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ANNEX I. MODEL DE MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR (1) 
 
Núm. d’expedient:  
 
Assumpte: contracte menor de material de difusió i propaganda per a la campanya STOP Racisme 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
Material de difusió amb estampació del logo STOP RACISME per a la campanya de  sensibilització i 
conscienciació. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

El decret 201913026 de 28 de juny de 2019, d’organització dels Serveis Administratius de 
l’Ajuntament de Palma atorga a l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, entre d’altres,  les 
competències de:  

- Promoure el coneixement, sensibilitzar i treballar per al compliment, dins l'àmbit 
competencial, dels drets humans, civils i polítics de la ciutadania de Palma. 

-  Programar, desenvolupar i avaluar programes, projectes i activitats de prevenció de 
conductes discriminatòries, racistes i xenòfobes, com també sensibilitzar vers aquestes 
conductes, amb programes dirigits a la població general. Promoure la sensibilització de la 
població amb vista al fet migratori i a les seves conseqüències. 

En aquest sentit, l’any 2016 a iniciativa de l’Ajuntament de Palma, ja es va començar a treballar en 
xarxa entre els serveis que presten atenció a situacions de discriminació, racisme i xenofòbia a la 
ciutat. L’octubre de 2018 es va signar d’un Protocol per coordinar l’atenció a aquestes situacions. 
Posteriorment, fruit del treball en xarxa,  es va editar una Guia de serveis d’assistència en aquests 
tipus de situacions. 

Des de l’any 2017, en el marc del 21 de març, dia internacional contra el racisme i la xenofòbia, entre 
d’altres accions puntuals, es programen jornades obertes a professionals i ciutadania per tal de lluitar 
per a la prevenció i l’erradicació del racisme i la xenofòbia i fomentar un model de ciutat intercultural 
que posi en valor la diversitat. 

Actualment, en el si de la xarxa es debat la necessitat de donar a conèixer aquest treball a la 
ciutadania a peu de carrer. L’atenció específica del racisme i la xenofòbia, tant a Palma com a nivell 
d’Illes balears es troba en un moment incipient, per tant és el moment idoni per donar a conèixer el 
treball que s’hi està fent i que les persones tinguin accés a les eines necessàries per poder  actuar. 

El fet és que les actituds racistes i xenòfobes es donen en gairebé tots els àmbits socials: lloc de feina, 
accés a l’habitatge, accés a locals, fins i tot en l’accés als serveis públics. 

Per això, el silenci i la desatenció davant aquestes agressions contribueix a invisibilitzar-les i 
banalitzar-les, de manera que el missatge que roman és d’indiferència i impunitat, cosa que s’ha de 
combatre. 

Tota la societat, d’una manera o altra, pot contribuir a erradicar aquesta xacra, per això són 
necessàries les eines per donar a conèixer la feina i saber com actuar. 

Per tot l’exposat  anteriorment, es valora la necessitat de comptar amb el material objecte d’aquest 
contracte per tal d’encetar les campanyes de sensibilització a l’espai públic. 
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3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 

Les prestacions que es necessiten: 

- Polseres de tela, tipus cinta 1 cm d’ample aprox. per fermar amb un nus: 3.000 unitats 

- Adhesius redons de 12 cm: 3.000 unitats 

- Xapes de 45 mm: 3.000 unitats 

- Bosses de cotó amb anses (31 x 41 cm aprox): 3.000 unitats. Color negre. 

- Envelat desmuntable  (2 m x 2 m, aprox ): 1 unitat 

 
L’Àrea de Justícia Social, feminisme i LGTBI aportarà el disseny dels diferents materials a imprimir, 
que han d’estar en consonància amb la imatge d’STOP Racisme 
 
L’Ajuntament de Palma ostenta en exclusiva els drets d’explotació (reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació)  

L’empresa adjudicatària reconeix no rebre cap altra contraprestació alguna diferent a la del preu 
determinat per aquest contracte per al desenvolupament del contingut, la cessió o l’explotació de les 
obres creades.  

 
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 

com a menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € IVA no inclòs.  

 
Tipus de contracte: servei 
 
Procediment i forma d’adjudicació:  contracte menor 

Es publicarà el contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma i l’adjudicació es 
realitzarà entre les ofertes presentades que compleixin els requisits, utilitzant el criteri de millor 
relació qualitat-preu. 
 
Criteris de puntuació:  

A més del preu de l’oferta, per a l’adjudicació del servei se valoraran els següents criteris:  

-  Pressupost detallat per article/unitat 
-  Descripció de la qualitat dels materials emprats 
-  Responsabilitats de caràcter mediambiental del contractista 

Les empreses interessades hauran de presentar: 

- Pressupost detallat que inclogui de forma desglossada els preus en funció de les diferents 
quantitats sol·licitades dels productes 

- Acreditació compromisos de caràcter mediambiental 

- Declaració responsable de l’empresa contractista (s’adjunta model) 
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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 regidora de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, 
conformement a l’Acord de delegació de competències per decret 201912198  de 17 de juny de 2019 
(BOIB núm.85 de 27 de juny de 2019). 

6. VALOR ESTIMAT 

Aquest contracte té un valor estimat de màx.  12.000 €, IVA Inclòs. 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Import amb l’IVA inclòs:  12.000 € 
Aplicació pressupostària: 20 23160 22799 
Referència RC: 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

L’empresa tindrà 15 dies naturals des del dia que se li entregui el material per realitzar l’encàrrec 

9. LLOC DE PRESTACIÓ 

El material s’entregarà al Centre Flassaders, al carrer de la Ferreria, 10 – 4rt pis 

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

La regidora de l’àrea ha designat com a responsable la tècnica Elisabet M. Barceló Molina 

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

El termini de garantia legalment establert 

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 

Presentació d’una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada per la 
tècnica responsable del contracte. 

14. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Forma:  les ofertes s’han d’adreçar a la següent adreça de correu electrònic:  immigracio@palma.cat  

Termini:  fins  dia 27  
 
Palma, 19 de novembre de 2019 
 
La tècnica responsable del contracte 
 
 
 
Elisabet M. Barceló Molina 


