Assumpte:

ÀREA DELEGADA TURISME, SANITAT I CONSUM.
04020200
SERVEI DE SANITAT
C1/2022
Contracte menor per a la creació, edició i gravació d’un vídeo
Ref. 00755
sobre compres per Internet
Op. 00076

I- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA: En data 11-01-22 es va subscriure la Memòria
justificativa (Annex I) per a un contracte menor per a la creació, edició i gravació d’un vídeo
sobre compres per Internet.
Es descriu a la Memòria que l’objecte del contracte és la prestació d’un servei consistent en
la creació, gravació i edició d’un vídeo, animat o amb persones reals, sobre compres per
Internet. Aquest vídeo servirà com a eina comunicativa per a difondre entre la ciutadania més
jove la importància del consum responsable en els seus actes de consum i els perills a les
compres per Internet. 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 les persones consumidores i
usuàries.
En les campanyes per fomentar un consum responsable entre la ciutadania més jove, hem
d’utilitzar les diferents eines comunicatives que s’escaiguin per fer arribar el missatge a les
persones consumidores i usuàries. És, doncs, en el marc de tota aquesta estratègia d'acció on
és desenvolupa l'àmbit del present contracte per a fomentar un consum responsable a les
compres per Internet.
S’especifica a la Memòria que el termini màxim per l’execució del servei és dia 28 de febrer
de 2022.
La Memòria conté la justificació de la necessitat del contracte, les especificacions tècniques
de la prestació del servei, i la justificació del procediment i forma d’adjudicació de
l’expedient, detallant òrgan de contractació, valor estimat del contracte ( 2.500€ IVA inclòs) i
aplicació pressupostària.
Pel que fa al responsable del contracte, ho és el Cap de Servei que subscriu, sense perjudici
de l’assessorament tècnic dels facultatius adscrits al servei de Consum i Salut.
Pel que fa a la tramitació i forma d’adjudicació, la Memòria estableix el següent:
Tipus de contracte: contracte de servei.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Per valorar les ofertes es sol·liciten mostres de feines anteriors en
projectes semblants a l’objecte del contracte. Per determinar la millor relació qualitat-preu es
valoraran els criteris:
a) Experiència en la creació, edició i gravació d’altres vídeos mitjançant exemples de treballs
semblants a l’objecte del contracte.
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Unitat
emissora:
Expedient

Els criteris de puntuació per a l’adjudicació del contracte figuren a la Memòria.
L’empresa prestadora del servei haurà de complir els requisits per contractar amb les
Administracions públiques segons el que s’estableix a la Llei 9/2017 , de 08 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la qual cosa serà objecte de la pertinent declaració responsable.
II.- PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT: En qualsevol cas, i per a satisfer les exigències
dels principis de transparència, publicitat i concurrència, es publicà el pertinent anunci a la
plana web municipal, Perfil del Contractant/Contractes Menors, obrint-se, com a termini de
per a la presentació d’ofertes, el període comprès entre els dies 13 i 21 de gener de 2022.
III.- OFERTES PRESENTADES I ADJUDICACIÓ: Una vegada efectuada la publicació,
i dins el termini establert, han presentat les seves ofertes, en temps i forma, un total de 2
empreses i/o entitats.
a) Pressupost de l’empresa REFINERIA PRODUCTIONS S.L amb CIF B67777078,
amb un pressupost total de 1.922,38 euros, IVA inclòs, aportant un desglossament
detallat del mateix.
b) Pressupost de l’empresa ECOGEO, amb CIF B47734686, amb un pressupost total de
2.335,30 euros, IVA inclòs, aportant un desglossament detallat del mateix.
En aquest sentit, els tècnics municipals han lliurat informe de valoració que s’adjunta com a
Annex II, havent procedit a l’avaluació de les ofertes a partir de la documentació tècnica i
econòmica aportada.
Una vegada analitzades aquestes propostes, cal considerar com a més adient la presentada per
l’empresa REFINERIA PRODUCTIONS S.L amb CIF B67777078, que ha presentat la
millor oferta globalment considerada. Per la qual cosa es proposa l’adjudicació a aquesta
empresa per un import 1.922,38 € IVA inclòs.
IV.- INFORME DEL COMPLIMENT DE REQUISITS I LÍMITS APLICABLES ALS
CONTRACTES MENORS, RESPECTE DE L’EMPRESA PROPOSADA PER A
L’ADJUDICACIÓ.
De conformitat amb les previsions contingudes a l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de 08 de
novembre, de Contractes del Sector públic, en la redacció vigent introduïda mitjançant D.F.
1.1 del RD-Llei 3/2020, de 4 de febrer, s’informa que no s’ha alterat l’objecte del contracte
per evitar l’aplicació del llindar de 18.000 euros de valor estimat del contracte, establert a
l’apartat 1 del precepte, per a contractació menor de subministraments o serveis.
Complint-se així les normes establertes a l’art. 118 LCSP 9/2017, en connexió amb l’art.
131.3, cal concloure que el present contracte menor pot adjudicar-se a l’empresari proposat,
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b) Qualitat i originalitat de la proposta creativa.
c) Qualitat dels treballs presentats com a mostra de projectes anteriors semblants.
d) Proposta econòmica per al conjunt de prestacions que constitueixen l’objecte del
contracte.

