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Ajuntament de Palma

MEMORIAJUSTIFICATIVA DEL CONTRACTEMENOR DE'SERVEIS PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA DE COMUNICACIO DEL MAPA DE
RECURSOS COMUNITARISPER A LA PROMOCIO DE LA SALUT A PALMA

1.-OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITATDEL CONTRACTE:
L’objectiu del present contracte menor de serveis és la realització d’una campanya de
comunicació del Mapa de recursos comunitaris de Palma per a la promoció de la salut, en el
marc de la implementació local de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció, del
SistemaNacional de Salut (EPSP).

El municipi de Palma és va adherir a l’Estratègia mitjançant acord plenari de data 18-12-
2014, i ja ha iniciat les passes contemplades a la Guia d’implementació local (aprovada pel
Consell Interterritorial del SNS el 14 de gener de 2015, fruit d'un Grup de treball en què han
participat el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; Comunitats Autònomes; Entitats
Locals i la Federació Espanyola de Municipis i Provincies) relatives a la constitució de la
pertinent Mesa Intersectorial, atesos els determinants socials de la salut, més enllà del sector
sanitari; així com passes relatives a l’elaboració de l’ anomenat Mapa d’Identificació de
Recursos Comunitaris que doni visibilitat i valor a totes els infraestructures i accions amb què
compta el nostre municipi, que contribueixen a la salut i benestar de la ciutadania. Cal
subratllar que l'adhesió del municipi de Palma a l'Estratègia té com a finalitat donar un marc
de compromís institucional a la implementació local d'aquesta. Es considera un element clau
per a advocar per a la salut de la població, donar estabilitat a les accions que es desenvolupin
en aquest context, i oferir-ne una major visibilitat.

La present campanya de comunicació d’aquest Mapa de Recursos Comunitaris està, així, al
servei d’aquesta visibilitat, per a poder donar a conèixer a la ciutadania i professionals els
recursos disponibles a la ciutat que contribueixen a mantenir i/o millorar la salut.

Cal subratllar que la Guia per a la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut
i Prevenció en el SNS està en línia amb concretes fases i àmbits de la Xarxa Europea de
Ciutats Saludables, que preveuen una adaptació local, entre altres concretes prioritats d'acció
de salut, de l'anomenada “alfabetització en salut” i l'accés a bona informació relacionada
amb la salut. Les àrees prioritàries d'acció són: activitat fisica, alimentació i obesitat, alcohol,
tabac i benestar emocional. Es pretén així reorientat el sistema cap a la prevenció.

És, doncs, en el marc de tota aquesta estratègia d'acció on és desenvolupa l'àmbit del present
contracte.

Per a la realització de la campanya de comunicació es requereix la tinença d’uns mitjans
materials i humans adients, dels quals no en disposa el Centre Municipal de Promoció de la
Salut, adscrit al Servei de Sanitat (en endavant,CMPS); per tant és necessari comptar amb una
empresa externa especialitzada, a fi de poder dur a terme el servei des de paràmetres de
qualitat. Ha de ser una empresa especialitzada en el sector, en concret, en marketing online,
SEM (marketing en cercadors - Search Engine Marketing), Social Media i reputació online.
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Les prestacions objecte del contracte formen una unitat operativa i funcional i han de
contemplar-se amb un caràcter integral. L’horitzó temporal serà un any. Això, i el valor
estimat del contracte, 15.000 euros més IVA atenent als preus de mercat, d’acord amb les
prospeccions realitzades, permet que el contracte sigui susceptible d’encàrrec mitjançant
mecanismes d’adjudicació directa, subjecta als termes i condicions del contracte menor.

2.-DURADA DEL CONTRACTE I ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA
PRESTACIÓ:

La durada del contracte es de 1 any, des de la formalització del mateix, estant inicialment
prevista entre 01-09-19 i 30-08-20. No podrà ser objecte de pròrroga, conforme a l’art. 29.8
LCSP 9/2017.

Com a objecte del contracte, es fixen les següents especificacions tècniques de la prestació a
realitzar:

2.l.-La campanya de comunicació ha d’incloure les següents accions:
1- Disseny de la campanya, en la qual es contempli el lema, arguments, i creativitats que
permetin destacar i identificar fàcilment de manera iconogràfica les accions previstes dins
el Mapa de recursos comunitaris per a la promoció de la salut i que actualment figuren a la
web Localizasalud (https://localizasalud.mscbs.es/) i 1’ EPSP a Palma.

En qualsevol cas, els licitadors hauran de sotmetre les seves propostes a la consideració de
l’Ajuntament de Palma, subjectant-se necessàriament a les eventuals observacions i/o
instruccions municipals.

2- Disseny i desenvolupament d’una web intermitja (landing page) amb la finalitat de que
hi puguin aterrar totes les campanyes online. En aquesta web es descriuran els objectius i
els diferents programes i acciones dutes a terme tant en el mapa de recursos com en l’

EPSP de Palma. El contracte ha d’incloure, a nom de l’Ajuntament de Palma, el domini
amb renovació anual, el hosting amb renovació anual, la gestió dels continguts i les seves
actualitzacions així com la gestió tècnica i el manteniment de la plana durant el primer
any.

3- Campanyes Online durant 3 mesos:
a. Campanyes de Display per a la ciutadania major de 18 anys que estigui
navegant a Internet i tingui la IP localitzada al terme municipal de Palma, pel que
fa als sites més adients per a la finalitat de la campanya. Els banners apareixeran
durant el temps de navegació dels usuaris d’Internet. La cobertura ha de ser entre
200.000 i 500.000 impressions setmanals.
b. Campanya de Brand Awareness en Facebook i Instagram per a usuaris amb
residència a Palma majors de 18anys, amb caràcter general, i sense interessos
concrets per tenir una major cobertura. La cobertura ha de ser entre 3.000 i 21.000
usuaris diaris.
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4- Campanya Offline: La seva finalitat és reforçar la visibilització de les accions dutes a
terme dins el mapa de recursos i la EPSP i per arribar a les persones que no usen medis
digitals. Per aquest motiu es requereix el subministrament de 1.000 unitats d’un bidó
reutilitzable amb el lema de la campanya i que es pugui utilitzar per beure aigua. Les
característiques del bidó han de ser: capacitat entre 400 i 750 mil-lilitres, d’alumini amb
tap de rosca de seguretat i mosquetó metàl-lic per al seu transport, amb el logotip i
missatge de la campanya serigrafiat a una tinta.

L’adjudicatari del contracte ha d’oferir diferents propostes de la campanya i proves del
disseny prèvies a l’edició a fi d’aconseguir l’acceptació per part de l’Ajuntament de
Palma. En tot cas l’oferta presentada ha d’incloure el transport del material per a ser lliurat
a les concretes dependències municipals que des del CMPS s’indiquin al contractista.

2.2-TERMINI D’EXECUCIÓ.Serà el següent:
—abans de 31-12-19 necessàriament hauran d’estar executats el dissenyi conceptualització
de campanya, el landing page incloent domini, hosting, l’adaptació de campanyes display
i la realització de 2 campanyes mensuals on line, tant en Google com en Facebook i
Instagram.

-dins els 3 primers mesos de 2020 haurà d’estar executada la realització d’una tercera
campanya mensual on-line, tant en Google com en Facebook i lnstagram; i haurà d’estar
executat el lliurament dels bidons especificats per ala campanya off-line.

-i de manera continuada, des del’ inici del contracte fins ala finalització de la seva durada
anual, ve obligat el contractista a executar les prestacions relatives a gestió de continguts,
actualitzacions i manteniment tècnic .

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: contracte de serveis
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris d’adjudicació: L’únic criteri és l’oferta econòmica més avantatjosa

4.-DETERMINACIÓA TANT ALCAT DEL PREU DEL CONTRACTE. FORMA DE
PAGAMENT.
Atès que l'objecte i execució del contracte té un caràcter integral, comprensiu de tot el
programa d’actuacions on-line i off-line descrites a l’apartat 2 d’aquesta Memòria, amb
subjecció als seus concrets i estrictes termes, condicions i timing expressament taxats al
mateix, s'ha optat per una determinació del preu del contracte com a preu a tant alçat , per
al conjunt de la totalitat de les prestacions objecte del contracte.

Sense perjudici d’aquest caràcter integral del preu del contracte, pel que fa al pagament es
tindrà en compte el timing d’execució contingut a l’apartat 2.2 de la Memòria. En aquest
sentit, es xifra en un 2/3 del preu d’adjudicació del contracte la facturació a imputar en 2019 i
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en un 1/3 del preu d’adjudicació la facturació a imputar en 2020. Les respectives fraccions de
2/3 i de 1/3 es facturaran de la manera següent:

-mitjançant 4 mensualitats d’igual import en el darrer quadrimestre de
2019;

-i mitjançant 4 mensualitats d’igual import que es facturaran en 2020:
tres en el primer trimestre 2020, més una darrera factura en l’últim mes de
durada anual del contracte.

Tot això sense perjudici dels requisits d'anar acompanyada cada factura d’informe mensual
lliurat pel contractista acreditatiu dels treballs realitzats a partir dels corresponents parts de
treball, inscripcions en registres oficials i/o altra documentació justificativa del
desenvolupament del servei conforme a l’apartat 2 d’aquesta Memòria, i requerint-se per a la
tramitació del pagament que la factura sigui conformada pels serveis tècnics municipals.
5.- ORGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de l’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum,
conformement a l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de
data 28-10-15, en connexió amb el Decret de Batlia núm. 13026 de 28.06.2019, BOIB
núm. 94 de 11.07.2019.
6.-VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 15.000 euros, sense incloure IVA.

7.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import sense l’ IVA: Aplicació pressupostària Referència RC
15.000 euros. 19.31100.227.01 RC núm.2019009916 per

Disseny Pla de import de 12.100 euros,
Comunicació Palma Salut corresponent al període

IVA al 21%: 3.150 01-09-19 fins 31-12-19.
euros d’ IVA. RC núm. Op.
Import amb IVA al 220199000644 per import
21% inclòs: 18.150 de 6.050 euros,
euros, IVA inclòs. corresponent al període

comprès entre 01-01-20 i

30-08-20.

8.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
El Cap de Departament de Sanitat i Consum, amb l’assessorament tècnic del CMPS.
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9.- GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:
No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic (LCSP 9/2017).

Palma, 29 de juliol de 2019 D’acord
\El responsable del contracte, La Regidora Area delegada

Cap de Departament de Sanitat i Consum de Sanitat i Consum
P.D. de la Junta de Govern

6 es González
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