Núm. d’expedient: Encesa de Llums de Nadal 2022
Assumpte: Contractació d’un servei per a la creació artística de la imatge, disseny i maquetació
de la campanya publicitària de l’Encesa dels llums de Nadal 2022
Tipus de contracte: serveis
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Segons bases convocatòria.
Amb motiu de la programació de l’Encesa de Llums de Nadal 2022, els dies 18 i 19 de
novembre, es va considerar adequada la contractació de la creació artística de la imatge i
disseny de la campanya publicitària de l’Encesa dels llums de Nadal per a la difusió i
promoció del programa.
Per a la contractació d’aquest servei es van elaborar les bases per regular dita licitació,
aprovades per Decret AJT 202214127 de data 08/08/2022, i es varen publicar al Perfil del
Contractant.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes i finalitzat el termini de presentació d’ofertes,
s’han rebut les següents propostes:
1) Maria Grande Prohens (Onaestudio) amb DNI 43204889X, presenta un pressupost de
1.800 € + 378 € (21% d’IVA) = 2.178 €.
2) Damià Matas Morell (Moiré) amb DNI 43168528N, presenta un pressupost de 1.500 €
+ 315 € (21% d’IVA) = 1.815 €.
3) Miquel Àngel Oliver Costa (Hedera) amb DNI 43167996D, un pressupost de 1.700 €
+ 357 € (21% d’IVA) = 2.057€
4) Pedro Agüera Llinàs (Pedro Agüera Consultor Gràfic) amb DNI 18236100K, presenta
un pressupost de 1.850 € + 388,50 € (21% d’IVA) = 2.238,50 €
5) Tamara Jiménez Miguel amb DNI 70052407L, presenta un pressupost de 1.720€ +
361,20 € (21% d’IVA)= 2.081,20 €.
Per la qual cosa es procedeix a la seva valoració, segons els criteris establerts a la mateixa
convocatòria.
Així, i segons informe dels serveis tècnics de Participació Ciutadana de data 08/09/2022, que
s’adjunta, es proposa adjudicar a DAMIÀ MATAS MORELL, amb DNI 43168528N, i
domicili al c/ Roser, 7, CP 07004 de Palma, el contracte per a la creació artística de la imatge
general; la seva adaptació als següents formats: OPI, BANNER (1400x450), XXSS,
DIGITALS (300x250, 300x300, 336x300), GIF animat; i el disseny i maquetació del
programa de mà (format DIN A4, vertical, doblegat, de mides 15x21 cm tancat, 30x21 cm
obert, 4+4 tintes); per un import de 1.500 € + 315 € (21% d’IVA) = 1.815 €, dels quals s’ha
de retenir el 15% de IRPF, restant un líquid a percebre de 1.590 € (IVA inclòs).
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Àrea Participació Ciutadana i Govern Interior

DECRET
1. ADJUDICAR el contracte menor de serveis per a la creació artística de la imatge, disseny i
maquetació de la campanya publicitària de l’Encesa dels llums de Nadal 2022, la seva adaptació
als següents formats: OPI, BANNER (1400x450), XXSS, DIGITALS (300x250, 300x300,
336x300), GIF animat; i el disseny i maquetació del programa de mà (format DIN A4,
vertical, doblegat, de mides 15x21 cm tancat, 30x21 cm obert, 4+4 tintes) a DAMIÀ MATAS
MORELL amb correu electrònic a efectes de notificació: moire@moire.cat, per un import de
1.500,00 € més la quantitat de 315,00 € (21% d’IVA) resultant un total de 1.815,00 €, dels
quals s’ha de retenir el 15% de IRPF, restant un líquid a percebre de 1.590,00 € (IVA inclòs),
segons informe tècnic que s’adjunta.
2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 1.815,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a
l’operació A 33072 de l’aplicació pressupostària 16 33800 22602 (FESTES POPULARS I
ALTRES – PUBLICITAT I PROPAGANDA) del vigent pressupost de despeses.
3. QUAN s’acrediti que el servei s’ha duit a terme correctament i s’ha presentat la factura,
reconèixer l’obligació.
4.- ANUL.LAR l’exces de la despesa autoritzada de 605,00 euros de la reserva de crèdit amb
Ref. A 33072 de l’aplicació pressupostària 16 33800 22602 (FESTES POPULARS I
ALTRES – PUBLICITAT I PROPAGANDA) del vigent pressupost de despeses.
5.- PUBLICAR al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma aquest
decret.
6.- NOTIFICAR aquest decret a la persona interessada i a la secció de Comptabilitat
d’aquest Ajuntament.
Els sotasignants declaren 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, 9 de setembre de 2022

Signat electrònicament,
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En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha comprovat
que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació. En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i
34.7 i de l’ acord de la Junta de Govern de Palma, que va delegar els contractes menors en
general als titulars de les àrees i de les àrees delegades en l’àmbit de les seves competències,
es proposa que es dicti el següent:

Alberto Gómez Martí
La cap de Secció
Maria Quetglas Peñas
Que es decreti,
La regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior
Per delegació de la Junta de Govern,acord de 31/07/2019 (BOIB 109, de 08/08/2019)

Alberto Jarabo Vicente
p.d. de delegació de firma Decret AJT 202215128 de 26/08/2022

En prenc raó,
El cap del Departament Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
P.d. decret núm. 3000, de 26/02/14 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Alberto Gómez Martí
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El responsable del contracte,
El cap del Departament Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

