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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI S PER A LA 
CREACIÓ, ENREGISTRAMENT I EDICIÓ DE DOS VÍDEOS PER A XARXES 
SOCIALS PER A LA CAMPANYA “RENOU  I CONVIVÈNCIA” 
  
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és la prestació d’un servei consistent en la creació, enregistrament i edició de 
dos vídeos, animats o amb persones reals, per a la seva difusió a les xarxes socials per a la campanya 
“Renous i Convivència” a l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat del compliment de les normes 
de convivència, per part de la ciutadania en general, tant a la seva vivenda com al espais públic,  per 
evitar les molèsties per renou.  
 
El contracte abastarà totes les fases del procés complet, i el seu subministrament per part de l’empresa 
licitant a la Direcció General de Sanitat i Consum de l’Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum.  
 
Aquests vídeos serviran com a eina comunicativa per a sensibilitzar sobre situacions habituals que es 
donen a la ciutat de Palma entorn a la problemàtica del renou. El vídeo es podrà utilitzar tant a la plana 
web municipal, com a les xarxes socials de l’Ajuntament de Palma, a instal·lacions municipals, i altres 
formes de difusió que es puguin trobar adients per fer arribar el missatge a la ciutadania de Palma. 

 
2. Justificació de la necessitat del contracte 

 
Durant els darrers mesos, des de la declaració de la COVID-19 com a pandèmia, s’han decretat per 
part de les diferents administracions mesures que han modificat el comportament de la ciutadania 
augmentant el temps d’estada a la seva vivenda (confinament, prohibició de limitació de circulació per 
la nit, foment del teletreball,..), també ha modificat la forma les formes d’oci (amb el tancament de la 
major part de les activitats recreatives,...) i les de relació (limitacions i prohibicions als establiments de 
restauració, limitació del nombre de persones a les reunions,...)      
 
Tot això ha implicat el conseqüent augment del temps que la ciutadania roman a les seves vivendes. 
S’ha modificat els horaris i l’ ús de les habitages com a lloc per al teletreball, per a l’oci, i com a 
principal nucli de relacions. 
 
Això ha implicat un increment de les relacions familiars (del nucli familiar), però també amb la resta 
dels veïns i veïnes, el que ha estat motiu de molèsties i de conflictes veïnals.  
 
Les queixes i incidències veïnals s’han incrementades durant aquest darrers mesos, en relació a 
molèsties per renous. 
 
I atès que el renou es  una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la 
qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, 
tant individual com social. 
 
Per tant, es considera necessari el foment de mesures per a que es respectin els límits tolerables de la 
bona convivència veïnal, a fi de no pertorbar el descans i la tranquil· litat dels veïns ni impedir el 
funcionament normal de les activitats a les habitages. 
 
La prescripció establerta al paràgraf anterior es refereix, entre d’altres, als renous produïts a qualsevol 
hora per: 
 

a) El to excessivament alt de la veu humana o les activitats directes de les persones. 
b) Els aparells o instruments musicals. 
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c) Les activitats domèstiques (trasllat de mobiliari, bricolatge, petites reparacions).  
 
Atès que el Decret de Batlia d’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma 
(Decret de Batlia núm. 201913026, de 28 de juny de 2019, BOIB 94 de 11/07/2019) són competències 
delegades de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum: 
 

i. Executar les accions de prevenció, control de la contaminació i correcció dels efectes produïts 
per les emissions i les immissions a l'atmosfera i per la producció de renous, en el marc de les 
competències atribuïdes a aquesta Àrea. Realitzar campanyes informatives, formatives i 
dissuasòries relatives a la matèria. 

 
I que segons l’article 20 el Reglament orgànic dels drets de la ciutadania de l’Ajuntament de 
Palma,(BOIB núm. 36 de 03.03.05) la figura de la defensora de la ciutadania és la institució que dins 
l'àmbit local té com objectiu ser canal de diàleg, estudi i seguiment dels problemes que viu la 
ciutadania i dur l'auditoria externa de les condicions de la qualitat de vida al terme municipal de 
Palma.  
 
Per a no optar només per mesures punitives contra els renous,  l’Oficina de la Defensora de la 
Ciutadania i la Direcció General de Sanitat i Consum de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i 
Consum comparteixen l’ interès en realitzar una campanya conjunta per reduir les molèsties i fomentar 
la bona convivència entre veïnats. 
 
Aquesta campanya anomenada “Renous i Convivència” té com objectius: 
 

- Donar importància a la relació entre convivència i a  la salut per a la “qualitat de vida” 
-  Centrar el focus en la corresponsabilitat de la ciutadania amb actuacions molt simples. 
-  Conscienciar sobre la problemàtica del renou i la seva afectació en la convivència. 
- Informar o orientar sobre actuacions ciutadanes que facilitin la bona convivència entre veïns 
(incloent els titulars de les activitats). 

