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CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ACTIVITAT 
EDUCATIVA AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ “TONI CATANY D’ANAR I 
TORNAR” 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest contracte és disposar d’un servei d’activitat educativa al 
voltant de l’exposició “Toni Catany d’anar i tornar” al Casal Solleric de Palma. 
L’exposició estarà oberta al públic del 13 d’abril al 20 d’agost de 2017.  
 
Les activitats a proposar han de ser de dos tipus i han d’incloure com a mínim 
la visita a l’exposició:  
 
a) Activitats adreçades a públic escolar: escolar es duran a terme en horari de 

matí, al llarg dels mesos de maig i juny de 2017. 
 
b) Activitats adreçades a famílies i col·lectius específics: es duran a terme 

horari de matí i d’horabaixa durant els mesos de maig a agost de 2017. 
 
2. Tipus de contracte, procediment, i pressupost 
 
- Tipus de contracte: serveis 
- Procediment: contracte menor 
- Pressupost del contracte. El pressupost màxim d’aquesta contractació serà 

de 6.000 € + IVA: 
- per al disseny de l’activitat: 900 € + IVA 
- per a cada activitat: 100 € + IVA 

 
3. Condicions de contractació 
  
a) Poden presentar ofertes per a la realització d’aquest servei tant persones 

físiques com jurídiques especialitzades en projectes culturals i educatius. 
b) Les activitats proposades han de respectar les necessitats de conservació 

dels espais del Casal Solleric. 
c) No es contractarà cap empresa o persona física que hagi incomplert 

contractes anteriors amb l’Ajuntament de Palma. 
d) Les empreses o educadors contractats han d’assumir totes les despeses de 

material necessari per a dur a terme l’activitat. 
e) Una vegada realitzada l’activitat s’ha de presentar una memòria a 

l’Ajuntament. 
f) El licitador ha de tenir capacitat per a contractar i complir els requisits 

establerts a la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
4. Obligacions del licitador 
 
a) Si els responsables del disseny del projecte resideixen fora de l’illa, hauran 

d’assumir les despeses de bitllets d’avió i hotel necessaris per a la seva 
preparació i la seva execució. 

b) Tota la documentació necessària s’ha de presentar en català. 
c) Ha de complir estrictament el projecte presentat objecte del contracte. 
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5. Documentació a presentar 
 
Els licitadors han de presentar la següent documentació: 
 
- Sol·licitud adreçada a l’Ajuntament de Palma amb les dades fiscals del 

sol·licitant i que indiqui l’interès a participar en aquest contracte. 
- Proposta de l’activitat que ha d’incloure: 

- títol de l’activitat  
- format de l’activitat (visita, taller...) 
- durada de cada sessió 
- recursos educatius que el licitador aportarà a l’activitat 
- nombre d’educadors que participaran a cada sessió 
- usuaris als quals s’adreça (edats, pertinença a determinats col·lectius, 

etc.) 
- nombre d’usuaris que poden participar a cada sessió 
- objectius 
- metodologia 
- necessitats d’espai i necessitats tècniques 
- difusió de l’activitat 

- Oferta econòmica (pressupost) amb les dades fiscals del licitant. 
- Trajectòria de l’equip de personal que presenta la proposta. 
 
6. Consulta de documentació complementària  
 
La documentació necessària sobre el contingut del projecte es podrà consultar 
al web del Casal Solleric: www.casalsolleric.palma.cat. 
 
7. Termini d’execució del contracte 
El projecte s’ha de desenvolupar del 9 de maig al 22 d’agost de 2017. 
 
8. Valoració de les ofertes 
La comissió tècnica de valoració estarà formada per personal tècnic de la 
Regidoria de Cultura. Se seleccionaran les ofertes que obtinguin un mínim del 
50% dels criteris generals i dels específics. 
 
Criteris de valoració 
 
Criteris específics 

 
a) Interès educatiu del projecte: fins a 2 punts. 
b) Potencial de captació de nous públics per al centre: fins a 2 punts. 
 
Criteris generals 
 
a) Recursos educatius que aporta el sol·licitant: 1 punt. 
b) Nombre d’activitats que garanteixen que realitzaran: 1 punt. 
c) Nombre d’educadors que hi participen: 1 punt. 
d) Durada de cada sessió: 1 punt. 
e) Valoració econòmica: 2 punts. 
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9. Termini i lloc de la presentació de les ofertes 
 
Les ofertes s’han de presentar abans del 26 d’abril al Casal Solleric, passeig 
des Born, 23, de Palma, de les 9 a les 14 h. 


