
 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PER A L’EDICIÓ, 

IL·LUSTRACIÓ, REVISIÓ I IMPRESSIÓ D’UN LLIBRE SOBRE LA HISTÒRIA 

DEL LABORATORI MUNICIPA DE PALMA 

 

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 
SERVEI/ÀREA: Laboratori Municipal - Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum. 

EXPEDIENT: 32/2022 

ASSUMPTE: contracte menor per a l’edició, il·lustració, revisió i impressió d’un llibre 

sobre la història del laboratori municipal de Palma 

.  

 

1.OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

L’objectiu de la present contractació és la licitació com a contracte menor del 

subministrament d’un llibre sobre la història del laboratori municipal dirigit a població 

general. S’haurà d’editar, il·lustrar la portada, maquetació, revisar lingüista i 

literàriament, i impressió de 1000 exemplars. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

 

Les conseqüències de la crisi sanitària a conseqüència del COVID va fer que la sanitat 

tingués més importància que mai. L’aposta de l’Ajuntament per enfortir el laboratori 

municipal no ha aturat des de llavors. Des de la compra d’instruments per ser més 

eficients a dissenyar el futur del laboratori municipal de Palma. Entre d’altres iniciatives 

dutes a terme, està la importància de difondre la feina del laboratori municipal entre els 

infants i la ciutadania en general. D’aquesta manera a 2021 es va obrir el laboratori per 

primera vegada a visites escolars i també s’han fet diversos reportatges periodístics sobre 

la feina diària del laboratori. En aquest sentit i per tal de donar a difondre la història del 

laboratori, el director del laboratori ha dut a terme una investigació sobre els quasi 150 

anys d’existència d’aquest servei municipal. El contingut que narra els inicis des de la 

segona meitat del segle XIX farà d’aquest llibre un document històric que faciliti als 

visitants del laboratori, als historiadors, a la comunitat científica i a la ciutadania 

interessada el recorregut i la importància que ha tingut la sanitat de la ciutat des de la 

perspectiva del laboratori municipal.  

 

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

que no disposa el laboratori municipal 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.  

 

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 

 

El contingut del llibre ho facilitarà el laboratori municipal, així com les fotografies a 

incloure. Abans de la impressió final, el licitador presentarà una mostra final en format 

físic a l’Ajuntament de Palma per al seu vist-i-plau. 

 

Les prestacions que ha desenvolupat la empresa son les següents:  

 

CSV : GEN-7097-746a-0f74-0bb4-e40f-d456-9819-4884
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : JOAN MORA PALOU | FECHA : 18/10/2022 13:52 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JOAQUIN DE MARIA ARREBOLA | FECHA : 18/10/2022 13:56 | NOTAS : CF



 Portada i contraportada:  

o Disseny original d’una il·lustració per a la portada que sigui suggerent i que 

representi al laboratori municipal. 

o La contraportada durà un resum bibliogràfic de l’autor amb una fotografia del 

mateix. Es facilitarà per part de l’Ajuntament.  

 

 Interior: disseny i adaptació del text aportat de l’Ajuntament al format llibre. Es 

possible que per la antiguitat de les fotografies o dels documents sigui més estètic fer 

il·lustracions, en el cas de que fos necessari i adient el màxim de il·lustracions a 

dissenyar serien 10.  

 Contingut: 

o Revisió literària del text en termes de coherència, amenitat, armonia, etc.  

o Revisió lingüística en català 

o Traducció al castellà per a la versió online 

 

 Maquetació i impressió del llibre. 

 

o Tamany final del llibre 22 centímetres d’altura per 16 centímetres d’amplària.  

 

o 120 pàgines aproximadament a 4+4 tintes damunt paper reciclat de 90 grams.  

 

o Cobertes tapa dura impreses a 4+0 tintes damunt paper estucat de 170 grams 

laminades una cara i contracolades.  

 

o Enquadernació cosida amb fil. 

 

o Número d’exemplars a imprimir: 1.000 unitats 

 

 Edició online en castellà 

 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT , LA TRAMITACIÓ I LA FORMA 

D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 

En aplicació del article 118 de la Llei 9/2017 ,de contracte es qualifica de menor ja que 

el seu import és inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs). 

 

Tipus de contracte: subministrament 

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

 

Criteris de puntuació: 

Per valorar les ofertes se sol·licita: 

3 exemples de treballs semblants a l’objecte del contracte. 

 

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

-qualitat dels dissenys presentats com a mostra de treballs anteriors semblants (50 punts) 

-proposta econòmica (50 punts) 

 

Presentació d’ofertes: s’ha de presentar un preu global, incloent 3 exemples de treballs 

semblants a l’objecte del contracte detallat a l’apartat 3 d’aquesta memòria. 
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5.ORGAN 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. VALOR ESTIMAT 

 

Aquest contracte té un valor estimat de 9.680,00 euros (IVA inclòs) 

 

7.PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Import sense IVA: 8.000 € 

IVA al 21 %: 1.680,00 € 

Import amb l’IVA inclòs:  

9.680,00 euros 

Aplicació pressupostària 

19.31100.24000 

Salubritat Publica- 

Despeses d’edició i 

distribució  

 

Referència RC 

op 220220044224   

ref. 22022013727     

 

 

8.TERMINI D’EXECUCIÓ  

 

Dos mesos des de l’adjudicació del contracte. 

 

9.LLOC DE PRESTACIÓ 

 

L’Àrea de Turisme, Sanitat i consum. 

 

10.RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

 

Joan Mora. Director del laboratori municipal 

 

11.GARANTÍES 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. 

 

12. 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 municipal.  

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 7 dies hàbils des de la publicació de l’anunci 

a la plana web de l’Ajuntament de Palma. 

Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de correu electrònic 

joan.mora@palma.cat 

 

Les persones i entitats interessades si han de dirigir la seva oferta, mitjançant la seva 

presentació electrònica, al Servei Municipal de Sanitat i Consum 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&contenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca 

 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0

_140063_1.pdf 

 

Una vegada presentada l’oferta s’ha informar de la presentació d’aquesta a l’adreça de 

correu electrònic: joan.mora@palma.cat 

 

 

L’oferta ha d’incloure: 

 

 Declaració responsable del licitador interessat que compleix els requisits de 

capacitat per contractar amb l'Administració pública.  

 Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel 

representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta 

de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està 

exempta, despeses de transport (cas d’haver-n’hi) i les dades del compte bancari.  

 2.-Declaració responsable del licitador, ajustada al model adjunt, d’absència de 

conflicte d’interessos (D.A.C.I.). 

 Les especificacions tècniques detallades a la memoria al punt 3.  

 

 

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 

Presentar una única factura en finalitzar  la prestació, expedida per l’entitat i que haurà 

de ser conformada per la responsable del contracte. 

 

L’empresa o entitat adjudicatària ha de presentar la factura electrònica per via telemàtica: 

 

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&cod

busqueda=2627&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=2026&codMenu=

1813&language=ca 

 

Per a consultes sobre la presentació de la factura electrònica podeu contactar amb el 

correu electrònic: consultesfacturaelectronica@palma.cat 
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El preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable, no essent possible cap revisió de 

preus en un contracte menor 

 

 

Palma, 18 d’octubre 2022 

 

 

 

El responsable del contracte 

 

Director del laboratori municipal 

 

 

 

Joan A. Mora Palou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vist- i- plau 

 

Director General de Sanitat i Consum 

 

 

 

Joaquín De María Arrebola 
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