultant que s’ha indicat com a
únic criteri de puntuació l’oferta més econòmica, quant realment són diversos criteris els que regiran els criteris de
puntuació en aquest contracte i que aquests no han estat desenvolupats als plecs tècnics de la convocatòria.
Per tot això, atès el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el Decret de batlia núm. 13026 de 28 de juny de 2019, d’organització dels Serveis
Administratius de l’Ajuntament de Palma, publicat al BOIB núm. 94, de 11 de juliol de 2019, així com l’Acord de
delegació de competències de la Junta de Govern de Palma en els titulars de les Àrees i Àrees delegades acordat en
data 31 de juliol de 2019 (BOIB 109 de 8/08/19), la Sra. Regidora de l’Àrea de Delegada de Seguretat Ciutadana
proposa que es dicti el següent
DECRET
1.- Deixar sense efecte el Decret AJT202213563 de data 01/08/2022 (A 31749), on s’iniciava convocatòria per
l’adequació i ampliació del sistema de vídeo vigilància perimetral del quarter de Sant Ferran, conformement a les
especificacions contingudes als PPT.
2.- Publicar aquesta proposta al perfil del contractant del web municipal.
Palma, a data de la signatura electrònica
El responsable del contracte,
El cap de policia
José Luis Carque Vera
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)

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
D.B. núm. 10591/2022 de 14/06/2022

p.a. la TAG
Catalina Amengual Ramis

CSV : GEN-674e-52a3-18de-7ba5-3ead-191b-c9f1-d1db
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : JOSE LUIS CARQUE VERA | FECHA : 11/08/2022 13:26 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : JUANA MARIA ADROVER MOYANO | FECHA : 12/08/2022 09:25 | Aprueba

CSV : GEN-a5d1-3a2a-6076-9300-6e14-ce07-dca0-4b92
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : SELLO DE ENTIDAD SGAD | FECHA : 12/08/2022 13:16
FIRMANTE(2) : CATALINA MARIA AMENGUAL RAMIS | FECHA : 12/08/2022 13:20 | Recibe

Núm. de decret: AJT 202214358. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 12/08/2022 i hora 14:10.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EED86C6F9BB22E85A5C
Proposta anul lació decret

Código seguro de Verificación : GEN-674e-52a3-18de-7ba5-3ead-191b-c9f1-d1db | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Código seguro de Verificación : GEN-a5d1-3a2a-6076-9300-6e14-ce07-dca0-4b92 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA - POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna

