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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR D’UN 

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ESTUDI DE LA 

SITUACIÓ DE CARDIOPROTECCIÓ DE LA CIUTAT DE PALMA  
 

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 

SERVEI/ÀREA: Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS) - Àrea delegada 

de Turisme, Sanitat i Consum. 

EXPEDIENT: 29/2022 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Contractació d’un servei d’assistència tècnica, encarregat de la realització d´un ESTUDI 

DE LA SITUACIÓ DE CARDIOPROTECCIÓ DE LA CIUTAT DE PALMA que 

inclogui a) diagnòstic de la situació  i b) propostes d’actuació perquè Palma esdevingui 

un territori cardioprotegit. 

Tot això amb subjecció a les especificacions tècniques indicades a l’apartat 3 de la 

present Memòria.  

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

En el món occidental, les malalties cardiovasculars constitueixen uns dels problemes de 

salut més importants per a la població. La majoria de morts evitables es deuen a 

malalties coronàries i succeeixen fora de l’àmbit sanitari. La fibril·lació ventricular (FV) 

és la responsable d’un 85% de les aturades cardíaques extrahospitalàries (ACEH). 

Les ACEH són un problema de primera magnitud per a la salut pública tant per a la seva 

freqüència com per l’alta taxa de mortalitat i seqüeles. Quan l’ACEH es causada per una 

FV o per una taquicàrdia ventricular sense pols, l'únic tractament eficaç és la 

desfibril·lació elèctrica precoç i la precocitat en administrar-la és el factor que més 

contribueix a la supervivència d’aquestes persones. Per aquest motiu és de vital 

importància que les persones que presencien aquesta situació intervinguin. 

Per combatre aquest problema, diversos estudis científics d’investigació han demostrat 

l’efectivitat, utilitat i el nul risc de la utilització dels desfibril·ladors semiautomàtics 

(DESA) en els programes d’atenció immediata realitzats per personal no sanitari en 

espais públics, i avalen que la utilització pot salvar la vida a persones que pateixin una 

Fibrilació Ventricular 

S’entén per DESA (Desfibrilador Extern Semi Automàtic) el producte sanitari destinat a 

analitzar el ritme cardíac, identificar les arrítmies mortals tributàries de desfibril·lació i 

administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable 

amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició també inclou els denominats 

desfibril·ladors externs automàtics (DEA). 

L'Estratègia de Cardiopatia Isquèmica aprovada pel Consell Interterritorial, i que forma 

part del Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut, a l'objectiu 6, recomana 

establir el marc legal per a la implantació i desenvolupament d'un programa de 

desfibril·ladors semiautomàtics en llocs públics. 

Amb el Reial Decret 365/2009, de 20 de març, es regula la utilització dels 

desfibril·ladors semiautomàtics fora de l’àmbit sanitari mitjançant l’establiment dels 

requisits mínims de seguretat i qualitat en el seu ús a tot el territori espanyol. Permet 

donar una eficaç i àmplia cobertura a les exigències d’utilització d’aquests aparells en 

les situacions d’emergència que requereixin la desfibril·lació primerenca, i, n’afavoreix 

la disponibilitat en el màxim nombre de llocs on es concentri una gran quantitat de 
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persones. També aquest Reial Decret fixa els continguts essencials de la formació dels 

qui estiguin habilitats per utilitzar-los. 

A les Illes Balears, el Decret 137/2008, de 12 de desembre, regula l’ús de 

desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no sanitari, l’establiment del 

procediment d’acreditació i el programa formatiu mínim que capacita per al seu ús, així 

com el Registre de DESA i d’establiments i instal·lacions que en disposin i el Registre 

d’Entitats Formadores en l’ús de DESA, gestionats per la Direcció General de Salut 

Pública de la Conselleria de Salut. 

Palma és la capital de les Illes Balears. Segons els padró municipal de l’any 2021 a 

Palma hi viuen 419.365 habitants. Té una alta densitat poblacional (2.144,88 hab/km
2
) 

si ho comparam amb Mallorca (251,91 hab/km
2
) o amb les Illes (235,95 hab/km

2
). És la 

ciutat més poblada de la comunitat autònoma. A més a més, moltes persones de 

Mallorca hi acudeixen diàriament per motius de feina o estudis, i d’altres, per temes 

d’oci, cultura, esports, etc. També s’ha de tenir en compte que Palma és un destí turístic 

i sobretot durant la temporada alta incrementa de manera important el percentatge de 

residents no empadronats, entre visitants i treballadors desplaçats. Aquests fets exposats 

fan que augmenti la concentració de persones a la ciutat. 

