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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
 

Expedients: 19030 
Assumpte: Contracte menor per a l'edició, disseny, maquetació i impressió de diversos materials de 
comunicació de la Regidoria d’Educació. 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
El present contracte té per objecte a la contractació de serveis d’impremta, maquetació i disseny de 
cartells, díptics, tríptics, quadríptics, fulletons, opuscles i altres materials i productes similars de 
comunicació per a la difusió, d’acord amb les següents característiques: 

1. - REFERÈNCIA:  Planning escolar 2019-20 
2. - REFERÈNCIA:  Fulletó cursos adults 2019-20 
3. - REFERÈNCIA:  Cartel base cursos adults  2019-20 

 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
Per tal donar difusió i divulgació d’actes, activitats, programes, projectes, serveis i altres iniciatives que 
s’impulsen i promouen des de la Regidoria d’Educació en el marc del programa PalmaEduca que aglutina 
tota l'oferta municipal adreçada al mon educatiu és necessari comptar amb diferents suport gràfics. 
 
3.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

1. - REFERÈNCIA:  Planning escolar 2019-20 
Actualització disseny 
Quantitat: 4.000 
Mida final: Tancat DIN A4   -  Obert DIN A3 
Impressió: Díptic 
Tintes:  4 + 4 CMYK 
Paper:  Reciclat cyclus offset de 350 gr/m2 
Acabat:  Fendit 
Empaquetat 100 unitats 
Entrega: Palma (dues adreces) 
Pressupost AMB IVA INCLÒS 
2. - REFERÈNCIA:  Fulletó cursos adults 2019-20 
Actualització disseny 
Descripció: Fulleto de 6 cossos en acordió 100x210 (600x210) 12 pàg. 
Mida final: Tancat 100 mm ample x 210 mm alt 
  Obert 100 mm ample x 600 mm alt 
Tintes:   4 + 4 CMYK 
Paper:  Estucat mate de 150 gr/m2 

Acabats: Plegat zig-zag 6 cossos acordió 
Empaquetat: Retractilat de 50, encaixat 
Quantitats: 4.000 
Pressupost AMB IVA INCLÒS 
3. - REFERÈNCIA:  Cartel base cursos adults  2019-20 
Actualització disseny 
Mida final: DIN A3 
Tintes:  4 + 0 CMYK 
Paper:  Estucat mate de 150 gr/m2 

Quantitats: 2.000 
Pressupost AMB IVA INCLÒS 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
El paper haurà de ser fabricat amb fibres 100% reciclades (*).  
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(*)D’acord amb la definició del distintiu de garantia de qualitat ambiental per als productes de paper, 
s’anomenen fibres reciclades tots els residus cel·lulòsics generats després dels procés de fabricació, 
comercialització i consum, i que, després de fer-ne una selecció prèvia, tornen a utilitzar-se en la fabricació de 
paper. Les fibres procedents de retalls de paper de fàbrica no es consideren fibra reciclada.  
En alguns casos, degudament justificats, es podrà optar per paper no reciclat. Aquest paper, haurà d’haver 
estat elaborat amb un mínim del 50% de fibres provinents d’explotacions forestals sostenibles (tal com 
defineixen els estàndards FSC, PEFC o equivalent) o fibra recuperada (*).  
(*)Inclouen les fibres reciclades i les fibres procedents de retalls de paper de fàbrica. 
En tot cas, la petició de paper no reciclat no comportarà l’aplicació de cap suplement en el preu. D’altra 
banda, el grau de blancor haurà de ser igual o superior a 80, segons la ISO 11475:2004 o equivalent. 
Com a requisits generals s’estableix que:  
-En cap cas s'admetran articles que presentin butllofes, ondulacions o altres defectes.  
-En els casos que així sigui necessari, la impressió haurà de mostrar una imatge o massa de color en la totalitat 
del fons de la tasca d’impressió encarregada, aquesta s'haurà d'estendre fins al tall del paper, per la qual cosa 
no hauran d'aparèixer petites àrees blanques més o menys paral·leles al tall i en el sentit d'aquest.  
-En el cas d'impressió de paper offset el procés de preimpressió serà digital i si és possible Computer to Plate. 
Quan es demani paper offset s’entendrà sempre offset ecològic (ECF). 
En tots el materials ha de constar el logotip de paper reciclat 100% 
 
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 quantia del mateix, al ser el seu import inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs). 
Tipus de contracte: subministrament. 
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor. 
Criteris de puntuació: millor oferta econòmica i compliment de les característiques tècniques de sostenibilitat 
ambiental. 
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 Regidoria d’Educació i Esports, de conformitat amb l’Acord de 
delegació de la Junta de Govern, acord de 28 d’octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015) 
 
6.- VALOR ESTIMAT 

El present contracte té un valor estimat  IVA exclòs de 3.305,79 €. 
 
7.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 

Import IVA inclòs 
4.000 € 

Aplicació Pressupostària 
      02.92061.22602 

Referència RC 
6674 

 
8.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

Trenta dies hàbils des de la notificació oficial. 
 
9.- LLOC DE PRESTACIÓ 
L’embalatge dels productes, elements o material de comunicació encarregat i lliurat a la Regidoria d’Educació 
haurà de complir els requisits establerts en la Llei 11/97, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.  
Els materials es presentaran en embalatges habituals en el mercat actualment i s’etiquetaran d’acord al RDE 
1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Etiquetat, Presentació i Publicitat dels 
Productes Industrials destinats a la Venda Directa als Consumidors i Usuaris.  
Pel que fa a la presentació/lliurament dels materials de comunicació encarregats:  

-Es realitzarà en caixes i amb els elements necessaris per evitar el deteriorament dels materials o bé 
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retractilats.  
-Es podran demanar paquets amb quantitats específiques.  
 -Els encàrrecs es lliuraran precintats amb cinta d’embalatge i, en la part exterior, portaran adherit un 
model del seu contingut i una etiqueta on hi haurà com a mínim les següents dades:  

-Número d’exemplars que conté.  
-Referència del model que conté.  
-Identificació de l’empresa.  

En qualsevol cas, els embalatges amb els materials impresos que es lliuraran al lloc que determini la Regidoria 
d’Educació hauran d’acompanyar-se de document comercial (albarà) en el qual s’indicarà al menys el codi i 
descripció de l’article o articles que formen part del lliurament, així com el número d’unitats que conformen la 
comanda. Aquest document únicament tindrà valor de prova del lliurament dels materials si es presenta amb 
la signatura i segell dels responsables municipals de la recepció. 
 
10.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Pep J. Quetglas Mas, pedagog cap de negociat del departament de dinàmica educativa. 

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

No se estableix perquè es un subministrament i no s’abona fins la recepció de tot el material encomanat. 

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: 

Mitjançant la presentació d'una única factura, a la finalització de la prestació, expedida per l'entitat i 
conformada pel responsable del contracte, després de la recepció de tot el material encomanat. 
 
Palma, 15 de maig de 2019 
El responsable del contracte 
 
 
 
 
 
El Cap de Neg. Depart. 
de Dinàmica Educativa 
Pep J. Quetglas Mas 
Pedagog col·legiat núm. IB.001.90 
 

D’acord 

La regidora de l’Àrea d’Educació i Esports 

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

 

 
 
Susanna Moll Kammerich 
 