 
Les accions prevenció tenen com a objectiu, la conscienciació de la necessitat de no fer renou que 
molesta als demés, així com els beneficis del silenci per a la nostra salut.  
 
Per una major eficàcia en la transmissió i transcendència del missatge, avui en dia hem de fer ús de 
eines comunicatives com els vídeos que es proposen, i difondre’ls per xarxes socials, ja que arriben a 
un gran número de ciutadans i l’objectiu de sensibilitzar es fa efectiu. La demanda de contingut 
audiovisual és cada vegada més creixent, per la qual cosa, els vídeos són unes eines molts útils per 
difondre missatges a les xarxes socials. 
 
Ni l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, ni l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, 
disposen dels mitjans materials i humans necessaris per a dur a terme aquesta tasca, per la qual cosa, 
s’ha de procedir a la contractació del servei.  
 
 
3. Especificacions tècniques de la prestació 
 
Aquest vídeo pretén sensibilitzar a la ciutadania de Palma en el dia mundial de conscienciació sobre el 
renou que es celebra el darrer dimecres d'abril (el proper 28 d’abril de 2021).  Alhora el vídeo ha de 
tenir vigència més enllà d’aquest dia per lo que no s’ha de mencionar en el vídeo el dia.  
 
Es mostraran diferents escenes de la vida orientats a que el renou afecta a la salut i a la convivència, i 
que ens hem de cuidar entre tots. L’audiovisual ha de ser orientat cap a la solució. Es poden mostrar 
dades de l’OMS, del Ministeri de Sanitat o altres organismes oficials o fons de reconeguda solvència.  
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L’ empresa adjudicatària haurà de complir els requisits següents: 
 

• L’empresa haurà d’editar els vídeos segons indica el manual d’identitat corporativa de 
l’Ajuntament de Palma, i adaptar-ho a xarxes socials i mitjans digitals. 

• El llenguatge tant escrit com parlat utilitzat al vídeo serà en català amb subtítols. 
• Els 2 vídeos tindran una durada de 30 segons aproximadament cadascun. 
• Els vídeos hauran de seguir criteris d'igualtat i no discriminació tant en les imatges com en el 

text. 
• L’empresa adjudicatària ha d’elaborar la seva proposta creativa i proposta de realització amb 

guió del vídeo que inclogui “storyboard” (escaleta) perquè sigui revisada i acceptada per la 
Direcció General de Sanitat i Consum de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum i per 
l’Oficina de la Defensora de la Ciutadana. 

• Un cop finalitzat el vídeo i amb el vist-i-plau de la Direcció General de Sanitat i Consum i 
l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, es lliurarà en format i mides recomanades per les 
xarxes socials:  Facebook, Instagram i Twitter. 

• L’empresa haurà de fer-se càrrec de l’obtenció de tots els permisos i les autoritzacions 
necessàries per a la realització de la feina. El contracte, al llarg de tota la durada, haurà de 
complir amb el que s’estableix al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.  

• El termini màxim per l’execució del servei és fins dia 20 d’abril de 2021. 
 
La prestació del servei es realitzarà segons un procés de supervisió contínua amb reunions 
periòdiques, presencials o a distància, (al menys setmanals) que permetin el seu seguiment per part 
dels Serveis Tècnics Municipals per a que els vídeos s’ajustin als objectius i requeriments municipals. 
 
Per a aquest fi el contractista haurà de nombrar un interlocutor únic, amb capacitat de decisió sobre 
l’objecte del contracte, i amb la formació tècnica adequada,  per a rebre instruccions i facilitar la 
informació que, en qualsevol moment, li requereixi aquest Ajuntament. 
 
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 
de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA no inclòs). 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa 
Criteris de puntuació: 
 
Els criteris de puntuació per a l’adjudicació són els següents (la puntuació més elevada d’acord amb 
els següents paràmetres). 
 
Per determinar la millor relació qualitat - preu es valoraran els criteris: 
 

a) Experiència en la creació, edició i enregistrament d’altres vídeos mitjançant la mostra 4 
exemples de treballs semblants a l’objecte del contracte. Es valora fins a 10 punts cada uns del 
treballs amb un mínim de qualitat (tècnica, formal i missatge), valorant-se amb 0 punts els que 
no aconsegueixin els mínims requerits.  (fins a un màxim de 40 punts). 

 
b) La traducció dels dos vídeos a altres llengües. Es valoraran el castellà, l’ anglès,  l’alemany i 

altres llengües predominats a Palma. Es valorarà amb 5 punts cada llengua afegida als dos 
vídeos (fins a un màxim de 25 punts). 

 
c) Proposta econòmica (fins un màxim de 35 punts): l’oferta econòmica es presentarà  per al 

conjunt de prestacions que constitueixen l’objecte del contracte. En cap cas s’admetrà revisió 
del preu ofert, el qual serà d’aplicació al llarg de tota la durada del contracte. 
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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. Drets de propietat 
 
D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, els drets 
de propietat de tots els continguts elaborats per l’entitat adjudicatària en nom de l’Ajuntament seran 
propietat de l’Ajuntament de Palma. 
 
6. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern de Palma, sense perjudici de les competències 
delegades en matèria de contractes menors en favor d’altres titulars d’àrees municipals segons  l’acord 
de la Junta de Govern de Palma de 31 de juliol de 2019 de delegació de competències (BOIB núm. 
109, de data 08/08/2019).  
 
7. Valor estimat 
 
Aquest contracte té un valor estimat de 3.000 €  (IVA inclòs) 

 
8.Pressupost del contracte i aplicació pressupostària 

 

 
 
9. Publicitat de la licitació, termini d’execució i lloc de prestació 
 
La licitació del present contracte menor es subjectarà a principis de publicitat i concurrència 
mitjançant la inserció d’anunci a l’espai “Perfil del contractant/ Contractes Menors” de la plana web 
de l’Ajuntament de Palma.  
 
El termini de presentació d’ofertes serà de 10 dies naturals des de la publicació de l’anunci a la web de 
l’Ajuntament de Palma. Les empreses han de presentar les ofertes a través de l’adreça electrònica  
antonio.rego@palma.cat 
 
Si es presentés l’oferta mitjançant altre dels mitjans previst a la Llei 39/2005 s’ha de dirigir al Servei 
de Sanitat i Consum de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, plaça Santa Eulàlia, nº9, 4ª, 
07001, Palma, i caldrà informar de la seva presentació a l’ adreça de correu electrònic indicada. 
 
L’oferta ha d’incloure: 
 

- Declaració responsable del licitador sobre compliment dels requisits de capacitat per 
contractar amb l'Administració pública. 

 
- Exemples de treballs semblants a l’objecte del contracte.  

 
- Pressupost del servei del contracte, amb el detall desglossat per cada un dels serveis, 

signat pel representant legal de l'entitat interessada, i inserint el segell de l'empresa si es 

Import sense IVA: 2.479,34€ 
IVA al 21%: 520,66€ 
Import amb l’IVA inclòs: 3.000€ 

Aplicació pressupostària 
09.92570.22706 Defensor 
del ciutadà - treballs externs 

Referència RC 
    22021002149 
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tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus d' IVA aplicable o si l'entitat està 
exempta, i les dades del compte bancari. 
 

- Descripció de les idees i format que proposaria desenvolupar el licitador i de les tècniques 
a utilitzar (proposta no vinculant per a l’Ajuntament). 

 
La versió definitiva i operativa de tots els vídeos hauran de estar presentada com a màxim el dia 20 de 
abril de 2021. 
 
10. Responsable del contracte 
 
El Cap de Secció de Sanitat Antonio Rego Salado 
 
11. 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. 

 
12. Forma de pagament del preu 
 
Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada pel 
responsable del contracte. 
 
Palma, 17 de febrer 2021 
El Cap de Secció de Sanitat 
Antonio Rego Salado 
(firmat electrònicament)        Conforme, 

El Cap de Departament  
de Turisme, Sanitat i Consum 
Alfredo E. Reyes González 

        (firmat electrònicament) 

D’acord,   
La Defensora de la Ciutadania     La Regidora de l’Àrea delegada   
Anna Moilanen Jaakola      de Turisme, Sanitat i Consum 
(firmat electrònicament)      P.d. Decret de batlia  201913026, de 28/06/2019 

(BOIB núm. 94, de 11/07/2019)   
                                                            Elena Navarro Duch 

P.d. Decret de batlia  201912198, de 17/06/192 
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019) 
(firmat electrònicament) 
 

 
 

CSV : GEN-793b-b381-eaf9-be2f-22c2-e799-8f29-3fd9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida



FIRMANTE(1) : ANTONIO REGO SALADO | FECHA : 17/02/2021 13:25 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ALFREDO ENRIQUE REYES GONZALEZ | FECHA : 18/02/2021 11:30 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ELENA NAVARRO DUCH | FECHA : 22/02/2021 13:41 | NOTAS : CF

FIRMANTE(4) : ANNA MAIJA MOILANEN JAAKOLA | FECHA : 24/02/2021 14:33 | NOTAS : CF

CSV : GEN-793b-b381-eaf9-be2f-22c2-e799-8f29-3fd9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida


		2021-02-24T15:25:25+0100
	SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD




