Antecedents
La Instrucció sobre els contractes menors a l’Ajuntament de Palma i el seus Organismes
Autònoms va ser aprovada per la Junta de Govern en sessió de 13 de juny de 2018, i
modificada per acord de Junta de Govern de 24 d’octubre de 2018.
Posteriorment, la disposició final 1.1 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, va donar una
nova redacció a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), suprimint el límit a l’adjudicació de contractes menors a un mateix
contractista. És necessari adaptar la Instrucció sobre els contractes menors a l’Ajuntament de
Palma i el seus Organismes Autònoms a la nova redacció de l’article 118 LCSP.
Així mateix, s’ha detectat la necessitat de regular en la Instrucció un procediment simplificat
per la tramitació de contractes menors de subministraments i serveis de poca quantia (aquells
amb un valor estimat inferior a 3.000 euros, IVA exclòs), per tal de donar seguretat jurídica a
tots aquells que intervenen en el procediment de contractació menor.
Finalment, per tal de donar compliment a les mesures contingudes en el Pla d’acció 2021
elaborat per l’equip d’Autoavaluació de Risc de Frau, s’ha introduït a l’expedient de contracte
menor una declaració d’absència de conflicte d’interessos per part del contractista, i també
s’han modificat els models d’informe-proposta per tal d’introduir una referència a la
comprovació de la inexistència d’evidències de pràctiques col·lusòries.
Per elaborar la proposta, iniciativa de la Direcció Economicofinancera i d’Intervenció, s’han
demanat les opinions i els criteris de Coordinació general del Govern Municipal, , dels
Serveis Jurídics, i de Secretaria.
Per tot això, es proposa al batle que elevi a la Junta de Govern el següent
Acord
1. Aprovar la modificació de la Instrucció sobre els contractes menors a l’Ajuntament de
Palma i als seus organismes autònoms, amb el text íntegre que s’adjunta com annex.
2. Disposar que s’apliqui des del dia que es publiqui a la Intranet municipal, sense
perjudici de la seva publicació al Perfil de Contractant i al Portal de Transparència
3. Disposar que la utilització dels models d’expedient de contracte menor d’aquesta
Instrucció té caràcter obligatori per l’Ajuntament de Palma i els seus organismes
autònoms.
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MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ SOBRE ELS CONTRACTES MENORS A
L’AJUNTAMENT DE PALMA I ALS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