D’acord amb l’exposat, i en compliment de les Bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i
34.7, i conformement amb les previsions contingudes a l’acord de Junta de Govern de Palma
de data 31-07-19 que va delegar els contractes menors, amb caràcter general, als titulars de
les àrees, i d’àrees delegades, en l’àmbit de les seves competències, la Cap de Servei que
subscriu proposa a la Ilma. Regidora de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum que
dicti la següent
RESOLUCIÓ
1.Adjudicar el contracte menor de servei per a la creació, edició i gravació d’un vídeo sobre
compres per Internet, a l’empresa REFINERIA PRODUCTIONS, S.L amb CIF: B67777078,
per un import total de MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS (1.922,38 euros= 1.588,75 euros més 333,63 euros d’IVA al 21 %), per al conjunt
de les prestacions detallades a la Memòria justificativa del servei de data 11-01-2022, base de
la licitació.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 1.922,38 euros amb IVA inclòs amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 19.49300.24000 OMIC- Despeses d’edició i distribució del vigent
pressupost 2022.
3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el servei s’ha duit a terme
correctament i s’hagi presentat la corresponent factura.
4. Desafectar i retornar a la aplicació pressupostària corresponent l’ import sobrant no
disposat.
5. Publicar al perfil del contractant del lloc web de l’Ajuntament de Palma aquest decret.
6. Notificar aquest decret a la persona interessada i a la secció de Comptabilitat d’aquest
Ajuntament.
Palma, a data de la signatura electrònica
La responsable del contracte,
La TAE Superior en Consum

Conforme,
El Cap de Servei de Salut i Consum

Cristina Muñoz Muñoz

Bernat Calafat i Vich
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la capacitat d’obrar del qual, i la seva habilitació professional, si s’escau, han estat objecte
d’específica declaració responsable al respecte.

p.d. Acord Junta Govern 31/07/19
(BOIB núm. 109, de data 08/08/19)

Elena Navarro Duch
Decret de batlia núm. 12198, de 17/06/19
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

En prenc raó,
La Cap de Servei de Sanitat
Maria Serra de Gayeta
p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)
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Que es decreti,
La Regidora de l’Àrea delegada
de Turisme, Sanitat i Consum

FIRMANTE(2) : BERNAT CALAFAT VICH | FECHA : 27/01/2022 14:24 | Sin acción específica
FIRMANTE(3) : MARIA SERRA DE GAYETA LLOBERA | FECHA : 28/01/2022 15:15 | Sin acción específica
FIRMANTE(4) : ELENA NAVARRO DUCH | FECHA : 31/01/2022 09:27 | Sin acción específica
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FIRMANTE(1) : CRISTINA MUÑOZ MUÑOZ | FECHA : 27/01/2022 14:01 | Sin acción específica

