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Núm. d’expedient:22 /2022 
Assumpte: Contracte menor de serveis per al disseny i impressió de cartells i logo programa d’exercici físic per persones 
majors de 60 anys “Activa’t.  
Entitat contractant:  Ajuntament de Palma 
Servei/Àrea: Servei de Sanitat i Consum de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum. 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PER AL DISSENY I  
IMPRESIÓ DE  CARTELLS, I EL LOGOTIP PEL PROGRAMA D’ EXERCICI 
FISIC PER PERSONES MAJORS DE 60 ANYS  “ACTIVA’T” 

 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L’objectiu de la present contractació és la licitació com a contracte menor d’un servei per la 
realització de fotografies, disseny de cartells, creació d’un logotip i subministre de plaques 
magnètiques per a incorporar els noms de les persones participants del programa 
d’envelliment actiu “activa’t” de l’Ajuntament de Palma.   

 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

Les activitats de promoció i educació per a la salut es desenvolupen en el “Programa de 
Promoció de la Salut a l’àmbit de Palma”, i  es consideren un dels compromisos adquirits amb 
la implantació de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, entre els quals 
está L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 tracta sobre aliances per als objectius i és 
un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides el 
2015. L'ODS 3 és: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les 
edats ". 

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. L’objectiu general és fomentar la salut i el benestar de la població, promovent 
entorns i estils de vida saludables i en aquest cas en concret en el col·lectius de persones 
majors considerades vulnerables. El Programa de Promoció de la Salut i prevenció de la 
fragilitat  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 entrenament físic cap a la prevenció de 
la fragilitat.  

El programa ACTIVA’T, pretén detectar i intervenir la fragilitat i el risc de caigudes a la 
persona major, com a mitjà per evitar i/o retardar el deteriorament funcional, així com  
promoure la salut a la població major de 60 anys. Per això es proposa desenvolupar un 
protocol comú bàsic que abasti el triatge de la fragilitat/deteriorament funcional i el risc de 
caigudes en 6 barris de Palma, associat a la intervenció preventiva corresponent en majors a 
l'àmbit de la prevenció comunitària.  Actualment s’estan desenvolupant 6 grups d’envelliment 
actiu. 

Per tal de difondre el programa i que les persones potencials de participar en ell s’inscriguin, 
es fa necessari disposar de cartells amb imatges reals de persones que participen ara al 
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programa, així com un logotip per editar unes samarretes per tal de generar compromís i 
adherència al programa.  

 
 

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 

- Realització de fotografies als 6 grups actius en aquest moment per tal d’elegir les imatges 
dels cartells. Hauran de ser de qualitat alta, seran realitzades a espais principalment 
exteriors als 6 barris on hi ha cadascun dels grups d’envelliment actiu. Es faran fotografies 
en horitzontal i vertical per tal d’adaptar als distints formats requerits. Hauran de ser 
imatges que transmetin força i apoderament per animar a la gent a participar.  

- Disseny de 6 cartells diferents, amb la imatge realitzada anteriorment a cada grup. Els 
cartells inclouran el logotip de l’Ajuntament de Palma, així com el logotip del programa 
“activa’t” i una breu descripció del programa facilitada per l’Ajuntament. Els cartells 
s’entregaran en format digital editable per facilitar posteriors canvis. (s’annexa un 
exemple) 

- Impressió de 120 cartells en format DINA3 dels 6 models realitzats. Es a dir, 20 cartells 
per cada un dels 6 barris.  

- El disseny dels cartells també s’han d’entrega en formats digitals idonis per difondre a les 
principals xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram).  

- Proposta de logotip del programa Activa’t amb una serigrafia adaptada a l’edat del 
programa (majors de 60) i pensada per estampar a unes samarretes de color blanc. 

- 300 plaques magnètiques d’identificació per escriure els noms dels participants amb 
retolador damunt la roba. (s’annexa un exemple)  

 

Tots els dissenys abans de ser definitius, hauran de ser aprovats pel departament de 
comunicació de l’Ajuntament. Si no fos el cas, s’hauran de millorar fins a ser validats per 
l’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: subministrament. 

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

Criteris de puntuació: S’adjudicarà el contracte a l’oferta amb millor relació qualitat- preu. 

Per determinar la millor relació qualitat-preu es valoraran els criteris: 

a) Propostes de disseny de cartells similars, presentant exemples de treballs semblants a 
l’objecte del contracte (4 punts per cada projecte  presentat fins a un màxim de 20 punts). 

b) Qualitat tècnica (originalitat, estètica, format, contingut, missatge) dels exemples dels treballs 
presentats (fins a un màxim de 30 punts). 
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c) Currículum de la persona o persones encarregades del disseny de la proposta(projectes 
realitzats i cursos formatius, fins a un màxim de 30 punts). 

d) Proposta econòmica (fins un màxim de 20 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. 

 
 

5. PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA. PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

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 
empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l’adreça electrònica 
sanitat@palma.cat 

Si es presenta l’oferta mitjançant instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de 
Palma, adreçada al Centre de Promoció de la Salut de l'Àrea 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. 

Cal presentar: 

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

-Oferta econòmica, 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 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. 

- S’han de presentar cartells similars a l’objecte del contracte realitzats amb anterioritat per la 
mateixa empresa  i el currículum de la persona o persones que realitzaran les prestacions 
d’aquest contracte. En el cas de no presentar la documentació requerida, no se tindrà en 
compte la proposta. 

 
6. 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. 

 
7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

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 
31-07-19.  

 
8. VALOR ESTIMAT: 



 

Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, Santa Eulàlia, 9-4t (0700- Palma).  
Tel. 971 225908.- Fax: 971 225930.- www.palma.cat  

Aquest contracte té un valor estimat de 1.800 euros més IVA. 

9. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 

Import amb l’IVA inclòs 

2178,00 euros 

Aplicació pressupostària 
19.31100.24000 

Ref. 6811 

Op. 17851 

 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

Les fotografies es faran immediatament adjudicat el contracte, abans en tot cas de la primera 
setmana de juny, atès que els grups deixen de fer activitats a l’estiu.  

El termini màxim per a presentar el resultat final de la prestació del servei serà abans del 31 
d’agost de 2022. 

 

11. LLOC DE PRESTACIÓ: 

L’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma. 
 
  

12. RESPONSABLES DEL CONTRACTE: 

Saliha Belmonte Sarraz (TAE Mitjà Infermera) 

 
13. 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. 

 
14. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: 

Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i que   haurà de 
ser conformada per un dels responsables del contracte. 
 

Palma, 6 de maig de 2022 

 

Responsable del contracte   Vist-i-plau 
TAE Mitjà Infermera   Director General de Sanitat i Consum 

 

  
  

Saliha Belmonte Darraz   Joaquín De María Arrebola 
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