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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

Núm. d’expedient: 2022/13512L

ASSUMPTE: CONTRACTE MENOR Subscripció a la base de dades d’informació jurídica 
«El Consultor Integra Temáticas»

TIPUS DE CONTRACTE: Contracte Privat

PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ: CONTRACTE MENOR

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la subscripció a la base de dades d’informació jurídica «El 
Consultor Integra Temáticas»

Per altra banda s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

La necessitat del contracte menor esmentat es justifica en poder disposar d’un servei de 
informació jurídica especialitzat en l’àmbit local que reculli a un únic canal tota la informació 
jurídica-pràctica amb la finalitat de que el personal que presta els seus serveis a diversos 
departaments de l’Ajuntament de Llucmajor, disposi d’informació i eines constantment 
actualitzades i imprescindibles per al desenvolupament de les seves tasques.

 

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ

La subscripció a la base de dades d’informació jurídica ha d’incloure les següents 
prestacions:
- Subscripció a bases de dades d’informació jurídica en l’àmbit de la contractació 
administrativa, Hisendes Locals, Urbanisme i Laboral.
- Subscripció a revistes d’Actualitat Administrativa, Col·lecció Intervenció Local, Contractació 
Administrativa Pràctica, Pràctica Urbanística, Capital Humà Sector Públic

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I 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 en funció de la seva quantia, ja que el seu import és inferior a 15.000 
euros (IVA no inclòs). 

D’acord la D.A.9 ª de la LCSP, que preveu que la subscripció a revistes i altres publicacions, 
sigui quin sigui el seu suport, així com la contractació de l’accés a la informació continguda 
en bases de dades especialitzades, i en la mesura que siguin imprescindibles, la 
contractació dels serveis necessaris per a la subscripció o la contractació esmentades 
anteriorment, es poden efectuar, sigui quina sigui la seva quantia sempre que no tinguin el 
caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les normes que 
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estableix aquesta Llei per als contractes menors i amb subjecció a les condicions generals 
que apliquin els proveïdors, es proposa dur a terme la contractació de la subscripció a 
aquesta bases de dades d’informació jurídica amb l’empresa Wolters Kluwer Legal & 
Regulatory España, SA, per tractar-se d’una entitat espanyola referent en innovació en el 
mercat de solucions tecnològiques, de coneixement i de formació especialitzada per als 
professionals de l'àmbit jurídic, concursal, recursos humans i fiscal de l'administració pública.

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de contractació competent és el Batle de l’Ajuntament de Llucmajor.

6. VALOR ESTIMAT

El present contracte té un valor estimat de 8.296,00 € IVA exclòs

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Identificador Exercici Descripció Import IVA inclòs

      010000/920/2200100  2022 Prensa y publicaciones 
Admon. Gral.

10.007,59 €

8. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte és d’un any, comptat a partir de la notificació de 
l’adjudicació.

9. LLOC DE PRESTACIÓ

Suport telemàtic.

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Regidora delegada de l’àrea de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Contractació 
Administrativa, Maria del Pilar Bonet Escalera.

11. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT

El termini de garantia serà d’un mes des de la recepció del contracte

12. GARANTIES EXIGIDES PER CONTRACTAR

No és necessària la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 en relació amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU

Mitjançant la presentació d’una única factura, a l’inici de la prestació, expedida per l’entitat i 
conformada pel responsable del contracte, d’acord amb la D.A. 9ª LCSP que preveu que 
l’abonament del preu en aquests tipus de contracte, s’efectuarà en la forma prevista en les 
condicions que regeixen aquests contractes, essent admissible el pagament amb anterioritat 
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al lliurament o realització de la prestació, sempre que respongui als usos habituals del 
mercat. 

14. RECEPCIÓ O FORMA DE CERTIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ

Presentació de la factura per part de l’adjudicatari degudament conformada pel responsable 
del contracte.

15. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

En els casos de resolució del contracte per incompliment imputable a l'empresa 
adjudicatària, l'Ajuntament de Llucmajor podrà sol·licitar una indemnització pels danys i 
perjudicis ocasionats, amb la possibilitat d’instar la prohibició de contractar amb 
l’Administració, d’acord amb la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.

Llucmajor, en data de la signatura electrònica.

EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Firmat electrònicament per:

Maria del Pilar Bonet Escalera

Regidora de Recursos Humans, Hisenda, Contractació Pública 

23/12/2022.7:21:45

Firma Electrónica ALCALDE/SA

Firmat electrònicament per:

Eric Jareño Cifuentes

23/12/2022.9:05:20
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