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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d’expedient:  

Assumpte: Contracte del servei del cobrament bancari dels preus públics de l’IME. 
 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

Aquest CONTRACTE té per objecte el servei del cobrament bancari dels preus públics propis de l´I.M.E, 
per tal de facilitar als usuaris els tràmits i pagament vers dita Administració. En virtut del present 
contracte, l’entitat bancària es constitueix en entitat de dipòsit col·laboradora en la recaptació de 
l´I.M.E. conforme als acords que hagin pres els òrgans municipals corresponents. L’objecte comprèn el 
cobrament als usuaris dels preus públics domiciliats i no domiciliats de tots els preus públics i sancions 
que gestiona l’IME no canalitzats mitjançant altres contractes. Comprèn també el manteniment de les 
dades a disposició de l´I.M.E. per a respondre a les peticions d’informació i resolució de les incidències 
que es puguin ocasionar, durant un període de temps de 5 (cinc) anys a comptar des de la fi del 
període voluntari de pagament.  
 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

L’Institut Municipal de l’Esport presta un servei a la ciutadania pel qual es fixen uns preus públics 
establerts en la corresponent Ordenança de l’Ajuntament de Palma reguladora del preu públic per la 
prestació de serveis, les activitats esportives i l'ús de la infraestructura esportiva de titularitat pública 
municipal.  Es fa necessari signar un contracte amb una entitat bancària que faciliti el cobrament 
d’aquests preus públics, ja que es impossible fer-ho amb els mitjans propis. 

Aquest servei amplia i agilitza les formes de pagament.  

 

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 

3.1. CONDICIONS APLICABLES A LA PRESTACIÓ 
 

3.1.1. La prestació es durà a terme per l’entitat bancària utilitzant els seus propis canals, mitjans i 
infraestructura, sens perjudici de l’assistència continuada que pugui prestar l´I.M.E., i amb subjecció als 
límits i condicions establerts per la normativa aplicable en matèria tributària, no essent delegables 
aquelles tasques i gestions que l’anomenada normativa encomana en exclusiva l´I.M.E.. 
En cap cas l’entitat bancària serà responsable, ni assumirà la posició de l´I.M.E. vers els usuaris per 
defectes o anomalies en la gestió tributària ni serà responsable ni assumirà les obligacions de liquidació 
i pagament que la normativa exigeix als usuaris vers l´I.M.E.. 
 
3.1.2. En especial, i als efectes de dur a terme les tasques objecte de la prestació, l´I.M.E. atorgarà a 
favor de l’entitat un dret d’ús, no exclusiu, gratuït i intransferible sobre els sistemes, aplicacions 
informàtiques, bases de dades i d’altres programes protegits per drets de  propietat intel·lectual que 
siguin precises per a l’execució i desenvolupament de la col·laboració, així com també sobre els 
logotips distintius, noms de domini, noms identificatius, i qualsevol altre element sobre el que recaiguin 
drets de propietat industrial per a la seva incorporació en la documentació i informació vinculada a la 
col·laboració, tant a suports físics com telemàtics. 
 
3.1.3 La prestació dels serveis de pagament regulat en el contracte quedaran subjectes al RD-Llei 
19/2018 de serveis de pagament i a la resta de la normativa que la desenvolupi o modifiqui. En aquest 
sentit, la normativa de serveis de pagament es considera normativa d'ordenació i disciplina bancària 
de conformitat amb el que estableix l'article 71 i 72 del RD-Llei 19/2018 de serveis de pagament, per la 
qual cosa l'incompliment per part de l’entitat pot ser sancionat com una infracció greu o molt greu 
d'acord amb la Llei 10/2014. 
En tot cas, l’ús de determinats instruments de pagament està subjecte als seus propis reglaments i 
instruccions tècniques, el compliment de les quals esdevé imprescindible per la correcta i segura 
execució de les ordres de pagament. En aquest sentit, són considerades normes de seguretat i 
operatives per l’ús de les targetes de pagament les següents: les Normes de Seguretat de la Indústria 
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de Targetes de Pagament promulgades pel Payment Card Industry (PCI) Security Standard Council 
(incloent, a títol merament enunciatiu i no limitador, la Norma de Seguretat de Dades per a les 
Aplicacions de Pagament); i els reglament operatius i de seguretat establerts pels Sistemes de 
Pagament i les seves successives modificacions, incloent els reglaments de Visa i MasterCard. Aquestes 
normes de seguretat i operatives es troben a les pàgines web www.es.pcisecuritystandards.org, 
www.visaeurope.com,www.visainternational.com i www.mastercardintl.com, respectivament, o les 
pàgines web que en el futur les substitueixin.  Les normes de seguretat i operatives seran vinculants per 
ambdues parts i formaran part integrant del contracte a tots els efectes, acceptant així, explícitament, 
qualsevol conseqüència que per a elles derivi del seu compliment per les parts o de les accions que 
tercers poguessin exercir a la seva empara. 
En aquest sentit, l´I.M.E. assumirà d'acord amb el punt 3.1.4., sense oposar excepció ni derivar 
responsabilitat a l’entitat bancària, les devolucions que siguin requerides, si escau, pels titulars dels 
instruments de pagament a l'empara de les normes abans esmentades, sense perjudici d'aquelles 
excepcions que aquestes mateixes normes, si escau, prevegin, així com les responsabilitats, tributàries o 
de qualsevol altre tipus, que el titular assumeixi amb aquesta acció. 
 
3.1.4. Qualsevol modificació, substitució o ampliació de l’abast de la col·laboració , o dels preus 
públics objecte dels mateixos, deurà ser prèvia i expressament establerta de mutu acord d’ambdues 
Parts, i incorporada mitjançant Annex al contracte amb indicació expressa de la data d’entrada en 
vigor i vigència, amb total subjecció en qualsevol cas a la normativa aplicable en matèria tributaria i 
administrativa. 
 

3.2.  CANALS DE PAGAMENT 
 

3.2.1. En virtut del contracte i, per a la prestació de la col·laboració, l’entitat posarà a disposició 
dels usuaris pel pagament dels preus públics no domiciliats que li siguin exigibles, els 
següents canals: 
 

-Caixers Automàtics mitjançant la captura òptica de la informació a través del codi de 
barres contingut al document de pagament, o bé teclejant les dades del rebut de 
forma manual.  
-Servei de banca a distància, Aquest canal de pagament només pot utilitzar-se per a 
clients de l’entitat que tinguin contractat el servei, prèvia identificació electrònica i 
signatura amb ús de les claus que tinguin assignades.  
Es podrà accedir al servei a través del portal de l’entitat o a través de la URL de l´I.M.E. 
mitjançant un enllaç al portal de l’entitat.   
-Internet, es podrà fer a través del portal de l’entitat al qual s'accedirà directament o a 
través de la URL de l´I.M.E. mitjançant un enllaç o link, així com a través de les 
aplicacions mòbils que, si escau, posi a disposició a aquests efectes l’entitat.  
-Passarel·la de pagaments telemàtics, es podrà realitzar a través de la passarel·la de 
pagaments telemàtics creada entre l´I.M.E. i l’entitat, on l’usuari podrà accedir a través 
del portal de l´I.M.E.. 
-Datàfons-TPV amb o sense report d'informació en format Q60, Mitjançant la 
introducció manual de la informació del document de pagament per part del 
personal de l'organisme, o bé lectura òptica de les dades incloses en el codi de barres 
de la carta de pagament. 
 

 
3.2.2. Els preus públics domiciliats seran objecte de pagament a través dels comptes de 

domiciliació que els usuaris tinguin oberts a l’entitat col·laboradora i/o a qualsevol altre entitat 
financera.  
 

3.3. MITJANS DE PAGAMENT 
 

3.3.1. Els mitjans que es podran utilitzar pel pagament dels preus públics, a través dels canals indicats a 
la clàusula anterior, són : 
-A través de caixer automàtic: 

1- Càrrec en un dipòsit de l’entitat 
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2- Mitjançant targeta financera de dèbit/crèdit, pròpia i/o aliena. Subjecte a repercussió 
de costos 

-A través de l’aplicació de l’entitat: 
1- Càrrec en un dipòsit de l’entitat 
2- Mitjançant targeta financera de l’entitat. Subjecte a repercussió de costos 

-Pagament per internet: 
Mitjançant targeta financera de dèbit/crèdit, pròpia i/o aliena. Subjecte a repercussió de 
costos. 
L’entitat prepararà unes pàgines d’Internet dedicades expressament al servei. Per mitjà 
d'aquestes pàgines s'atendran les operacions dels usuaris de l´I.M.E. que desitgin realitzar el 
pagament de les Autoliquidacions i Preus públics. 
El servei estarà disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, (excepte en els períodes de 
manteniment tècnic dels equips informàtics). Aquest horari es podrà revisar de comú acord 
entre les parts i adaptar-lo a la demanda existent. 
L´I.M.E. incorporarà, en la mesura que sigui factible, el servei previst en aquest contracte en tots 
els mitjans que utilitzi regularment per a comunicar als usuaris les alternatives de què disposen 
per a complimentar les seves obligacions fiscals. 