L'Ajuntament de Palma disposa d’una alt nombre d’edificis i instal·lacions municipals 

en els quals es concentren un elevat nombre de persones, tant personal municipal que hi 

treballa com ciutadans que hi realitzen gestions o activitats de caràcter social, 

esportives, culturals, formatives, d’oci, etc. Alguns d’aquests centres tenen DESA però 

d’altres no. 

El Consell Català de Ressucitació considera un espai cardioprotegit quan és el resultant 

d’una planificació específica i dotat dels recursos adequats, que permetin dur a terme les 

intervencions integrades en la Cadena de Supervivència. En l'expressió “recursos 

adequats” s’inclou la formació en ressucitació cardiopulmonar dels primer interventor 

segons els estàndards de l’ERC (Consell Europeu de Ressucitació - European 

Resuscitation Council), la formació i la informació a la ciutadania i l’accés públic a la 

desfibril·lació. La simple existència d'un DESA en un espai concret no permet que 

aquest sigui qualificat com a cardioprotegit. La cardioprotecció engloba elements de 

prevenció primària i secundària relacionat amb la millora dels hàbits alimentaris i de 

salut com l’exercici, etc. 

El Centre Municipal de Promoció de la Salut ha realitzat durant el 2021 i 2022 tallers de 

RCP als centres educatius de la Ciutat de Palma, per tal d’educar a la població infanto-

juvenil en actuacions preventives de cardioprotecció. 

El Ple de l’Ajuntament de Palma el 17 de desembre de 2020 va adoptar per unanimitat 

el següent acord transaccional al punt 32 de l’ordre del dia: “Elaboració d’un pla per a la 

consecució de Palma Ciutat Cardioprotegida: 1. Que es continuï durant l'any 2021 el pla 

estratègic que des de l’Ajuntament de Palma es va posar en marxa, dirigit a que en 

diverses fases, a partir d’espais cardioprotegits, arribem a que el nostre ajuntament sigui 

cardioprotegit i obtenir el distintiu de Ciutat Cardioprotegida (o Cardiosaludable), 

prioritzant els edificis municipals. 2. Donat el canvi en les prioritats de les accions 

programades, que la pandèmia ens ha obligat a introduir, la seva planificació hauria de 

ser per a propers exercicis, assegurant la seva inclusió en el pressupost de 2022 per tal 

que no es retardi la execució del projecte. Per tant es una iniciativa que pretén assegurar 

disposar d’un estat de la qüestió de la ciutat de Palma en relació a la cardioprotecció. 

És per tot això que es considera convenient i necessari realitzar un ESTUDI SOBRE LA 

SITUACIÓ DE CARDIOPROTECCIÓ DE LA CIUTAT DE PALMA que inclogui un 

diagnòstic i unes propostes d’actuació a curt, mig i llarg termini perquè Palma 
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esdevingui un territori cardioprotegit. Pel que fa a aquests plecs tècnics, ens referirem a 

la cardioprotecció tenint en compte l’atenció a l’aturada cardíaca dins de la cadena de 

supervivència 

El Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS), depenent de l’Àrea de Turisme, 

Sanitat i Consum, no disposa de suficients i adients recursos humans i materials per a la 

realització d’aquestes tasques. Existeixen entitats i empreses especialitzades en aquests 

tipus d'estudis, per la qual cosa, es considera la realització de la pertinent contractació 

sent el seu objecte la satisfacció d’aquestes necessitats. Per tant, és necessària la 

contractació amb una empresa externa especialitzada, per a la realització del servei des 

de paràmetres de qualitat.  

 
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

 

3.1 Parts que conté l’estudi 

L’estudi constarà com a mínim de dues parts: la primera detallarà el diagnòstic de la 

situació de cardioprotecció a Palma i la segona, les propostes d’actuació a curt, mig i 

llarg termini perquè Palma esdevingui un territori cardioprotegit.  

Per realitzar aquest estudi de tota la ciutat es tindrà en compte les actuals demarcacions i 

àmbits geogràfics dels barris. 

 

A- Diagnòstic  

S’ha de descriure la legislació en matèria de cardioprotecció per a les ciutats a nivell 

estatal, autonòmic i municipal. 

El diagnòstic com a mínim ha de contemplar els següents indicadors per barri: 

 Les zones Palma on la incidència per ACEH és més elevada  

 La dotació, distribució i ubicació dels DESA’s a la ciutat, fent constar: 

o Els disponibles en centres i espais públics i privats, els mòbils i en la via 

pública. 

o Si estan inscrits en el Registre de DESA i d’establiments i instal·lacions que 

en disposen de la Conselleria de Salut i Consum (Direcció General de Salut 

Pública) 

o Mapa dels DESA de la ciutat de Palma. 

o L'àrea geogràfica d’actuació que tenen els mòbils 

o Relació del número de DESA’s per número d’habitants a la ciutat 

o Relació del número de DESA’s per número d’habitants a cada barri 

 Els programes de formació en Suport Vital Bàsic (SVB) + DESA, així com les 

accions de sensibilització i informació sobre la mort sobtada i les actuacions 

integrades en la cadena de supervivència; duts a terme amb la ciutadania. 

 Els programes de formació en SVB+DESA que es duen a terme en primers 

interventors. 

 Els habitants de Palma distribuïts per barris i la densitat de població de cada un 

d’ells, índex d’envelliment per barri i PIB per càpita per barri 

 

En el diagnòstic, dels DESA’s ubicats en edificis o espais públics de titularitat de 

l’Ajuntament de Palma i dels organismes autònoms i de les empreses municipals 

vinculades a l’Ajuntament, s’ha d’especificar: 

 Ubicació de l’aparell dins l’edifici o espais públics i persona responsable. 
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 Característiques tècniques del DESA, estat i actuacions pel seu manteniment. 

 Nombre i identificació dels primers interventors formats per a cada un dels DESA. 

A més d’aquests continguts mínims, l’empresa o entitat adjudicatària, com especialista 

del sector ha d’incloure qualsevol altre aspecte que consideri rellevant per l’anàlisi de la 

situació. 

 

B- Propostes d’actuació 

Una vegada realitzat l’anàlisi en vers a la situació de cardioprotecció de Palma, a 

l’estudi es desenvoluparan diferents propostes a curt, mig i llarg termini especificant per 

a cada una d’elles els recursos necessaris per a la seva implentació i quins efectes o 

repercussió poden tenir pel que fa al benestar i la salut de la ciutadania. 

 

3.2.- Especificacions per a l’elaboració de l’estudi  

El resultats dels treballs realitzats es presentaran en dos documents: a) tècnic del 

diagnòstic i  propostes d’actuació i b) divulgatiu per la ciutadania. 

 

a)Document tècnic del diagnòstic i propostes d’actuació 

Aquest document tindrà dues parts: 

a.1.- El diagnòstic estarà estructurat com a mínim amb les següents parts: 

1) Títol  

2) Autores i col·laboradores 

3) Resum i paraules claus 

4) Introducció 

5) Materials i mètodes 

6) Resultats  

7) Discussió i conclusions 

8) Reconeixements 

9) Bibliografia 

10) Annexes 

a2.- Les propostes d’actuació 

Aquesta  segona part del document tècnicdetallarà l’emmarcament, el context 

d’intervenció, els objectius generals i específics. Detallant per a cada objectiu les 

activitats a desenvolupar i els indicadors d’avaluació i els recursos necessaris.  

 

b) Document divulgatiu per a la ciutadania 

Es tracta d’un resum divulgatiu per fer accessible a la ciutadania l’ESTUDI SOBRE LA 

SITUACIÓ DE CARDIOPROTECCIÓ DE LA CIUTAT DE PALMA. És per això que 

ha d’estar escrit en un llenguatge clar i comprensible que pugui entendre qualsevol 

lector/a que no estigui especialitzat/da en la matèria que tracta. 

 

3.3.-Formats de presentació dels documents 

El document tècnic del diagnòstic i estudi i el de propostes d’actuació es presentarà en 

català i en castellà, en documents per separat. S’entregarà  dissenyat i editat en format 

digital en Word i en PDF. També s’entregaran les bases de dades originals que s’hagin 

creat per fer l’estudi. El documents es presentaran en un format i disseny que permeti la 

seva edició i divulgació. 

El document divulgatiu  per a la ciutadania s’entregarà en format digital en Word i en 

PDF i es dissenyarà aquest document per tal de poder-lo distribuir-lo a la ciutadania en 
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el format més adequat per a poder ser divulgat. Hi haurà una versió en català,  en 

castellà i angles, en documents per separat. 

Les propostes de documents del l’execució d’aquest contracte haurà d’estar supervisada 

i validada per l’Ajuntament de Palma, tant pel Centre Municipal de Promoció de la 

Salut com pel Gabinet de Comunicació 

 

3.4.- Altres consideracions 

L’execució del contracte es subjectarà en tot moment a les instruccions tècniques del 

facultatius del  CMPS. 

 

Es requereix un coordinador o responsable tècnic de l’execució del contracte per part 

de l’empresa adjudicatària, amb títol universitari en salut, social i/o educació, que es 

responsabilitzarà de dita execució i que serà l’interlocutor de l’empresa davant els 

facultatius tècnics de l’Ajuntament.   

 

S’haurà de comptar amb mitjans humans i materials suficients i adients per a l’eficaç 

execució de la contracta. 

 

 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE: 12 mesos, a partir de 

l’adjudicació. La duració de 12 mesos del contracte és improrrogable 

  

 

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA 

D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

El termini d’execució de l’estudi a realitzar, no superior a un any ; i el valor estimat del 

contracte, 14.800 euros més IVA, atenent als preus de mercat d’acord amb 

experiències anteriors, inferior al límit màxim de 15.000 euros establert a l’art. 118 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (abreujadament 

LCSP), permeten que el contracte sigui susceptible d’encàrrec mitjançant mecanismes 

d’adjudicació directa, subjecta als termes i condicions del contracte menor.   

 

Tipus de contracte:  contracte de servei  

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

Criteris d’adjudicació: s’estableixen els següents criteris:  

 

1.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, AVALUABLES TOTS DE FORMA 

AUTOMÀTICA MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES, XIFRES O 

PERCENTATGES (màxim: 60 punts):  

1.A -OFERTA ECONÒMICA A TANT ALÇAT:  
Es valorarà aquest apartat fins un màxim de 20 punts, segons la fórmula següent, en què el 

tipus de licitació té valor zero, P= M * (PL –Po) / (PL-Pm) 

On:  

    P= puntuació de l’oferta presentada 

    M= puntuació màxima  

    PL=import de licitació 

    Po=import de l’oferta a valorar 

    Pm= import de l’oferta més econòmica  

http://www.palmademallorca.es/
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La puntuació correspondrà a l’oferta econòmica presentada a tant alçat, per al conjunt de 

prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, amb caràcter integral. En cap cas 

s’admetrà revisió del preu ofertat, el qual serà d’aplicació  al llarg de tota la durada del 

contracte.  

 

1.B- ALTRES MILLORES AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

MITJANÇANT FÓRMULES, XIFRES O PERCENTATGES (fins un màxim de 40 

punts):  

 

1.B.1-Experiència en la elaboració d’activitats formatives, d’assessorament o investigació 

de salut (2 punts per cada activitat realitzada:  fins un màxim de 10 punts). 

 

1.B.2-Experiència del personal tècnic  per a l’execució d’aquest contracte, en relació a la 

investigació qualitativa – quantitativa en ciències de la salut (per cada article científic 

indexat 2 punts :  fins a un màxim de 10 punts).  

 

1.B.3-Formació del personal tècnic  per a l´execució d’aquest contracte (2 punts per a cada 

màster oficial de ciències de la salut de 60 ECTS ; 2 punts per a cada màster/postgrau 

relacionat amb ciències de la salut; i 2 punts per cada títol de doctor :  fins un màxim de 10 

punts).  

 

1.B.4.-Nombre de persones amb perfil tècnic de salut de la empresa/entitat (sense contar la 

persona referent) que estaran a disposició per la execució del contracte. (2,5 punts per cada 

persona,  fins un màxim de 10 punts)  

 

 

2.- CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR : màxim 

40 punts.  
 

S'atorgarà fins a un màxim de 40 punts en concepte de valoració de la qualitat 

del projecte tècnic i metodologia proposada per a la realització de l’objecte del 

contracte: es valorarà el detall, concreció i la claretat; la definició de 

procediments i instruments; i la planificació de les activitats de cada un dels 

següents apartats de la proposta tècnica a presentar: 

a) Objectius (fins un màxim de  10 punts) 

b) Metodologia (fins un màxim de  15 punts) 

c) Seguiment i avaluació (15 punts) 

 

 

6.-DETERMINACIÓ A TANT ALÇAT DEL PREU DEL CONTRACTE.  

FORMA DE PAGAMENT.  
 

Atès que l'objecte del contracte té un caràcter integral, comprensiu del conjunt de 

treballs a realitzar, s'ha optat per una determinació del preu del contracte com a preu a 

tant alçat , sense aplicació de preus unitaris, per al conjunt de la totalitat de les 

prestacions objecte del contracte.  
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Així, els licitadors presentaran la seva oferta econòmica a tant alçat per al conjunt 

global dels treballs, en els termes especificats com a objecte del contracte.  