El secretari adjunt
Miquel Ballester Oliver
El coordinador general del govern municipal
Óscar Cereijo Méndez
Conforme, que s’elevi a la Junta de Govern
El batle
Jose Hila Vargas
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Palma, a la data de la firma
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INSTRUCCIÓ SOBRE ELS CONTRACTES MENORS A L’AJUNTAMENT DE PALMA I
ALS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Aquesta Instrucció té per objecte marcar directrius en relació amb la tramitació dels contractes
menors a l’Ajuntament de Palma i als organismes autònoms municipals establint uns criteris
uniformes i homogenis, d’acord amb la regulació continguda a la Llei 9/2017, de contractes
del sector públic (LCSP), que en permetin l’aplicació efectiva.
Queden fora del seu objecte les despeses que es tramiten pel sistema de bestretes de caixa fixa
i pagaments a justificar, que es regeixen per la seva normativa específica.
La Instrucció és d’aplicació supletòria a la resta d’ens dependents de l’Ajuntament de Palma.
2. Concepte de contracte menor
2.1. L’article 118.1 de la LCSP disposa que es consideren contractes menors els d’un valor
estimat inferior a 40.000 € quan es tracta de contractes d’obres o a 15.000 € quan es tracta de
contractes de subministrament o de serveis, en ambdós casos sense incloure-hi l’IVA.
2.2. D’acord amb l’article 29.8 de la LCSP, els contractes menors no poden tenir una durada
superior a un any ni es poden prorrogar.
2.3. L’article 118.2 de la LCSP disposa que la tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un
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 límits establerts a
l’article 118.1.
Per tant, l’expedient ha de comprendre tot l’objecte del contracte i la subscripció de contractes
menors no pot suposar que s’infringeixi la prohibició de fraccionament indegut de l’objecte
contractual per a eludir els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació
que s’haurien d’utilitzar si no es fes el fraccionament.
La naturalesa i l’extensió de les necessitats que es pretén cobrir amb el contracte menor, així
com la idoneïtat del seu objecte i el contingut per a satisfer-les, s’han de determinar amb
precisió a la memòria justificativa, i l’objecte del contracte ha de ser determinat i comprendre
totes les necessitats previsibles.
2.4. La contractació menor es farà servir per atendre necessitats puntuals o esporàdiques.
S’haurà de reduir el seu ús a favor d’altres figures contractuals previstes a la LCSP que
puguin donar una resposta més eficaç i eficient a necessitats recurrents, repetitives o
periòdiques, així com una adequada planificació i previsibilitat de la contractació pública
anual en aplicació d’allò previst per l’article 28.4 LCSP.
3. Procediment d’adjudicació del contracte menor
Els contractes menors s’adjudiquen directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i
que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació contractual,
d’acord amb l’article 131.3 de la LCSP.
4. Expedient de contractació del contracte menor
4.1. Documentació de l’expedient de contractació del contracte menor
L’expedient de contractació s’ha de completar amb la següent documentació:
4.1.1. Memòria justificativa del contracte
Hi han de constar, entre d’altres, l’objecte del contracte –justificant que l’objecte no s’altera
per a evitar l’aplicació de regles generals de contractació–, la justificació de la necessitat del
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1. Objecte

A aquest efecte, l’annex I d’aquesta Instrucció estableix un model de memòria justificativa
del contracte menor.
4.1.2. Sol·licitud de les ofertes trameses a tres empreses amb aptitud per a executar el
contracte
La sol·licitud d’oferta ha de contenir, com a mínim, l’objecte del contracte, les
especificacions tècniques de la prestació, l’òrgan de contractació, el pressupost, el termini de
durada o execució, el lloc de prestació, el responsable del contracte, si escau, el termini de
garantia, la forma de pagament del preu i el termini i el lloc per a presentar l’oferta.
D’acord amb la base 34.7.c de les Bases d’execució del Pressupost, ha de quedar acreditada a
l’expedient la justificació documental de les ofertes.
En cas d’impossibilitat d’obtenir tres ofertes, s’haurà de justificar motivadament a
l’expedient.
En el cas de despeses amb un import inferior a 3.000 € (IVA exclòs) no cal demanar tres
ofertes. Tampoc són necessàries les tres ofertes si la contractació menor es publica al Perfil
del Contractant.
L’annex II de la Instrucció estableix un model de sol·licitud d’oferta, que es pot enviar per
correu electrònic.
4.1.3. Declaració responsable del contractista
L’empresa ha de realitzar una declaració responsable en la qual posi de manifest que el
signant té la representació de l’entitat, que l’entitat té capacitat d’obrar i compta amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, que no està sotmesa a
prohibicions per a contractar i que compleix les obligacions establertes per la normativa
vigent en matèria laboral, social i d’igualtat efectiva entre dones i homes.
L’annex III de la Instrucció estableix un model de declaració responsable, que s’ha d’enviar a
l’empresa juntament amb la sol·licitud d’oferta.
4.1.4. Declaració d’absència de conflicte d’interessos per part del contractista
El contractista ha de realitzar una declaració en la qual posi de manifest l’absència de
conflicte d’interessos
L’annex IV de la Instrucció estableix un model de declaració, que s’ha d’enviar juntament
amb la sol·licitud d’oferta.
4.1.5. Informe de l’òrgan de contractació justificatiu de la necessitat del contracte i del
compliment dels límits aplicables als contractes menors.
En aplicació de l’article 118.2 de la LCSP correspon a l’òrgan de contractació emetre un
informe 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 límits de l’article 118.1 de la LCSP.
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contracte, les especificacions tècniques de la prestació, la justificació del procediment, l’òrgan
de contractació, el valor estimat, el pressupost del contracte, l’aplicació pressupostària i la
retenció del crèdit, el termini de durada o execució del contracte, el lloc de prestació, el
responsable del contracte, el termini de garantia o justificació que no se n’estableixi i la forma
de pagament del preu.