-Pagament a través de passarel·la: 
Mitjançant targeta financera de dèbit/crèdit, pròpia o aliena. Subjecte a repercussió de 
costos. Serà obligatori annexar les especificacions tècniques de la passarel·la. 

-Pagament a través de datàfons-TPV/TPVQ 
Mitjançant targeta financera de dèbit/crèdit, pròpia o aliena. Subjecte a repercussió de costos 

 
3.3.2. L’acceptació per part de l’entitat bancària de qualsevol dels mitjans de pagaments enumerats 
en els canals relacionats a la Clàusula 3.2. anterior, romandrà condicionada pels termes previstos a la 
normativa pròpia de l’entitat, les polítiques, usos i legislació del sector d’entitats bancàries i el previstos 
a la legislació de caire tributari i administratiu que pogués ser d’aplicació al contracte. 
 

3.4. RETROCESSIÓ I DEVOLUCIÓ D’OPERACIONS DE PAGAMENT 
 

3.4.1. L’entitat no garantirà el bon fi de les operacions de pagament que processi i liquidi a l’empara 
del contracte, encara que inicialment hagi autoritzat l’operació, pel que aquestes podran ser objecte 
de retrocessió pels titulars de les targetes o per les entitats emissores d’aquestes o de devolució per part 
dels usuaris o dels seus proveïdors de serveis de pagament per qualsevol causa derivada de la 
normativa sobre protecció de dades i les seves disposicions de desenvolupament.  
 
3.4.2. Quan, de conformitat amb el contracte, l’entitat estigui facultada per a la retrocessió o 
devolució d’una o més operacions de pagament processades, les retrocessions es podran fer efectives 
per part de l´I.M.E. amb càrrec al saldo del dipòsit on s'haguessin abonat, sense necessitat d'acció 
addicional alguna per l’entitat. 
 

3.5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’ENTITAT 
 

3.5.1. L’entitat es comprometrà a aplicar el grau de diligència que li sigui exigible i a mantenir la 
continuïtat i disponibilitat de la col·laboració, dins de l’àmbit del seu control raonable, però declina 
qualsevol responsabilitat derivada de la falta de disponibilitat del servei i/o del seu funcionament 
defectuós, quan aquestes circumstàncies siguin degudes a alguna de les causes següents: 
 
(a) Errors, omissions, virus informàtics o accessos indeguts a la informació i dades transmeses 
telemàticament, així com dels danys produïts al servidor de l’entitat per l’ eventual o deficient 
funcionament del mateix que afectin a la qualitat del servei, que siguin conseqüència dels problemes 
tècnics i de comunicació no imputables a l’entitat o que poguessin estar fora del seu control raonable, 
o que fossin conseqüència d’errors de seguretat en les xarxes de telecomunicacions o fallides en el 
subministrament de la xarxa elèctrica, o en general, els originats per causa de força major i cas fortuït. 
(b) Errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l’usuari d’un 
navegador en versió no actualitzada. 
(c) Manca de veracitat, integritat o actualitat de les dades facilitades per l´I.M.E.. 
(d) Duplicitat d’ordres de pagament o qualsevol altre càrrec indegut als comptes dels usuaris. 
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(e) Us indegut per part de tercers no autoritzats de dades i informació vinculada al pagament i 
compliment dels deures tributaris, i a la resta de la col·laboració objecte del contracte amb ús de claus 
d’accés i/o firma. 
 
3.5.2. Així mateix l’entitat quedarà facultada per interrompre la prestació de la col·laboració en 
qualsevol moment, no essent responsable, quant (i) l´I.M.E. incomplís qualsevol de les seves obligacions 
d’informació previstes a la Clàusula 3.6., o qualsevol dels requisits normatius, tècnics o operatius 
vinculats a la prestació de la col·laboració, (ii) en relació als canals previstos a la Clàusula 3.2., per dur 
a terme operacions de manteniment tècnic i control del funcionament de la col·laboració, 
comprometent-se l’entitat, sempre que sigui possible, a avisar prèviament a l´I.M.E. amb una antelació 
raonable. 
 
3.5.3. D’altra banda, l’entitat queda facultada per no atendre peticions dels usuaris, si tingués dubtes 
raonables de la identitat de la persona que ordena el pagament o de la licitud o veracitat de la 
operació sol·licitada, no essent-li exigible, per aquest motiu, cap responsabilitat. 
 

3.6. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L´I.M.E. 
 

3.6.1. L´I.M.E. estarà obligat a mantenir puntualment i degudament informada a l’entitat, aportant-li 
tota la documentació que sigui precisa, sobre les condicions, procediments i requisits aplicables a les 
tasques objecte de la col·laboració, si imperatius legals exigissin modificacions, substitucions, addicions 
o eliminacions sobre el previst al contracte, i a assistir-la en totes les consultes que puguin donar-se en el 
procés de recaptació tributària. 
En aquest sentit, l´I.M.E. també estarà obligat a informar als usuaris, a través dels mitjans i canals que 
cregui oportuns, de la condició d’entitat col·laboradora, així com sobre els serveis que aquesta posa a 
la seva disposició per complir amb les seves obligacions de pagament. 
 

3.7. CONFIDENCIALITAT I DADES PERSONALS 
 

3.7.1. Confidencialitat. Ambdues Parts es comprometran a preservar sota la confidencialitat i secret 
més estricta tota la informació que se subministrin mútua i recíprocament en compliment del contracte 
o la derivada de la seva execució, a excepció d'aquella informació que per la seva pròpia naturalesa 
tingués la consideració d'informació pública. 
 
3.7.2. Tractament de Dades de caràcter personal. Les Parts es comprometran a complir quantes 
obligacions li són exigibles en matèria de protecció de dades personals tant per el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i de l´I.M.E. de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), com per la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals– en tot allò que la mateixa no contradigui a l'esmentat RGPD- així 
com quantes unes altres normes legals o reglamentàries incideixin en, desenvolupin o substitueixin a les 
anteriors en aquest àmbit. 
 
3.7.3. L’entitat com a responsable del tractament amb relació als serveis financers objecte del 
contracte. Per a la prestació de la col·laboració a l´I.M.E. esmentat en el contracte i en els seus 
annexos, l´I.M.E. comunicarà a l’entitat les dades de caràcter personal referents als usuaris que siguin 
necessaris per al desenvolupament, compliment i control de la col·laboració objecte del contracte. 
 
3.7.4. Dades dels representants de les persones jurídiques compareixents. Les dades dels signants i, si 
escau, de les persones indicades a l'efecte de notificacions, seran tractats amb la finalitat de gestionar 
el contracte, així com, si escau, per complir amb les obligacions normatives imposades a les parts 
intervinents, durant la vigència del mateix. Una vegada finalitzada la vigència, les dades seran 
conservades (tal com indica la normativa), als únics efectes de complir les obligacions legals 
requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de 
les accions derivades del contracte. 
 
El titular de les dades podrà exercir els drets d'acord amb la normativa d'aplicació: 
- Respecte a l´I.M.E.: Camí de la Vileta, 40, 07011 Palma, Illes Balears. 
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Així mateix, dirigir aquelles reclamacions derivades del tractament de les seves dades a l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
Finalment, les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, són: 
- Respecte a l´I.M.E.: www.delegat.protecciódedades@palma.cat 
Es pot consultar informació ampliada sobre com les Parts tracten les dades de caràcter personal de la 
seva responsabilitat, en els següents termes: 
-Respecte a l´I.M.E.: en la seva Política de Privacitat disponible en 
www.delegat.protecciódedades@palma.cat 
 

3.8. PROPIETAT INDUSTRIAL 
 

En el cas que es contractin els canals de pagament de banca a distància i/o internet indicats a la 
Clàusula 3.2. anterior, l’entitat conferirà a l´I.M.E. una llicència d’ús no exclusiva, intransferible i referida 
al temps de vigència del contracte, sobre els logotips, marques, imatges i noms dels quals és 
propietària o llicenciatària, per tal que l´I.M.E. els incorpori a la seva pàgina web a la URL amb l’única i 
exclusiva finalitat de servir d’enllaç o link al portal de l’entitat a la URL que l’entitat li indiqui. 
Qualsevol altre ús dels logotips, marques o signes distintius indicats en el paràgraf anterior diferents de 
l’establert, requerirà l’acceptació prèvia i per escrit de l’entitat. Així mateix, qualsevol ús indegut 
d’aquests logotips, marques o signes distintius per part de l´I.M.E., atribuirà a l’entitat el dret a sol·licitar 
la resolució del contracte, sense perjudici de totes les accions o responsabilitats que puguin ser-li 
exigibles per l’esmentada infracció. 
 

3.9. COSTOS ASSOCIATS AL CONTRACTE 
 

L’entitat podrà repercutir a l´I.M.E. aquells costos que siguin necessaris, inherents i que vagin associats al 
servei prestat. 
 