  

En el preu del contracte es consideraran incloses totes aquelles despeses que s’originin 

com a conseqüència del compliment de les obligacions contractuals per part de 

l’adjudicatari.  

 

El preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable, no essent possible cap 

revisió de preus en un contracte menor.  

 

D’acord amb el caràcter integral del preu i objecte del contracte, el pagament del preu 

d’adjudicació es farà a través de 12 mensualitats d’igual import durant la durada 

del contracte.   

 

Tot això sense perjudici dels requisits d'anar acompanyada cada factura d’un informe 

mensual lliurat pel contractista, acreditatiu dels treballs realitzats a partir de les 

corresponents parts de treball, i/o altra documentació justificativa del desenvolupament 

del servei, i requerint-se per a la tramitació del pagament que la factura sigui 

conformada pels serveis tècnics municipals. 

 

 

7. DRETS DE PROPIETAT I CONFIDENCIALITAT EN LA INFORMACIÓ 

DEL SERVEI 

D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 

d’abril, els drets de propietat de tots els continguts elaborats per l’entitat adjudicatària 

en nom de l’Ajuntament seran propietat de l’Ajuntament de Palma. 

 

L'empresa adjudicatària no podrà mantenir relacions institucionals, fer declaracions a 

mitjans de comunicació, o lliurar documents o dades sobre temes relatius al servei 

contractat sense l'autorització expressa de l'Ajuntament de Palma. Ni l'empresa ni els 

seus treballadors podran en cap cas mantenir cap relació amb instàncies oficials, 

públiques o privades, o mitjans de comunicació, publicacions, ni assistir a cursos, 

conferències, seminaris o similars, en qualitat de ponents, sense permís exprés i previ de 

l'Ajuntament de Palma sobre matèries relacionades amb la prestació del servei. Aquesta 

prohibició persistirà fins i tot quan hagi finalitzat l'execució del contracte. 

 

La publicació de treballs científics i/o utilització per als mateixos de dades propietat de 

l'Ajuntament de Palma, i/o derivats o relacionats amb l'execució del present contracte 

haurà de sotmetre's al coneixement i autorització prèvia de l'Ajuntament de Palma.   

 

L'empresa adjudicatària i el seu personal guardaran secret professional sobre totes les 

informacions, documents i assumptes als que tinguin accés o coneixement durant la 

vigència del contracte, estant obligats a no fer públiques  les dades que coneguin com a 

conseqüència o amb ocasió de la seva execució, fins i tot després de finalitzar el termini 

contractual.  

 

El resultat de les tasques realitzades, així com el suport utilitzat (paper, fitxers, arxius, 

etc), seran propietat de l'Ajuntament de Palma. La propietat del treball de recerca 
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correspondrà a l'Ajuntament de Palma que podrà utilitzar-lo, posar-lo a disposició de 

tercers i publicar-lo. 

 

8. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de l’Àrea delegada de Turisme, 

Sanitat i Consum, conformement amb l'acord de delegació de competències de data 31-

07-19 de la Junta de Govern de Palma (BOIB núm. 109 de 08-08-19). 

9.-VALOR ESTIMAT:  

Aquest contracte té un valor estimat de 14.800,00 euros, sense incloure IVA . 

 

10.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Import sense l’ IVA: 

14.800 euros. 

 

 

IVA al 21%: 3.108 

euros d’ IVA. 

 

Import amb IVA al 

21% inclòs: 17.908 

euros, IVA inclòs. 

Aplicació pressupostària 

en 2022 i en 2023: 

 

 

19.31100.227.06 

“Salubritat pública-

Estudis i Treballs 

Tècnics” 

 

Referència RC 2022 

Ref. 22022011745   

Op. 220220036051   

per import de 4.477 euros, 

corresponent al període 

01-10-22 fins 31-12-22. 

 

Referència RC 2023 

Op: 220229000831 

per import de 13.431,75 

euros, corresponent al 

període comprès entre 

01-01-23 i 30-09-23.  
Operació 2023 

 

11.-COMPLIMENT DE REQUISITS APLICABLES ALS CONTRACTES 

MENORS 

Els contractes menors no podran tenir una duració superior a l’any ni ser objecte de 

pròrroga.  

