
 

 
 

 

 

 

Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, Santa Eulàlia, 9-4t (0700- Palma).  

Tel. 971 225908.- Fax: 971 225930.- www.palma.cat 

 

1

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER AL 

DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DE MATERIAL INFORMATIU DE 

L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUM 

 

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 

SERVEI/ÀREA: Servei de Sanitat i Consum - Àrea delegada de Turisme, Sanitat i 

Consum. 

EXPEDIENT: C6/2021 
 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte de la present licitació és el disseny, maquetació i impressió de material informatiu 

de les funcions que realitza l’Oficina Municipal d’Informació al Consum (OMIC), per 

publicar al lloc web i distribuir entre la ciutadania. 

 

L'objecte del contracte comprèn el disseny i edició dels elements següents i la impressió del 

fullet, en els termes i condicions específicament detallats a l’apartat 3 d’aquesta Memòria. 

 

1. Bàner pel lloc web de l’OMIC 

2. Fullet de l’OMIC en versió web i versió impresa. 

 

L’adjudicatari del contracte ha d’oferir diferents proves de disseny prèvies a l’edició a fi de 

aconseguir l’acceptació per part de l’Ajuntament de Palma. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

L’article 48 de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i 

usuàries de les Illes Balears, estableix com a funcions de les Oficines Municipals 

d’Informació al Consumidor les següents: 

a) Informar i orientar als consumidors per a l'adequat exercici dels seus drets. 

b) Rebre i registrar les denúncies i reclamacions dels consumidors, i remetre-les a les entitats i 

els organismes corresponents. 

c) Intercedir o intervenir en la resolució de conflictes i fomentar el sistema arbitral de consum 

com a llit de resolució d'aquests; i servir, en el seu cas, de seu dels arbitratges de consum. 

d) Subministrar la informació requerida per les administracions públiques a efectes estadístics 

i de col·laboració en l'actuació de defensa dels consumidors. 

e) Educar i formar en consum responsable a les persones consumidores en general i 

especialment a les persones vulnerables. 

f) Informar sobre les associacions de consumidors i usuaris existents i col·laborar amb 

aquestes. 

Per tal de difondre les funcions principals de l’ OMIC entre la ciutadania, en especial pel que 

fa la informació sobre els seus drets, el procediment de tramitació de les consultes, 

reclamacions i queixes, i les activitats educatives en consum responsable, és necessària la 
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contractació del disseny i impressió de material informatiu per a la publicació al lloc web de 

l’OMIC (www.omic.palma.cat)  i la distribució entre les oficines d’atenció al públic de 

l’Ajuntament de Palma. 

 

L’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum no disposa dels mitjans materials i humans 

adients per a la realització del servei, per la qual cosa es fa necessari contractar el disseny i 

impressió a una empresa especialitzada, a fi de poder realitzar el servei amb paràmetres de 

qualitat. 

 

3.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

 L’empresa haurà de fer el disseny segons indica el manual d’identitat corporativa de 

l’Ajuntament de Palma, i adaptar-lo a xarxes socials i mitjans digitals. 

 El disseny ha d’incloure imatge, text i logos institucionals 

 El disseny haurà de seguir els criteris d'igualtat tant en les imatges com en el text. 

 Especificacions del bàner: 

 -El bàner s’ha de fer en dues mides:  

 -Mida: 669x214px ó proporcional, i 200 ppp.  

 -Mida: 1920px x 400px 

-S’ha d’editar una versió en català i una altra en castellà pel lloc web. 

 

 Els fulletons han de tenir les característiques següents:  

- Fulletons web: 

- La imatge pel web ha de tenir format png o jpg i mínim de 200ppp 

- S’ha d’editar una versió en català i una altra en castellà pel lloc web. 

- Fulletons impresos: 

-Format díptic (100x210mm) 

-Paper reciclat o ecològic 

-Gramatge no inferior a 135gr/m2 

-El text ha d’editar-se en català. 

-Quantitat de díptics impresos: 1.000 unitats. 

 

 L’import màxim és de 1.500 € (IVA inclòs) 

 

http://www.omic.palma.cat/
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 Els tècnics de la Regidoria de Turisme, Consum i Sanitat remetran els textos que ha 

d’incloure el bàner i els fulletons. L’empresa farà arribar les propostes de disseny, que 

seran validades o modificades des de l’Ajuntament de Palma. 

 

 El termini màxim per l’entrega del subministrament és un mes des de l’adjudicació. 

 

 

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, contracte menor 

Criteris de puntuació: L’únic criteri és 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. 

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 7 dies naturals des de la publicació de l’anunci. Les 

entitats interessades poden presentar les ofertes preferentment a través de l’adreça electrònica 

sanitat@palma.cat. 

Si es presenta l’oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Consum i Salut de l’Àrea 

delegada de Turisme, Sanitat i Consum, plaça Santa Eulàlia, nº9, 4ª, 07001, Palma, caldrà 

informar de la seva presentació a l’ adreça de correu electrònic indicada. 

 

-Pressupost del servei, amb el detall desglossat per cada un dels elements, signat pel 

representant legal de l'entitat interessada. S'ha d'indicar el tipus d' IVA aplicable o si l'entitat 

està exempta, i les dades del compte bancari. 

 

-Declaració responsable del licitador sobre compliment dels requisits de capacitat per 

contractar amb l'Administració pública. 

 

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. 

 

 

mailto:sanitat@palma.cat


 

 
 

 

 

 

Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, Santa Eulàlia, 9-4t (0700- Palma).  

Tel. 971 225908.- Fax: 971 225930.- www.palma.cat 

 

4

 

5. ÔRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 

L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de l’Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i 

Consum, conformement a l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de 

Palma de 31 de juliol de 2019 (BOIB núm 109, de data 08/08/2019)  

 

 

6. VALOR ESTIMAT 

 

Aquest contracte té un valor estimat de 1.500 €  IVA inclòs (1.185€ + 315€ d’IVA al 21%= 

1.500€) 

 

 

 

 

7.PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LA FEINA 

El termini màxim d’execució de la feina serà d’un mes des de l’adjudicació del contracte. 

 

9. LLOC DE PRESTACIÓ 
 

Lloc de prestació del servei: Direcció General de Sanitat i Consum, Ajuntament de Palma. 

 

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Sra. Cristina Muñoz Muñoz (funcionària, TAE Superior en consum). 

 

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. 

 

 

Import sense l’ IVA:  

1185 euros. 

 

IVA al 21%:   

315 euros d’ IVA. 

Import amb IVA al 21% inclòs: 

1.500 euros, IVA inclòs. 

Aplicació pressupostària 

19 49300 24000 OMIC -
DESPESES D'EDICIÓ I 
DISTRIBUCIÓ 

Referència RC 

op. 220210037316 

ref. 22021012359 
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12. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 

 

Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada pel 

responsable del contracte. 

El preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable, no essent possible cap revisió de preus 

en un contracte menor. 

 
Palma 5 d’octubre de 2021 

 

La responsable del contracte    Vist-i-plau 

TAE superior en Consum    El TAE Cap de servei de Consum i Salut 

 

 

 

 

 

 

Cristina Muñoz Muñoz        Bernat Calafat i Vich 
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