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

Núm. d’expedient: 0442-E22 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TALONARIS DE 
BUTLLETINS DE DENÚNCIES DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL 

Assumpte: Contracte menor de subministrament. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L'objecte del present contracte és el subministrament de talonaris de butlletins de denúncia per 
infraccions de trànsit confeccionats en impremta amb codi de barres CODE 128 per a la Policia 
Local de Palma motivat per la manca d’estoc, i el retard patit en la confecció de plecs, en la 
publicació i en l’adjudicació d’un nou contracte plurianual. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

La necessitat del contracte es justifica amb el comunicat intern NI22693/22 de data 20/10/22 
realitzat per l’inspector de la comissaria de suport d’aquesta Policia Local, on manifesta que 
l’ajuntament de Palma va licitar i adjudicar el contracte de subministrament dels impresos utilitzats 
per la Policia Local de Palma, entre els quals els talonaris de denúncies de trànsit en el lot 2 de 
l’expedient núm. 2020-034-S. Que vista la sol·licitud dels comandaments de la Comissària de 
Seguretat Viària i Trànsit per modificar i actualitzar l’anterior butlletí de denúncia per infraccions 
de trànsit, l’experiència del contracte anterior, els canvis a nivell mundial en els preus, transports i 
subministraments, no es va prorrogar el contracte de dit Lot 2 en el moment del seu termini i es va 
procedir a confeccionar la documentació necessària per a un contracte nou mitjançant una licitació 
plurianual, la qual, una vegada finalitzats els PPT i PCAP, està pendent d’iniciar la nova tramitació, 
una vegada es disposin dels informes preceptius dels SJM i Intervenció. Amb la finalitat de 
determinar un preu de mercat que garanteixi comptar l’any 2023 amb un nou subministrador a la 
nova licitació plurianual, al passat estiu es van demanat pressuposts a diverses empreses del sector.  

Informat per l’agent responsable del Departament de Manteniment, que l’estoc actual de dits 
talonaris, el qual ja es va adquirir mitjançant l’ampliació prevista en els Plecs de Clàusules 
Administratives particulars del contracte amb expedient núm. 2020-034-S, està a punt d’exhaurir-se 
i que l’adjudicació del nou contracte no està prevista a curt termini, sinó ja entrat l’any vinent, cal 
dotar a la plantilla de la Policia Local de Palma de dits talonaris tota vegada que la denuncia de les 
infraccions de trànsit en les vies públiques de competència municipal és una funció exclusiva per als 
membres de les policies locals, per la qual cosa aquests talonaris sempre han d’estar a disposició del 
personal policial. Per tot això, queda palesa la necessitat de proveir de forma urgent l’adquisició de 
talonaris per donar continuïtat al servei públic policial. 

Revisats de nou els pressuposts sol·licitats per a la confecció de la documentació d’una nova 
licitació plurianual, seria adient licitar un contracte pont per un preu unitari superior a la mitjana 
dels pressuposts rebuts, atesa l’evolució dels preus del paper actualment en pujada lliure (el preu del 
paper ha incrementat el seu cost en un 40% als darrers dos anys, segons les estadístiques de l’INE); 
l’augment del format de denúncia segons la sol·licitud dels comandaments de la Comissaria de 
Seguretat Viària i Trànsit per modificar i actualitzar l'anterior butlletí de denúncia a infraccions de 
trànsit; i la imperiosa necessitat de garantir la continuïtat al servei públic policial en relació a la 
denuncia de les infraccions a la normativa de trànsit. Evitar una ruptura d’estoc perllongada per la 
interrupció del subministrament de talonaris de denúncia fins disposar –l’any vinent- de nou 
adjudicatari pels 5 anys vinents, pot garantir la continuïtat al Servei públic policial. 

 



 
Per tot l’anterior, es sol·licita la tramitació urgent d’un contracte menor per al subministrament de 
talonaris de denuncia de trànsit, segons els Plecs de Prescripcions Tècniques que s’adjunten, per 
disposar d’un estoc suficient fins a l’adjudicació i l’entrega del material de la nova licitació, 
aproximadament s’estima en un període de 6 mesos. 

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)  

6. VALOR ESTIMAT: 
Aquest contracte té un valor estimat de 4.164,00 € (sense IVA). 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Import IVA inclòs 
5.038,44 € 

Aplicació pressupostària 
12.13200.22001 

Referència RC 
Ref. 13826 / OP. 45104 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

El material a subministrar serà únicament a petició dels responsables del Departament de 
Manteniment de la Policia Local de Palma, a les dependències de la qual s’entregarà en el termini 
màxim de vint (20) dies naturals des del dia posterior al de l’adjudicació d’aquest contracte. 

9. LLOC DE PRESTACIÓ: 

Edifici de la Policia Local de Palma - Carrer Son Dameto 1 
 
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

El cap de la Policia Local de Palma i l’inspector de la comissaria de suport. 

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, a data de la signatura electrònica 

El responsable del contracte 

La cap de policia accidental 

Antònia Barceló Estelrich 
(D.B. núm. 17993 de 07/10/22) 
 

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) 

 


