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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PER A LA REEDICIÓ, 

IMPRESSIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BOSSES DE COTÓ PER A PROGRAMES 

DE PROMOCIÓ DE LA SALUT A PALMA.  

 

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 
SERVEI/ÀREA: Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS) - Àrea delegada de 

Turisme, Sanitat i Consum. 

EXPEDIENT: 27/2022 

 

Assumpte: contracte menor de subministrament de material per a programes de promoció de 

la salut de Palma. 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L’objectiu de la present contractació és la licitació com a contracte menor per a la reedició, 

impressió i subministrament de bosses de cotó  amb la finalitat que serveixi com a material de 

suport per a activitats d’educació per a la salut que s’estan desenvolupant en els tallers 

educatius i altres activitats de promoció desenvolupades pel Centre Municipal de Promoció de 

la Salut.  

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

El Centre Municipal de Promoció de la Salut desenvolupa  diferents tallers d’educació per a la 

salut i altres estratègies d’alfabetització en salut, per fomentar la salut i el benestar de la 

ciutadania promovent els estils de vida saludable. Les habilitats per a la vida afavoreixen que 

les persones siguin capaces de triar un estil de vida saludable i mantenir o millorar el seu 

benestar físic, social i psicològic. 

Els tallers està destinats a: a) la població infanto-juvenil, des d’infants de 4 anys fins a joves 

que cursen batxillerat o formació professional;b) les entitats i/o associacions que treballen 

amb col·lectius en risc d’exclusió social; i c) les persones majors per prevenir un envelliment 

saludable. 

Per donar suport a les accions i tallers desenvolupats pel Centre Municipal de Promoció de la 

Salut” es necessiten bosses amb missatges preventius per a contribuir a la conscienciació de 

les persones sobre la importància i la incidència dels hàbits de vida saludables. 

El caràcter especialitzat del servei requereix uns mitjans materials i humans adients, dels que 

no disposa el Centre Municipal de Promoció de la Salut i per tant es fa necessari l’adquisició 

del material mitjançant una empresa externa especialitzada, a fi de poder realitzar el servei 

amb paràmetres de qualitat. L’adjudicatari del contracte ha d’oferir diferents proves del 

disseny prèvies a l’edició a fi d’aconseguir l’acceptació per part de l’Ajuntament de Palma. 

En tot cas l’oferta inclou el transport del material. 

 

http://www.palmademallorca.es/
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3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 

A continuació es detallaren les especificacions tècniques de la bossa de cotó “Promoció de la 

Salut”, el disseny el proporcionarà el CMPS, però l’empresa farà les pertinents modificacions, 

ajustaments i maquetació per a la seva reedició i impressió. 

Es tracta de subministrar 5.000 unitats de bosses de cotó personalitzades, amb les següents 

característiques: 

 Mesures 38cm ample x42cm alt aproximadament 

 Impressió a 4 tintes a una cara. 

 Dues nanses llargues per poder portar-la a l´espatlla còmodament  

 Gramatge de 140 grams /m
2
.  

 Color natural (beix)  

 

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: L’únic criteri és el preu, adjudicant-se el contracte a l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament, amb estricte subjecció a les 

especificacions tècniques detallades a l’objecte del contracte. 

 

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. 

 

5. 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)  

 

6. 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. 

http://www.palmademallorca.es/
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El termini de presentació d’ofertes serà de 7 dies hàbils 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. 

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: sanitat@palma.cat  

 

Cal presentar: 

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

contractar amb l'Administració pública. 

-Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 

-Pressupost del servei del contracte 

 

7. VALOR ESTIMAT: 

Aquest contracte té un valor estimat de  9.075,00 €  IVA inclòs (7.500,00€ + 1.575,00€ d’IVA al 

21%= 1.900€). 

 

8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Import amb l’IVA inclòs 

9.075,00 €   

Aplicació pressupostària 

19.31100.22699 “Salubritat Pública- 

Despeses diverses del servei” 

 

 

Referència RC 

Núm. operació: 

220220036050     

Núm. Referència: 

22022011744   

 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

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

 

10. LLOC DE PRESTACIÓ: 

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

http://www.palmademallorca.es/
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11. RESPONSABLES DEL CONTRACTE: 

El responsable del contracte es Bernat Calafat i Vich, TAE Cap de servei de consum i salut  

 

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 que haurà de ser 

conformada pel responsable del contracte. 

 

Palma, 30 d’agost de 2022 
EL TAE Cap de servei de Consum i Salut    

 

 

 

Bernat Calafat i Vich        

 

 

http://www.palmademallorca.es/
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