
PETICIÓ DE PRESSUPOSTOS PER TAL DE NETEJAR I CONSOL IDAR EL 
CONJUNT ESCULTÒRIC DEL PARC DE LA MAR (SENSE TÍTOL)  OBRA DE 
JOSEP GUINOVART BERTRAN L’ESCULTURA 
 
1. Objecte  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la petició de pressupostos per tal de netejar, 
especialment eliminar les pintades vandàliques, i consolidar les peces soltes o 
desferrades d’en terra tot el conjunt escultòric del Parc de la Mar (Sense títol), obra de 
Josep Guinovart Bertran (núm. inv. 522). Els pressupostos presentats a l’Ajuntament 
de Palma estaran d’acord amb les prescripcions d’aquest plec de condicions. 
 
La neteja, especialment eliminar les pintades vandàliques, i consolidació de les peces 
soltes o desferrades d’en terra del conjunt escultòric del Parc de la Mar (Sense títol), 
obra de Josep Guinovart, és competència de la Regidoria de Cultura i Benestar Social 
(per Llei de Capitalitat  23/06 de 20 de desembre, B0IB núm. 186 ext. de 27 de 
desembre de 2006, Capítol XII. Cultura, art. 104;  i per decret de batlia d’organització 
dels Serveis Administratius núm. 201913026, de 28 de juny de 2019). 
 
Com que aquest servei no disposa de personal ni mitjans propis per a realitzar la tasca 
de neteja i consolidació del conjunt escultòric, es demanen pressupostos per fer un 
encàrrec. 
 
2. Destinataris i requeriments  
 
Poden presentar ofertes per a la realització d’aquets serveis tant persones físiques 
com jurídiques que comptin amb personal especialitzat i titulat en treballs de 
restauració.  
 
Complint l’article 118 de la Llei de contractes del sector públic, en quedaran excloses 
les persones o les entitats que presentin ofertes amb què, individualment o conjunta 
amb altres contractes, superin o igualin la xifra de 15.000.- euros, dins l’any 
pressupostari 2020 i amb la Regidoria de Cultura i Benestar Social.  
 
3. Obligacions de l’adjudicatari  
 
3.1. Són obligacions de l’adjudicatari: 
 

- Dur a terme la intervenció / restauració en el termini indicat en el punt 5. 
- En cas de trobar algun entrebanc per a la realització de les tasques de 

restauració caldrà notificar-ho al cronista de la Ciutat. 
 
3.2. Així mateix, l’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que 
es derivin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, els errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
4. Documentació per a presentar  
 

- Pressupost numerat i detallat de la restauració de l’escultura. 
- Trajectòria de la persona o l’equip que presenta la proposta. 
 
 



5. Termini de l’execució del contracte  
 
La restauració / intervenció s’ha de dur a terme entre els mesos de gener i octubre de 
2020. 
 
6. Criteris de valoració de les propostes 
 
Un cop rebudes les propostes es determinarà quina és la més avantatjosa d’acord 
amb els següents criteris de valoració: 
 

- anàlisi de l’informe 
- preu del pressupost 
- trajectòria de la persona o equip de restauració 

 
7. Presentació de les propostes 
 
Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar a les oficines d’atenció a la 
ciutadania de l’Ajuntament de Palma: 
 
- OAC CORT. Pl. Sta. Eulàlia, 9, CP 07001 – Tel. 971225900 
- OAC AVINGUDES. Av. de Gabriel Alomar, 18 (ed. Avingudes) - CP 07006 - Tel. 

971225900. 
- OAC L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal) - CP 07600 - Tel. 971225891. 
- OAC L’ESCORXADOR. C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) – CP 

07010 - Tel. 971201362. 
- OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 971225900. 
- OAC SANT AGUSTÍ. C. de Margaluz, 30 (Sant Agustí) - CP 07015 - Tel. 

971708733. 
- OAC SANT FERRAN. Av. de Sant Ferran, 42 (ed. Policia Local) - CP 07013 - Tel. 

971225900. 
- OAC SON FERRIOL. Av. del Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971426209. 
- OAC SON MOIX. Camí de la Vileta, 40 – CP 07011 – Tel. 971225900 (ext. 

1736/1737). 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 23 d’octubre de 2019, a les 14 
hores. 
 
Contactes:  
- Cronista de la ciutat, Tel. 971225978, a/e: bbestard@sf.a-palma.es  
- Negociat de Cultura, Tel. 971225900 (ext. 1333), a/e: negcultura@palma.cat . 
 
Presentar propostes suposa l’acceptació d’aquestes condicions. 
 
8. Pagament del preu i forma 
 
L’abonament del preu es tramitarà quan s’hagin finalitzat les tasques de restauració de 
la peça i hagi estat lliurada l’escultura a l’Ajuntament de Palma, un cop presentada i 
conformada la factura, abans del 6 de novembre de 2020. 