4.1.6. Informe proposta d’adjudicació del contracte menor
El responsable del contracte, després de l’informe de l’òrgan de contractació justificatiu de la
necessitat del contracte i del compliment dels límits aplicables als contractes menors, ha de
proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació, el qual, si escau, adjudicarà el contracte i
aprovarà la despesa corresponent.
L’annex VI de la Instrucció estableix un model d’informe proposta d’adjudicació del
contracte menor.
L’annex VII de la Instrucció estableix un model integrat d’informe proposta d’adjudicació del
contracte menor de subministraments o serveis.
4.1.7. Anotació de l’operació comptable de reserva de crèdit, d’acord amb allò que
estableixen les Bases d’execució del Pressupost i la tramitació electrònica de les
resolucions
4.1.8. Notificació de l’adjudicació a l’empresa per part del responsable del contracte
Es pot enviar per correu electrònic i s’hi han d’indicar com a mínim l’empresa adjudicatària,
el preu i, si escau, les característiques addicionals de la seva oferta.
4.2. Consideracions específiques del contracte menor d’obres
En la tramitació dels contractes menors d’obres és d’aplicació tot allò que disposen els
apartats anteriors i la normativa que regula el contracte d’obres.
En particular, s’ha de tenir en compte el següent:
− Els contractes menors d’obres s’han de referir a obres completes, entenent com a tals les
susceptibles de ser lliurades a l’ús general o al servei, d’acord amb l’article 125 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
− La sol·licitud d’ofertes ha d’incloure el pressupost conformat pel tècnic, sense perjudici
que també hagi d’incloure el projecte corresponent quan normes específiques ho
requereixin.
− S’ha d’elaborar un informe de supervisió si l’execució dels treballs afecta l’estabilitat, la
seguretat o l’estanquitat de l’obra.
4.3. Consideracions específiques del contracte menor de subministraments o serveis amb
un valor estimat inferior a 3.000 € (IVA exclòs)
En els contractes menors de subministrament o servei amb un valor estimat inferior a 3.000 €
(IVA exclòs) es poden acumular a la mateixa resolució la memòria justificativa, l’informe
l’òrgan de contractació sobre el compliment de requisits i límits aplicables als contractes
menors, l’informe proposta d’adjudicació, la resolució i l’aprovació de la factura del contracte
menor.
L’annex VIII de la Instrucció estableix un model d’informe proposta de adjudicació del
contracte menor de subministraments o serveis amb un valor estimat inferior a 3.000 € (IVA
exclòs), reconeixement de l’obligació i aprovació de la factura, que inclou tots els tràmits que
es poden acumular.
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L’annex V de la Instrucció estableix un model d’informe justificatiu de la necessitat del
contracte i del compliment dels límits aplicables als contractes menors.

5.1. D’acord amb l’article 153.2 de la LCSP, en els contractes menors el perfeccionament
s’acredita amb l’existència dels documents a què es refereix l’article 118 de la LCSP, els
quals formen l’expedient contractual corresponent.
5.2. A tots els contractes menors, independentment de la seva quantia, el responsable del
contracte ha de supervisar l’execució correcta del contracte i adoptar les mesures necessàries
per a garantir que la prestació es du a terme.
A aquest efecte, ha de verificar que el contracte s’executa en les condicions establertes i que
es compleixen els terminis parcials o d’altres condicions ofertes pel contractista.
5.3. Un cop realitzada la prestació, l’expedient es resol amb la presentació de la factura
conformada i amb els requisits exigits a les Bases d’execució del Pressupost o, si escau,
comprovant o rebut en els termes que estableix l’article 72.3 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre) i
certificat quan sigui procedent.
6. Publicació dels contractes menors
Els òrgans de contractació han de publicar la informació relativa als contractes menors als
portals següents:
6.1. Portal de Transparència de l’Ajuntament de Palma
D’acord amb l’art. 8.1.a de la Llei 19/2003, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la informació respecte dels contractes menors de cada òrgan de contractació s’ha
de publicar amb periodicitat trimestral al Portal de Transparència i ha de ser la relativa a
l’objecte, l’import, els subjectes a qui s’ha convidat a presentar oferta i el contractista.
Per a facilitar aquesta informació es pot enllaçar el Portal amb el Perfil del contractant.
6.2. Perfil de contractant
D’acord amb l’article 63.4 de la LCSP, amb periodicitat trimestral s’ha de publicar la
informació relativa als contractes menors al Perfil de Contractant. Aquesta informació ha de
contenir com a mínim, el seu objecte, la seva durada, l’import d’adjudicació, amb l’IVA
inclòs, i la identitat de l’adjudicatari, i els contractes s’ordenen per la identitat de
l’adjudicatari.
Queden exceptuats de la publicació els contractes amb un valor estimat inferior a 5.000 €,
sempre que el sistema de pagament utilitzat sigui el de bestreta de caixa fixa o un altre de
similar per a fer pagaments menors.
6.3. Plataforma de rendició de Comptes
D’acord amb la Instrucció relativa a la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació
contractual del sector públic local de les Illes Balears, BOIB núm. 90 de 21.07.18, els òrgans
de contractació han de trametre a la Sindicatura de Comptes, a través de la Plataforma de
rendició de comptes, tots els contractes subscrits d’acord amb l’article 118 de la LCSP.
La Secretaria dictarà les indicacions a l’efecte i coordinarà la elaboració de la relació
certificada comprensiva de tots els contractes. S’exceptuen el contractes d’import inferior a
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5. Adjudicació i execució del contracte menor

6.4. Registre de Contractes del Sector Públic
D’acord amb l’article 346 de la LCSP, els poders adjudicadors comunicaran al Registre de
Contractes del Sector Públic les dades bàsiques dels contractes adjudicats.
L’Ordre EHA/1077/2005, de 31 de març determina els formats i especificacions dels medis
informàtics i telemàtics per a la remissió de les dades dels contractes al Registre.
L’Ajuntament determinarà el programa informàtic que s’ha d’utilitzar per a la generació dels
arxius XML per notificar les dades dels contractes menors amb el format i especificacions del
Registre.
7. Expedients iniciats
Els expedients iniciats abans d’entrar en vigor aquesta modificació de la Instrucció s’han de
tramitar segons l’aprovada per la Junta de Govern en sessió de 13 de juny de 2018, i
modificada per acord de Junta de Govern de 24 d’octubre de 2018.
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5.000€ que s’hagin satisfet a través dels sistema de bestreta de caixa fixa o d’un altre sistema
similar per efectuar pagaments menors.

Núm. d’expedient: .......... / ................... / .........................
Assumpte: contracte menor de ........................ ..
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Descripció:.....................................................................................................................................
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:2
.......................................................................................................................................................
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
.......................................................
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] [40.000] € (IVA no inclòs).3
Tipus de contracte: [obra] [servei] [subministrament]
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: [Sense criteris] [Diversos criteris: ...] [Únic criteri: ...]
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 ........................., conformement a l’Acord de delegació de competències de
la Junta de Govern de Palma del ...............................
6. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat d.................... €.
7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import amb l’IVA inclòs

Aplicació pressupostària

Referència RC

8. TERMINI D’EXECUCIÓ:
1
Les entitats del sector públic poden utilitzar aquest model amb les adaptacions que escaiguin, en funció de la
naturalesa jurídica i el règim econòmic propis.