De conformitat amb les previsions contingudes a l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de 08 

de novembre, de Contractes del Sector públic, en la redacció vigent introduïda 

mitjançant D.F. 1.1 del RD-Llei 3/2020, de 4 de febrer, s’informa que no s’ha alterat 

l’objecte del contracte per evitar l’aplicació del llindar de 15.000 euros de valor estimat 

del contracte, establert a l’apartat 1 del precepte, per a contractació menor de serveis o 

subministraments.  

El tipus màxim de licitació previst com a preu inicial del contracte s’ha definit en base a 

ofertes similars i preus actuals de mercat. L’import és suficient per fer front a totes les 

obligacions que es puguin derivar del contracte, pel que fa durada, objecte i resta de 

http://www.palmademallorca.es/
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circumstàncies exposades. No s’ha alterat el preu del contracte per evitar l’aplicació de 

les regles generals de contractació. 

Cal recordar que, d’acord amb l’art. 131.3 LCSP 9/2017, els contractes menors podran 

adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 

l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les 

normes establertes a l’art. 118.  

En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una declaració responsable en relació 

a la seva solvència i aptitud per contractar, i amb absència de prohibicions per a 

contractar amb les Administracions Públiques.  

Per manca de personalitat jurídica, en cap cas, les comunitats de béns no poden ser 

adjudicataris de contractes (art. 65 LCSP). S’entendrà acreditada la capacitat d’obrar de 

l’empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan 

aquesta reuneixi i contengui les dades i requisits establerts en la normativa que regula el 

deure d’expedir i lliurar factura. L’Ajuntament podrà requerir, en qualsevol moment al 

contractista que acrediti la seva capacitat.  Ha de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

Perfeccionament del contracte:  

Cal recordar que, d’acord amb les previsions contingudes a l’art. 153.2 LCSP 9/2017, 

en el cas dels contractes menors definits en l'article 118, s'acreditarà la seva existència 

amb els documents als quals es refereix aquest article: el present informe de l'òrgan de 

contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està 

alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars establerts; així 

mateix es requerirà l'aprovació de la despesa i la incorporació finalment a l’expedient de 

la factura o factures corresponents.  

12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

El Cap de Servei de Consum i Salut, amb l’assessorament tècnic dels facultatius del  

Centre Municipal de Promoció de la Salut. 

  

13.- GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: 

D’acord amb les exigències contemplades a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 

Contractes del Sector Públic, no és necessari constituir garantia definitiva, tractant-se 

d’un contracte menor.  

 

14.- PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA. PRESENTACIÓ D’OFERTES 

La licitació del present contracte menor es subjectarà a principis de publicitat i 

concurrència mitjançant la inserció d’anunci a l’espai  “Perfil del 

http://www.palmademallorca.es/
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Contractant/Contractes Menors” de la plana web municipal, obrint-se un termini de 10 

dies hàbils a partir de dita publicació, per a la presentació d’ofertes.   

Accés al registre: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 

Òrgan destí: LA0014874 - Servicio de Sanidad 

Administració Local: Ayuntamiento de Palma 

Informació sobre l’ús del registre general: 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.j

sp&contenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14063

_1.pdf  

Una vegada presentada l’oferta amb la documentació s’ha informar de la presentació 

d’aquesta a l’adreça de correu electrònic: sanitat@palma.cat 

Documentació a presentar:   

-Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions legals per 

contractar amb l’Administració Pública. 

-Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 

- S’adjuntarà la Memòria o Projecte tècnic proposat.  

- S’adjuntarà documentació acreditativa dels mèrits invocats emprats com a criteris 

d’adjudicació. 

-S’adjuntarà, a més, l’oferta econòmica formulada a tant alçat, per al conjunt de 

prestacions incloses en l’objecte del contracte (pressupost vinculant, amb el preu final 

de tots els treballs a realitzar), signada pel representant legal de l’empresa interessada, 

inserint segell de la mateixa. S’ha d’indicar el tipus d’IVA aplicable de manera 

separada.  

 

Palma,  30 d’agost de 2022 
EL TAE Cap de servei de Consum i Salut    

 

 

 

Bernat Calafat i Vich        

 

Vist-i-Plau 

La regidora delegada de Turisme, 

Sanitat i Consum 

 

 

Elena Navarro Duch 

 

http://www.palmademallorca.es/
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14063_1.pdf
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14063_1.pdf
mailto:sanitat@palma.cat

		2022-08-31T11:40:28+0200
	CALAFAT VICH BERNAT - DNI 42996306Z


		2022-08-31T11:59:00+0200
	NAVARRO DUCH ELENA - DNI 50834979B