En cas que per motius comercials o relacionats amb les circumstàncies dels mercats, aquests 
costos fossin modificats, tal circumstància s'informaria a l´I.M.E. en el termini de tres (3) mesos, per a la 
seva acceptació. 
 

3.10. DURACIÓ  
 

3.10.1. El CONTRACTE entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i romandrà vigent fins el 31 de 
desembre de 2023. 
  
3.10.2. Sense perjudici del previst a l’apartat anterior, ambdues Parts podran resoldre, conjuntament o 
de forma unilateral, el contracte en qualsevol moment, si es produeixen modificacions legislatives o 
operatives que afectin a la continuïtat de la prestació en els mateixos termes i condicions establerts al 
contracte. 
 
3.10.3. D’altra banda l’entitat i l´I.M.E. podran resoldre, respectivament i de forma unilateral, el 
contracte en qualsevol moment, si es produeix un incompliment per part de l´I.M.E. o si es produeix un 
incompliment o compliment impuntual o defectuós greu per part de l’entitat de les obligacions 
derivades del contracte. 
 

3.11. INTEGRACIÓ CONTRACTUAL 
 

El contracte estarà integrat per el contracte en sí més els annexes puguin adherir-se en el futur, que 
hauran d’anar sempre subscrits tots i cadascun d’ells per les Parts. 
 

3.12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

El contracte es regirà i interpretarà d’acord amb el dret espanyol. 
Per a l’exercici de quantes accions, excepcions i incidències puguin correspondre a les Parts per raó 
del contracte o per les Lleis que li siguin aplicades, tant substantives com de procediment, els 
intervinents es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals que resultin competents de conformitat 
amb la normativa reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. 
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El contracte substituirà qualsevol altre contracte, enteniment, comunicació o acord oral o escrit entre 
l´I.M.E. per una part i l’entitat, per l’altre, amb idèntic objectiu. 
 

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: servei 

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

Criteris de puntuació: es seleccionarà l’oferta més econòmica (sempre que sigui igual o inferior al 
pressupost màxim del contracte). 

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. 

Tractant-se d’un contracte que ve a cobrir una necessitat que esdevindrà recurrent, s’acudeix al 
contracte menor com a única fórmula per a garantir el servei del pagament dels preus públics: no es 
pot prestar el servei subjecte al pagament sense habilitar el canal de pagament idoni. En aquet sentit, 
cal assenyalar que s’iniciarà de forma imminent la tramitació del corresponent expedient per a la 
licitació, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, al qual es consignarà la data d’inici a 
partir del dia 1 de gener de 2024. 

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

L’òrgan de contractació competent és el Gerent, conformement determina l’article 20.e dels Estatuts 
de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma, en relació amb la base 22. 1 apart. e) 
d’execució del pressupost,  correspon al gerent: “l’autorització de les despeses per un import inferior a 
40.000 € quan siguin d’obres ó inferiors a 15.000 € si són altres despeses”.  

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de  8 de novembre, de Contractes del Sector Públic determina que es 
consideren contractes menors als contractes de valor estimant inferior a 40.000 euros (IVA no inclòs), 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros (IVA no inclòs), quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis. 

 

6. VALOR ESTIMAT: 

El valor estimat del contracte es de 4.628,10 € (iva exclòs). 

 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, 

 

La entitat bancària especificarà en la seva oferta el cost del servei que repercutirà a l’IME pels 
cobraments efectuats mitjançant targeta financera de dèbit/crèdit, pròpia i/o aliena a qualsevol dels 
canals detallats al punt 3.2, amb un màxim de 5.600,00 euros (iva inclòs)." 

 

Anualitat  Aplicació pressupostària RC Import amb l’IVA inclòs  
2023 20 34000 22799 220229001218 5.600 € 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

El termini d’execució d’aquest CONTRACTE serà des de el dia 1 de gener de 2023 i fins el 31 de 
desembre de 2023. 
 

9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 
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TAE economista de l’àrea economicoadministrativa. 

 

10. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N’ESTABLEIX) 

No aplica per l’objecte del servei contractat.  

 

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: 

L’entitat bancària repercutirà a l´I.M.E. aquells costos que siguin necessaris, inherents i que vagin 
associats a la col·laboració prestada, presentant la documentació que així ho acrediti (factura), 
expedida per l’entitat i conformada pel responsable del contracte. Aquesta factura, per a agilitzar els 
tràmits administratius podrà ser mensual o trimestral en finalitzar la prestació del servei. 
 
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, en data de la signatura electrònica 
 

TAE economista de l’àrea economicoadministrativa   D’acord, El Gerent 

 

 
 
Juan Antonio Vargas Calero      Rafael Navarro  
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