2
S’han de determinar amb precisió la naturalesa i l’extensió de les necessitats que es pretén cobrir amb el
contracte menor, així com la idoneïtat del seu objecte i el seu contingut per a satisfer-les. L’objecte del contracte
ha de ser determinat i comprendre totes les necessitats previsibles. (S’ha d’explicar la necessitat del contracte; és
dir, no només dir que és necessari sinó per què.)

3

D’acord amb l’article 118 de la LCSP es consideren contractes menors els d’un valor estimat inferior a 40.000
€ quan es tracta de contractes d’obres o de 15.000 € quan es tracta de contractes de subministrament o serveis.
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ANNEX I. MODEL DE MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR1

9. LLOC DE PRESTACIÓ:
.......................................................
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
[Coordinador/ra general, director/ra general, funcionari, o, en el cas d’organismes autònoms, gerent,
empleat públic]
.......................................................
11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N’ESTABLEIX)
El termini de garantia serà ............... .., comptat des de l’.................
12. 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.
13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
- (OPCIÓ A) Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada
pel responsable del contracte.
- (OPCIÓ B) Presentant factures amb periodicitat (mensual / ....), 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,
El responsable del contracte4
[Coordinador/ra general, director/ra general, funcionari, o, en el cas d’organismes autònoms, gerent, empleat
públic]
[Nom]
D’acord
El/la regidor/ra de l’Àrea...
Per delegació de la Junta de Govern, acord de 28 d’octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015)
[Nom]

4

El responsable del contracte serà el que figuri a l’apartat 10 de la memòria justificativa. A organismes
autònoms o d’altres entitats, segons els seus estatuts.
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[La durada] [El termini d’execució] serà d......................, a partir que es notifiqui l’adjudicació.

(Indicau les dades de l’empresa a la qual es dirigeix la sol·licitud d’oferta)
............ (indicau l’òrgan proponent del contracte menor) està tramitant l’expedient per a adjudicar el contracte
menor de .... (títol del contracte)
D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor ............ (indicau l’òrgan de contractació i la data de la
memòria), les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte:.................................................
Tipus de contracte: [obra] [servei] [subministrament]
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: [Sense criteris] [Diversos criteris: ...] [Únic criteri: ...]
- Especificacions tècniques de la prestació:
- Òrgan de contractació:
- Pressupost:
- Termini de [durada] [execució del contracte]:
- Lloc de prestació:
- Responsable del contracte:
- Termini de garantia:
- Forma de pagament del preu:
El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:
- L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: ..............
- El termini de presentació: fins al dia .. d................... de .......
No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us deman que ho comuniqueu per escrit en el
termini assenyalat per a presentar-la a l’adreça de correu ....... (indicau el correu electrònic).
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d.............. a través dels
següents telèfons:
El sotasignant declara 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,
El responsable del contracte
[Nom]

5

Les entitats del sector públic poden utilitzar aquest model amb les adaptacions que escaiguin, en funció de la
naturalesa jurídica i el règim econòmic propis.
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ANNEX II. MODEL DE SOLICITUD D’OFERTES5

.........................................................................................................., amb DNI núm. ................................., en
representació de l’empresa ................................................................................................................., com a6
.............................................................................................., en aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, i amb la finalitat de participar al contracte menor d..................................,
Declar sota la meva responsabilitat:
a) Que tenc la capacitat de representació de l’entitat de referència.
b) Que tenc capacitat d’obrar i compt amb l’habilitació professional necessària per a fer la prestació.
c) Que no estic afectat per prohibicions per a contractar amb l’Administració.
d) Que complesc les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria laboral, social i d’igualtat efectiva
entre dones i homes.
Palma, ... d........... de .....
[Nom]

6

Cal indicar la representació que el declarant té a l’empresa.
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ANNEX III. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA

Tipus de procediment/actuació:
Expedient administratiu:
Amb la finalitat de garantir la imparcialitat en el procediment o actuació, el sotasignat, en qualitat de participant
en el procés de preparació, tramitació i/o execució de l'expedient administratiu de referència, declara:
Primer.- Tenir constància i coneixement d’allò que s’indica a continuació:
1. Que l'article 61.3 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18
de juliol (Reglament financer de la UE) relatiu al “Conflicte d'interessos” estableix que “existirà
conflicte d'interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o
indirecte d’interès personal”.
2. Que l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic relatiu a la lluita
contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos té per finalitat evitar qualsevol distorsió de la
competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els
candidats i licitadors.
3. Que l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, relatiu a
l'“Abstenció” estableix que s'hauran d'abstenir d'intervenir en el procediment les autoritats i el personal
al servei de les administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents:
a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués
influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada o tenir qüestió litigiosa pendent
amb algun interessat.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart
grau o d'afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o
societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el
procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la
representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat
anterior.
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament a l'assumpte; o haver-li
prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o
lloc.
Segon.- Que no es troba en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a
l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre a la seva persona cap causa d'abstenció de
l'article 23.2 de la Llei 40/2015 , d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic que pugui afectar el
procediment o l'actuació.
Tercer.- Que es compromet a posar en coneixement del titular de l'àrea municipal de gestió, sense més
dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que es doni o es pogués donar en
aquest escenari, d'acord amb el procediment que a aquest efecte preveu el Pla de Mesures Antifrau de
l’Ajuntament de Palma.
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ANNEX IV. MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS (DACI)

Palma, a data de la signatura electrónica
(Indiqueu nom, llinatges, càrrec i, si escau, entitat)
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Quart.- Que té coneixement que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que resulti ser falsa i així es
demostri, comportarà les conseqüents responsabilitats disciplinàries, administratives i/o judicials que estableix la
normativa aplicable.

Expedient: .........................
Assumpte: Contracte menor de ...................... ......... ..
Entitat proposada per a l’adjudicació directa:
.................................................................................................... (dades identificatives de l’entitat: denominació,
CIF, domicili, telèfon, correu electrònic, d’altres)
IMPORT (SENSE IVA):........................... €
En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, correspon a l’òrgan de
contractació l’emissió d’un informe que justifiqui de manera motivada la necessitat del contracte i que no s’està
alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels límits establerts a l’apartat primer del dit article
118.
A la vista de l’anterior:
-

La necessitat del contracte es justifica en: ...............................................................................

-

S’ha comprovat que aquest contracte no respon a necessitats recurrents, repetitives o periòdiques
que requereixin la utilització d’una altra figura contractual.

-

Una vegada analitzat l’expedient de referència, cal concloure que no s’ha alterat l’objecte del
contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

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, ... d........... de .....
El responsable del contracte8
[Coordinador/ra general, director/ra general, funcionari, o, en el cas d’organismes autònoms, gerent, empleat
públic]
[Nom]
D’acord
El/la regidor/ra de l’Àrea...
Per delegació de la Junta de Govern, acord de 28 d’octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015)
[Nom]

7

Les entitats del sector públic poden utilitzar aquest model amb les adaptacions que escaiguin, en funció de la
naturalesa jurídica i el règim econòmic propis.
8

El responsable del contracte serà el que figuri a l’apartat 10 de la memòria justificativa. A organismes
autònoms o d’altres entitats, segons els seus estatuts.
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ANNEX V: MODEL D’INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE I DEL
COMPLIMENT DELS LÍMITS APLICABLES ALS CONTRACTES MENORS, D’ACORD AMB
L’ARTICLE 118.2 DE LA LLEI 9/2017, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC7

