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SOL·LICITUD D’ OFERTES 
 

L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita la contractació menor de la impressió de la Guia 
Serveis d’Atenció de la Xarxa STOP Racisme Palma, altre material i displays de suport per a la 
comunicació i difusió de la campanya STOP Racisme Palma.  

D’acord amb la memòria justificativa del contracte, les condicions que heu de tenir en compte per a 
formular la vostra oferta són les següents: 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Impressió materials campanya STOP Racisme Palma: Guia STOP Racisme Palma, banderoles, roll up, 
photocall i mascaretes reutilitzables per a punt informatiu mòbil de la Campanya STOP Racisme 
Palma. 

- Tipus de contracte:  servei 

- Procediment i forma d’adjudicació:  contracte menor 

Es publicarà el contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma i l’adjudicació es 
realitzarà entre les ofertes presentades que compleixin els requisits, utilitzant el criteri de millor 
oferta econòmica. 

- Criteris de puntuació:   

 Com a requisit per valorar les ofertes s’haurà de presentar: 

 Pressupost detallat que inclogui de forma desglossada els preus en funció de les 
quantitats sol·licitades dels diferents dels diferents elements detallats anteriorment.  

 Acreditació mesures de caràcter mediambiental: qualitat del paper i tintes en relació a la 
seva sostenibilitat 

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

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

Impressió dels següents materials: 

• Guia de butxaca del serveis que presten l’atenció a situacions de racisme i xenofòbia. 8 idiomes. 

Paper:   cycluss offset o similar 140 gr/m2 

Format obert: 180 x 450 mm 

Format tancat: 90 x 90 cm 

Acabat final: plegat doblegat i zig-zag 

4 + 4 tintes 

Idiomes/unitats:  

Castellà:    15.000 unitats 
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Català:         7.000 unitats 

Anglès:        4.500 unitats 

Àrab:            4.000 unitats 

Xinès:           2.500 unitats 

Romanès:   2.000 unitats 

Búlgar:         2.000 unitats 

Urdú:           2.000 unitats 

• Cartell A4 vertical - 100 unitats  

Identificatiu com a punt d’atenció de la xarxa STOP Racisme  

quadricromia, 1 cara 

Paper:   cyclus offset  o similar, 140 gr/m2  

Retallat a tamany final: A4 

• 1 Roll up identificatiu amb estampació de lema i logo STOP Racisme1  

• 2 Fly banner (banderoles) identificatiu per a punt STOP Racisme itinerant 

• 1 marc per a photocall (tipus marc) 100 cm x 80 cm  

• Mascaretes reutilitzables – 1.500 unitats amb estampació de logo STOP Racisme a 1 tinta, 
(mascareta negra, tinta blanca) 

Especificacions generals: 

La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI facilitarà els documents amb el text / imatges / 
logos  per a imprimir.  

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L’òrgan de contractació competent es la regidora de L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, 
Sonia Vivas Rivera conformement a l’acord de delegació de competències per Decret de Batlia núm. 
201913026 de 28/06/2019 

 

PRESSUPOST 

Aquest contracte té un valor estimat de  màxim  12.000 € 

 

- Termini: L’empresa tindrà 20 dies naturals des del dia que se li entregui el material per realitzar 
l’encàrrec. 

- Lloc de prestació:  El material s’entregarà al Centre Flassaders, al carrer de la Ferreria, 10 – 4rt pis 

                                                      
1
 Tots els material que han de dur l’estampació del logo STOP Racisme han de ser de color negre. 

STOP en verd i Racisme en blanc, tret de les mascaretesque se sol·liciten expressament a 1 tinta. 
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- Responsable del contracte:  La regidora de l’àrea ha designat com a responsable la tècnica Antònia 
Gual Horrach 

- Termini de garantia: El termini de garantia legalment establert 

- Forma de pagament del preu:  Presentació de la factura, una vegada realitzades les prestacions 
conformement. 

- El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

 - L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic:  immigracio@palma.cat  

- El termini de presentació: fins el dia  11 d’agost  de 2020 

Per a qualsevol consulta sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb l’equip de gestió 
de la diversitat cultural a través dels següents telèfons: 

971 225 900 – ext.: 7749  o 971 228 756 
 
Palma, 3 d’agost de 2020 
 
La tècnica responsable del contracte, 
 
 
 
Antònia Gual Horrch 
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