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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. D'expedient: CM 16/2022
Assumpte:

contracte menor per a subministrament d'obsequis per diferents programes
de l'IME temporada 2021 /2022.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L'objecte del present contracte es el subministrament de camisetes, motxilles i tovalloles per
els infants que participen en les Escales Esportives Municipals com a detall de cloenda de la
temporada 2021/2022, i per a participants d'altre programes IME per a la integració i IME a la
mar.
2 . JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Es necessario la contractació d'aquest servei per promocionar, fomentar i visibilitzar la
diferents programes realitzats per l'IME, per la importancia que l'esport ha esdevingut per els
seus valors socials i saludables envers tata la població i en especial envers els infants de la
ciutat de Palma. Oferint un detall que els ciutadans rebran en els programes i podran dur per
fer practica esportiva en altres moments, ateses les especificitats deis productes a
subministrar.
3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ
- 1630 camisetes tecniques de maniga curta color blanc, 100% poliester amb efecte
transpirable i amb ribet en el coll. La distribució de talles sera:
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33

1630

Amb sublimació a tot color, amb la imatge que proposi l'IME, amb una mida maxima DinA3
i planxa per una cara de la camiseta.
- 5.000 motxilles de poliester, mesures 36x40 cm.- 35 gr., de diferents colors (rosa, vermell,
blau, verd i groe - toronja), amb cardes de poliéster, i autotancament amb cardes, voreres
reforc;ades i amb anella metal ·lica, amb estampació a un color del logotip de l'IME. lncloent
fotolit, posada en marxa de la maquina i entrega.
- 2.800 tovalloles de microfibra, mesures: 13x50 cm. 90 %poliester microfibra, 1O % poliamida,
190 g/m2. Amb acabat en over/ock i cinta cosida del mateix to per doblegar la tovallola. De
3 colors clars diferents i amb estampació a un color del logotip de l'IME.
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