Núm. d’expedient: ...................
Assumpte: ....................................
El ........ es va subscriure la Memòria justificativa per ......... [objecte del contracte] i es va designar responsable
del contracte ....................................
Tipus de contracte: [obra] [servei] [subministrament]
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: [Sense criteris] [Diversos criteris: ...] [Únic criteri: ...]
El .......... es varen sol·licitar ofertes a les entitats ..................., ............ i .............
(El .......... es va publicar al Perfil del Contractant .................................)
S’han presentat les ofertes següents:
Entitat ....................preu .............. IVA ......... preu d’adjudicació .............termini de ..............
Entitat ....................preu .............. IVA ......... preu d’adjudicació .............termini de ..............
Entitat ....................preu .............. IVA ......... preu d’adjudicació .............termini de ..............
S’ha comprovat que no hi ha evidències que les empreses anteriors estiguin relacionades entre elles, i que no
existeixen indicis d’acords entre els licitadors que tenguin per objecte impedir, restringir o falsejar la
competència en el procés de contractació.
-

El data.......... l’òrgan de contractació va emetre un informe justificatiu de la necessitat del
contracte, del compliment dels límits aplicables als contractes menors i que aquest contracte no
respon a necessitats recurrents, repetitives o periòdiques que requereixin la utilització d’una altra
figura contractual, d’acord amb l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

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, propòs que es dicti la següent:
Resolució
1.

Adjudicar el contracte menor d ................................. a l’entitat ......................................, per un import
d........................., al qual li correspon per IVA la quantitat d.................. €, la qual cosa fa un preu total
d............ €, amb [una durada] [un termini d’execució] d...................

2.

Autoritzar i disposar la despesa d................. €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària ...............

3.

Quan s’acrediti que el servei/subministrament s’ha duit a terme correctament i s‘ha presentat la factura,
reconèixer l’obligació.

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,
El responsable del contracte
[Coordinador/ra general, director/ra general, funcionari, o, en el cas d’organismes autònoms, gerent, empleat
públic]
9

Les entitats del sector públic poden utilitzar aquest model amb les adaptacions que escaiguin, en funció de la
naturalesa jurídica i el règim econòmic propis.
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ANNEX VI. MODEL D’INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 9

Que es decreti
El regidor de l’Àrea....
Per delegació de la Junta de Govern, acord de 28 d’octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015)

[Nom]
P.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/15
(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)

En prenc nota
El cap de departament........................(funcionari que té la competència delegada)
P.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

[Nom]
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[Nom]

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Descripció: .....................................................................................................................................
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:10
.......................................................................................................................................................
3. 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] [subministrament]
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: [Sense criteris] [Diversos criteris: ...] [Únic criteri: ...]
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.
4. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat d.................... €.
5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import IVA inclòs

Aplicació pressupostària

Referència RC

6. TERMINI D’EXECUCIÓ:
La durada serà de ......................., a partir de la notificació de l’adjudicació.
7. LLOC DE PRESTACIÓ:........................................................
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:.......................................................
9. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ DE NO-ESTABLIMENT):
El termini de garantia serà ................, comptat des de l.................
10. 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.
11. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
- (OPCIÓ A) Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada
pel responsable del contracte.
- (OPCIÓ B) Presentant factures amb periodicitat (mensual / ....), expedides per l’entitat i conformades
pel responsable del contracte, després que es realitzi la prestació del període.
10
S’han de determinar amb precisió la naturalesa i l’extensió de les necessitats que es pretén cobrir amb el
contracte menor, així com la idoneïtat del seu objecte i el seu contingut per a satisfer-les. L’objecte del contracte
ha de ser determinat i comprendre totes les necessitats previsibles. (S’ha d’explicar la necessitat del contracte; és
dir, no només dir que és necessari sinó per què.)
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ANNEX VII. MODEL INTEGRAT D’INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
MENOR DE SUBMINISTRAMENTS O SERVEIS

El.......... es varen sol·licitar ofertes a les entitats ..................., ............ i .............
(El..................es va publicar al Perfil del Contractant .................................)
S’han presentat les ofertes següents:
Entitat ....................preu .............. IVA ......... preu d’adjudicació .............termini de ..............
Entitat ....................preu .............. IVA ......... preu d’adjudicació .............termini de ..............
Entitat ....................preu .............. IVA ......... preu d’adjudicació .............termini de ..............
S’ha comprovat que no hi ha evidències que les empreses anteriors estiguin relacionades entre elles, i que no
existeixen indicis d’acords entre els licitadors que tenguin per objecte impedir, restringir o falsejar la
competència en el procés de contractació.
Es proposa adjudicar el contracte a l’entitat............................
En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, l’òrgan de contractació va
emetre un informe justificatiu de la necessitat del contracte, del compliment dels límits aplicables als contractes
menors i que aquest contracte no respon a necessitats recurrents, repetitives o periòdiques que requereixin la
utilització d’una altra figura contractual.
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, propòs que es dicti la següent:
Resolució
1.

Adjudicar el contracte menor d ................................. a l’entitat ......................................, per un import
d........................., al qual li correspon per IVA la quantitat d.................. €, la qual cosa fa un preu total
d............. €, amb [una durada] [un termini d’execució] d...................

2.

Autoritzar i disposar la despesa d................. €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària ...............

3.

Quan s’acrediti que el servei/subministrament s’ha duit a terme correctament i s‘hagi presentat la factura,
reconèixer l’obligació.

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,
El responsable del contracte
[Coordinador/ra general, director/ra general, funcionari, o, en el cas d’organismes autònoms, gerent, empleat
públic]
[Nom]
Que es decreti
El regidor de l’Àrea
Per delegació de la Junta de Govern, acord de 28 d’octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015)

[Nom] ...........................
P.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/15
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12. ENTITAT PROPOSADA PER A L’ADJUDICACIÓ DIRECTA:

En prenc nota
El cap de departament........................(funcionari que té la competència delegada)
P.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

[Nom.................................................
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(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)

Núm. d’expedient: ...................
Assumpte: ....................................
Memòria justificativa per .........[objecte del contracte].
Tipus de contracte: [servei] [subministrament]
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: [Sense criteris] [Diversos criteris: ...] [Únic criteri: ...]
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.
El/la regidor/ra ha designat responsable del contracte el ......................................
El .......... es va sol·licitar oferta a l’entitat ...................
El........... l’entitat .......... va presentar la seva oferta, consistent en un preu d..........., al qual correspon per IVA la
quantitat d........., la qual cosa fa un preu total d’adjudicació del contracte d............. [i en un termini de .........].
En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha justificat la necessitat del
contracte, s’ha comprovat el compliment dels límits aplicables als contractes menors i que aquest contracte no
respon a necessitats recurrents, repetitives o periòdiques que requereixin la utilització d’una altra figura
contractual.
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, propòs que es dicti la següent:
Resolució
1.

Adjudicar el contracte menor d ................................. a l’entitat ......................................, per un import
d......................... €, al qual li correspon per IVA la quantitat d.................. €, la qual cosa fa un preu total
d................€, amb [una durada] [un termini d’execució] d...................

2.

Autoritzar i disposar la despesa, i reconèixer l’obligació d................. €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària ...............

3.

Aprovar la factura ...........................

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,
El responsable del contracte
[Coordinador/ra general, director/ra general, funcionari, o, en el cas d’organismes autònoms, gerent, empleat
públic]
[Nom]
Que es decreti
El regidor de l’Àrea
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ANNEX VIII. MODEL D’INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENTS O SERVEIS DE VALOR ESTIMAT INFERIOR A 3.000 € (IVA EXCLÒS),
RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ I APROVACIÓ DE LA FACTURA

[Nom]
P.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/15
(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)

En prenc nota
El cap de departament........................(funcionari que té la competència delegada)
P.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

[Nom] .................................................
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Per delegació de la Junta de Govern, acord de 28 d’octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015)

