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Ajuntament de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DEMATERIALSDE PROMOCIO PER A LA SALUT.

Assumpte: contracte menor de subministrament de materials per a activitats de promoció per a la salut, incloent
el disseny i impressió dels materials.

1. OBJECTEDEL CONTRACTE:
L’objectiu de la present contractació és la licitació com a contracte menor d’un subministrament de diferents
materials amb el seu corresponent disseny, maquetació i impressió, amb la finalitat que serveixi com a material
de suport per a activitats de promoció i educació per a la salut que s’estan desenvolupant en el “Programa de
Promoció de la Salut a l’àmbit de Palma".
L’objecte i preu del contracte tenen caràcter global, incloent el conjunt de subministraments detallats a l’apartat
3 d’aquestamemòria.

2. JUSTIFICACIÓDE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
L'Ajuntament de Palma forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables des de l'any 1989. Amb la
voluntat de seguir treballant en polítiques de salut, l'any 2014 es va aprovar per Ple l'adhesió a l’Estratègia de
Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) del Sistema Nacional de Salut, en el marc de l’abordatge de la
cronicitat L'objectiu general d'aquesta Estratègia és fomentar la salut i el benestar de la població, promovent
entorns i estils de vida saludables L’EPSP es vertebra en un eix tridimensional format per:

l. poblacions: durant tot el cicle vital però fent enfasi 0-15 anys, gent gran i col-lectius vulnerables
2_ factors prioritzats: activitat fisica, alimentació saludable, consum de tabac, consum d'alcohol, benestar

emocional i seguretat a l'entorn
3. entorns vitals: el municipi i la comunitat com a entorn promotor de salut i benestar, entorn educactiu i

entorn sanitari

El “Programa de Promoció de la Salut a l'àmbit de Palma” dut a terme pel Centre Municipal de Promoció de la
Salut, està format per diferents tallers d’educació per a la salut i altres estratègies d’alfabetització en salut,
visibilització i marketing social per fomentar la salut i el benestar de la ciutadania promovent els estils de vida
saludable. Aquets programa està majoritàriament destinat a la població infanto-juvenil, des d’infants de 4 anys
fins a joves que cursen batxillerat o formació professional; i també en són beneficiaris diferents entitats i/o
associacions que treballen amb col-lectius en risc d’exclusió social. Aquest programa es desenvolupa acord al
paradigma de l’EPSP.

Per donar suport a les diferents accions i tallers desenvolupats en aquest “Programa de Promoció de la Salut” es
necessitaran diferents materials per a contribuir a la conscienciació de les persones sobre la importància dels
estils de vida saludable. Aquests són:
a) Carmanyola
b) Armilla de treball
0) Joc del desdejuni saludable
d) Rellotge de les emocions
e) Bosses de tela
i) Farmaciola

El caràcter especialitzat del servei requereix uns mitjans materials i humans adients, dels que no disposa el
Centre Municipal de Promoció de la Salut i per tant es fa necessari l’adquisició del material mitjançant una
empresa externa especialitzada, a fi de poder realitzar el servei amb paràmetres de qualitat. L’adjudicatari del
contracte ha d’oferir diferents 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 inclou el transport del material.
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3. ESPECIFICACIONSTÉCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
a) Carmanyola
Apte per dur el berenar a l’escola, amb tancament hermètic, lliure de bisfenols i ftalats. Com a components de
fabricació pot dur fibra de palla de blat, bambú, materials reciclats etc. Les mesures poden ser 19 x 11 x 6 cm_ i

el pes 200g aproximadament. Ha de disposar d’una àrea de marcatge per a poder trasmetre un missatge
relacionat amb hàbits saludables. El marcatge serà a tot color.
Quantitat: 1.000 unitats.

b) Annilla de treball
Annilla de treball unisex multibutxaques tipus periodista. Ha d’estar confeccionada amb material d’un 65% de
polièster i un 35% de cotó, o de caracteristiques similars. L’obertura ha de ser amb cremallera central. El color
ha de ser beige o arena o safari o un color semblant als anteriors. Ha de poder incloure una imatge o logotip a la
part posterior i també a la part anterior, a tot color. La talla serà la M 0 la L, a convenir depenent de les mesures
del producte que presenti l’empresa adjudicatària del contracte.
Quantitat: 50 unitats.

0) Joc “Anem cap el desdejuni”
Es tracte del diseny, la creació i l’edició d’unjoc educatiu format per un taulell i unes preguntes.
Disseny i creació: Aquest material està destinat a infants de 6 a 12 anys. L’objectiu d’aquest joc es reforçar els
habits saludables dels infants, concretament els relacionats amb l’alimentacio, la higiene i l’activitat fisica. Es
tracta d’adaptar el taulell del joc de l’OcaO, amb imartgcs relacionades amb hàbits saludables i la creació d’unes
targetes de preguntes perquè els participants vagin treballant els continguts del hàbits saludables mitjançant el
Joc.
Característiques: Es tracta d’elaborar un taulell i 3 jocs des preguntes per adaptar—losa diferents grups d’edat.
El taulell estarà fomiat per una lona de 2x2 m, impresa a 4+4 tintes, a una cara, mate o satinat (no brillant), apta
per posarvla sobre el sol (de material no lliscant). Cada casella del joc tindrà una imatge o il-lustració relacionada
amb l’alimentació saludable, la higiene, l’esport, el descans, etc. A més a més, tindrà una casella que serà
l’equivalent de-“l’Oca” i una casella final central més gran que representarà un “Desdejuni Saludable”.
Les preguntes del joc es dividiran en tres grups diferents. Cada grup correpondrà a les següents edats
respectivament: lr grup de 6—8 anys, 2n grup de 8-10 anys, 3r grup de 10-12 anys. Cada grup de preguntes
estarà imprès en un color diferent per a poder-los diferenciar. Per a cada grup hi haurà 50 preguntes, i per a cada
pregunta s’elaborarà una targeta impresa en el color cotreponent al seu grup. Aquestes targetes estaran impreses
a 4+4 tintes, a dues cares, amb un material plastificat, perquè no s’embrutin durant la manipulació ni es trenquin
fàcilment. A l’anvers hi haurà una pregunta i al revers una ilustració. El contingut de les preguntes el
proporcionarà el Centre Municipal de Promoció de la Salut.
A més per a poder jugar es necessiten fitxes i daus. Per aquest motiu s’han de proporcionar 4 fitxes de colors
diferents adequades per a les caselles del joc i 4 daus grans d’espuma.
Quantitat: 2 jocs complets, és a dir, dues lones, 6 jocs de preguntes, 8 fitxes i 8 daus.

d) Rellotge de les emocions:
Es tracta del disseny, la creació i l’edició d’una roda que expressi les diferents emocions.
Disseny i creació: Aquest material està destinat a infants de 3 a 6 anys. La idea és que serveixi de suport a les
famílies per a treballar els diferents estats emocionals que tots podem tenir i que l’utilitzin perquè els infants
reconeguin i representin el diferents estats d’ànim d’ells mateixos i dels altres.
Característiques: roda imantada de 16 cm de diàmetre, impresa a 4+4 tintes, en una sola cara. La roda estarà
dividia en 6 porcions i cada una d’elles representarà una emoció. En el centre de la roda hi haurà una agulla
movil per a indicar l’emoció que vol representar l’infant.
Quantitat: 1.000 unitats.
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e) Bossa de tela
Bossa de tela amb les mesures aproximades de 25x16x6cm. Estarà fabricada amb fibres naturals com el cotó
100% o el jute (per exemple tela de sac) i el tancament es farà amb cremallera.
Quantitat: 20 unitats

g) Farmaciola
Farmaciola de Nylon amb el següent contingut, com a mínim:
— l termòmetre digital de lectura ràpida
— 1 bossa de fred instantani de 14 cm x 18 cm
— l cotó en zig zag 25 gr.
— 1 tisora inoxidable de 11,5 cm
— 1 pinça inoxidable 11 cm
— 1 ampolla d'aigua oxigenada de 250 ml
— 1 ampolla de povidona iodada de 50 ml
— 6 sèrums fisiològics de 5 ml
— 1benade5mx5cm
— 1benade5mx7cm
— 3 apòsits adhesius estèrils 7,5 cm x 5 cm
» 10 apósits adhesius 10 cm x 6 cm
— 20 apòsits adhesius de 19 mm x 72 mm
— 1 eSparadrapde paper de 5 m x 2,5 cm
— 3 sobres de 5 gases estèrils de 16 cm x 25 cm
— 1 parell de guants de latex talla mitjana
— 4 sobres d'alcohol
— 2 sobre d'amoníac per a picades d'insectes
Tots els productes d’us sanitari de la farmaciola han d’estar avalats per l’Agència Espanyola de Medicaments i
Productes Sanitaris.
Quantitat: 1 unitat.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D’ADJUDICACIÓDE
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: subministrament.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: L’únic criteri es el preu, adjudicant-se el contracte a l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a l’Ajuntament.

Presentació d’ofertes: S’ha de presentar un preu global, incloent el conjunt de subministraments detallats a
l’apartat 3 d’aquesta Memòria.

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:
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L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de Turisme, Sanitat i Consum, conformement a l’Acord de

delegació de competències de la Junta de Govern de Palma del 28.10.15.

6. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de l l.57l€ eurosme's IVA.

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓPRESSUPOSTARIA

Import amb l’IVA inclòs Aplicació pressupostària Referència Op.
l4.000,9l euros 193110022199 16344

8. TERMINID’EXECUCIÓ:
El termini d’execució serà de 90 dies, a partir que es notiñqui l’adjudicació.

9. LLOC DE PRESTACIÓ:
L’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma.

10. RESPONSABLES DEL CONTRACTE:
Sra. Maria lngla Pol (funcionària, TAE Mitjà Infennera) i Sra. Isabel Rosauro Maqueda (funcionària, TAE
Superior Psicòloga)

11. GARANTIES EXIGIDESPER 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.

12. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i que haurà de ser conformada per
una de les responsables del contracte.

Palma, 25 de maig de 2020
Les responsables del contracte
Funcionària Funcionària
TAE mitjà Infermera TAE superior Psicòloga

Maria Ingla Pol Isabel Rosauro Maqueda

D’acord, la Regidora de l’Àrea de Sanitat i Consum
P.d. de la Junta de Govern acord de 28 d’octubre de 2015

Centre Munlcipal de Promoció de la Salut.
Carrer de Santa Eulàlia, núm. 9, 4a planta (07001) Palma.

www.palmademallorca.es


