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ANNEX II. SOLICITUD D’OFERTES 
 
Núm. expedient: CME_2022_57 
L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI està tramitant l’expedient per a adjudicar el contracte 
menor de la fixació manual de la cartelleria del 25 de novembre. Dia Internacional contra la violència 
cap a les dones. 
 
D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de la fixació manual de la cartelleria del 25 
de novembre. Dia Internacional contra la violència cap a les dones de l’Àrea de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI amb data 5 de setembre de 2022, les condicions que heu de tenir en compte per a 
formular la vostra oferta són les següents: 
 
Objecte del contracte: contracte menor de la fixació manual de la cartelleria del 25 de novembre. 
Dia Internacional contra la violència cap a les dones per visibilitzar i difondre el programa d’actes que 
es realitza entorn a aquest dia commemoratiu. 
 
Tipus de contracte: Servei 
  
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor 

Criteris de puntuació: Es publicarà el contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma i 
l’adjudicació es realitza, entre les ofertes presentades que compleixin els requisits, utilitzant el criteri 
de millor relació qualitat-preu.  

Criteris d’adjudicació: a més del preu de l’oferta, per l’adjudicació del servei es valoraran criteris de  
responsabilitat social de l’empresa contractista. 

 Les empreses interessades hauran de presentar: 

- Pressupost detallat  

- Acreditació de les responsabilitats socials de l’empresa contractista 

- Declaració responsable de l’empresa contractista (s’adjunta model) 

En cas d’empat, tindran prioritat les empreses d’economia social i/o entitats sense ànim de lucre. 

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. 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 

 Les prestacions que es necessiten: 
- 2.300 cartells tamany DIN A3. 

 
Òrgan de contractació  competent és el Regidor de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, 
Alberto Jarabo Vicente conformement a l’Acord de delegació de competències  P.D. Decret de batlia 
núm. AJT 202213009 de 19 de juliol de 2022   
 
Pressupost: 800 €, amb IVA inclòs 
 
Termini d’execució del contracte: L’empresa adjudicatària haurà de fer la fixació manual el divendres 
4 de novembre del 2022 
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Lloc de prestació: Equipaments públics i/o equipaments comercials i d’oci de la ciutat de Palma. La 
recollida de la cartelleria s’ha de fer al Centre Flassaders, c. de la Ferreria, 10, 3er pis. 

Responsable del contracte: El regidor de l’Àrea ha designat com a responsable la tècnica Aida 
Tristán Ramis 
 
Termini de garantia: El termini de garantia serà el legalment establert. 
 
Forma de pagament del preu: Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per 
l’entitat i conformada per la responsable del contracte. 
 
El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 
L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: justiciasocial@palma.cat  
El termini de presentació: fins al dia 22 de setembre 
 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte a través dels següents 
telèfons: 971 22 59 00, ext: 7752 
 
La sotasignant declara conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i 
l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d’interès 
en aquesta actuació que integra l'expedient. 
 
Palma, 13 de setembre de 2022 
La tècnica responsable del contracte 
 
 
Aida Tristán Ramis (Firmat electrònicament) 
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