
SOL.LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER ALS TR EBALLS DE DISSENY I 
MAQUETACIÓ DE LA REVISTA “EN PLA TABÚ”. 
 
SOL·LICITUD D’OFERTES 
 
 
La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (Secció de Joventut) tramita l’expedient de 
contracte menor per al disseny i maquetació de la revista “En pla tabú” per a l’any 2020. 
 

- Objecte del contracte:  Contractació menor dels treballs de disseny i maquetació de la 
revista “En pla tabú” per a l’any 2020. 

 
- Justificació: La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (Secció de Joventut) vol 

potenciar la salut psico-afectiva entre el jovent de Palma, per la qual cosa vol editar un 
material educatiu que serveixi com a eina per abordar amb el jovent els temes més 
importants en aquest àmbit. Aquesta publicació es realitzarà en format “fulletó-revista” 
i es denominarà “En pla tabú”. 

 
- Tipus de contracte:  Contracte menor de serveis. 

 
- Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

 
- Documentació a presentar: 

 
1. Pressupost numerat, amb data  i amb IVA desglossat. 
2. Proposta tècnica, que inclourà: 

1. Proposta de disseny. 
2. Tres exemples d’altres treballs de disseny gràfic similars a l’objecte del 

contracte. 
3. Currículum de l’entitat que presenta l’oferta en l’àmbit del disseny gràfic. 

 
- Criteris de puntuació: Serà seleccionada l’oferta que, presentant tota la documentació 

exigida i ajustant-se a les especificacions tècniques exigides, presenti la millor relació 
qualitat-preu. 

 
Els criteris de puntuació seran els següents: 

- 50 % oferta econòmica, 50 % proposta tècnica. 
- La proposta tècnica es valorarà d’acord amb els següents criteris: 

1. Seu física: l’empresa té una seu física a Palma � 10 punts. 
2. Experiència prèvia a les administracions públiques � màxim 6 punts (2 punts 

cada feina realitzada a l’administració). 
3. Qualitat dels dissenys presentats com a mostra de treballs anteriors �  màxim 

10 punts. 
4. Qualitat de la proposta de disseny presentada, d’acord amb el públic destinatari i 

les línies de treball de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI � màxim 14 
punts. 

 
 
 
 
 



- Especificacions tècniques: 
- La revista “En pla tabú” és una eina de nova creació per utilitzar en els tallers que es 

duguin a terme als centres públics d’ensenyament secundari de la ciutat. 
 

- Es tracta d’una fase de prova que es desenvoluparà amb l’edició de 2 números 
durant l’any 2020. 

 
- El format ha de ser DIN A4 (210 x 297 mm), en quatricromia, amb portada i 

contraportada, i diferents apartats interiors, amb un total de 14 pàgines. 
 

- Els continguts seran aportats per l’Ajuntament. El contractista haurà, a més de 
dissenyar i maquetar, d’aportar les imatges necessàries per a una correcta 
comunicació i una estètica determinada per l’Ajuntament. 

 
- S’establirà un mitjà per transmetre la informació. També s’establirà el calendari de 

maquetació, aprovació inicial i traspàs a la impremta. 
 

- Haurà de contemplar el disseny i la maquetació de 2 exemplars de la revista, entre 
març de 2020 i octubre de 2020 (que correspondran a les revistes d’abril i novembre 
de 2020, segons la previsió inicial, encara que podrà ser modificada). 

 
- S’haurà de presentar una proposta inicial de disseny. 

 
- Tant les imatges aportades com l’estil en general estaran d’acord amb la línia de 

treball de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (fer ús d’un llenguatge no 
sexista, fer un tractament igualitari dels continguts i les imatges, etc). 

 
- Requisits dels professionals: 

Complint l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en quedaran excloses les 
persones o les entitats que presentin ofertes amb què, individualment o conjunta amb 
altres contractes, superin o igualin la xifra de 15.000,00 €, IVA exclòs, dins l’any 
pressupostari i amb l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 

 
- Òrgan de contractació: 

L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de l’Àrea de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI. 

 
- Pressupost:  4.900 € amb l’IVA inclòs. 

El pressupost ha d’anar identificat amb núm. i data (i ha d’incloure l’IVA). 
 

- Termini d’execució del contracte: 
El contracte s’iniciarà el dia 23 de març i finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2020. 

 
- Responsable del contracte: TAE Psicòloga Cristina Alises García 

 
- Forma de pagament del preu: 

Presentació de dues factures en finalitzar els treballs de disseny i maquetació de cada 
una de les dues edicions, expedides per l’entitat i conformades per la responsable del 
contracte. 



 

- Declaració Responsable del Contractista: 

 S’ha d’omplir i signar el document de Declaració Responsable del Contractista i 
 presentar-lo.  

- 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. 

 
El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 
Les propostes es podran presentar per e-mail a l’adreça electrònica joventut@palma.cat o al 
Registre general d’aquest Ajuntament, des del dia de la publicació fins al 9 de març de 2020. 

• En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar que les ofertes 
s’han rebut correctament. 

  Termini de presentació: des del dia de la publicació fins al 9 de març de 2020. 

 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb: 

- Rafa Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385 
- Cristina Alises, tel. 971.44.94.26, ext. 1308 

 
 
 
Palma, 2 de març de 2020 
 

 
 


