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Núm. d’expedient: C2/2022
Assumpte: Contracte menor per al subministrament de llapis ecològics per a les activitats de consum responsable de l’OMIC
Entitat contractant: Ajuntament de Palma
Servei/Àrea: Servei de Consum i Salut de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DE LLAPIS ECOLÒGICS PER A LES ACTIVITATS DE
CONSUM RESPONSABLE DE L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL
CONSUM.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la licitació com a contracte menor de subministrament de
llapis ecològics i plantables, amb la finalitat que serveixi com a material de suport per a les
activitats sobre consum responsable que realitza l’Oficina Municipal d’Informació al Consum
(OMIC).
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 una de les funcions de les Oficines Municipals
d’Informació al Consum, educar i formar en consum responsable a les persones consumidores
en general i especialment a les persones vulnerables com són els infants i joves.
També s’inclouen aquestes activitats dins el context «Palma, Ciutat Amiga de la Infància», i
dels compromisos adquirits amb la implantació de l’Agenda 2030 i els objectius de
desenvolupament sostenible, entre els quals està l’ODS 12 (producció i consum responsable).
El consum responsable per part de les persones consumidores i usuàries implica un consum
conscient, crític, ètic, ecològic i saludable a l'hora de comprar un producte o contractar un
servei, perquè aquest consum sigui sostenible i solidari.
Una part important de les activitats és la conscienciació sobre la necessitat de fer un consum
respectuós amb el planeta i les persones i aprendre el concepte d’economia circular. Per això,
és necessari que els infants i joves que participen a les activitats sobre consum responsable
puguin veure de primera mà productes ecològics, reciclats i que respecten l’economia
circular.
Mitjançant l’entrega a les activitats de llapis ecològics fabricats amb materials
biodegradables, i que incloguin llavors per tornar el producte al planeta sembrant un arbre
nou, s’estudia l’origen dels productes que consumim, les condicions de les persones
treballadores que el fabriquen i el seu impacte al planeta, i cóm es pot fer una economia
circular.
L’import màxim del contracte és de 1.900, 00 € (IVA inclòs).
No comptant aquest Departament amb medis i recursos suficients i adients, és necessari
encarregar el subministrament a una empresa especialitzada, per a la seva realització des de
paràmetres de qualitat.
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3.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ


Llapis ecològics amb llavors fabricats amb materials biodegradables.



Els llapis s’han de poder sembrar una vegada utilitzats.



Presentació de manera individual indicant com s’ha de sembrar i el tipus de planta.



La impressió ha d’incloure imatge, text i logo institucional.



El pressupost ha d’incloure la proposta d’ imatge del producte.



La quantitat de llapis a entregar és de 1.000 unitats.



L’import màxim és de 1.900 € (IVA inclòs)



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: 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 a determinar la millor relació qualitat-preu es valoraran els criteris:
1. Originalitat de la proposta de disseny de l’embalatge (fins a un màxim de 20 punts).
2. Qualitat tècnica (originalitat, estètica, format, contingut, missatge) del producte
presentat (fins a un màxim de 30 punts).
3. Utilització de materials ecològics, biodegradables i de comerç just (fins a un màxim de
20 punts).
4. Proposta econòmica (fins un màxim de 30 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.
S’ha de presentar un preu global, incloent el conjunt de subministraments detallats a l’apartat
3 d’aquesta memòria.
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El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies naturals des de la publicació de l’anunci.
Les persones i entitats interessades han de dirigir la seva oferta, mitjançant la presentació, per
via telemàtica, al Servei Municipal de Consum i Salut de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat
i Consum de l’Ajuntament de Palma, indicant el número d’expedient C2/2022.
Accés al registre: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Òrgan destí: LA0014874 - Servicio de Sanidad
Administració Local: Ayuntamiento de Palma
Informació sobre l’ús del registre general:
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&co
ntenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14063_1.pdf

Una vegada presentada l’oferta s’ha informar de la presentació d’aquesta a l’adreça de correu
electrònic: cristina.munoz@palma.cat
Cal presentar:
-Pressupost del subministrament, 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. Amb el pressupost s’ha de presentar
proposta d’imatge del producte.
-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.
6. ÒRGAN 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)
7. VALOR ESTIMAT
Aquest contracte té un valor estimat de 1.900 € IVA inclòs (1.570,25€ + 329,75€ d’IVA al
21%= 1.900€).

8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import sense l’ IVA : 1570,25 euros.

Aplicació pressupostària

Referència RC

IVA al 21%: 329,75 euros d’ IVA.

19 49300 22199

op.

Import amb IVA al 21 %: 1.900 euros, IVA
inclòs.

OMIC –ALTRES
SUBMININSTRAMENTS

ref. 22022007370

220220021893
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9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LA FEINA
El termini màxim d’execució de la feina serà d’un mes des de l’adjudicació del contracte.
10. LLOC DE PRESTACIÓ
El Servei de Consum i Salut de l’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum de l’Ajuntament de
Palma.
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Cristina Muñoz Muñoz (funcionària, TAE Superior en consum).
12. 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.
13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU
Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada per
un dels responsables del contracte.
El preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable, no essent possible cap revisió de preus
en un contracte menor.
Palma, a data de la signatura electrònica
La responsable del contracte
TAE Superior en Consum

Vist-i-plau
El TAE Cap de servei de Consum i Salut

Cristina Muñoz Muñoz

Bernat Calafat i Vich
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