
 

 
 

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 

Negociat de Cultura 

 

SOL·LICITUD D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ PER A 

L’AIXECAMENT DE PLÀNOLS DE L’ANTIGA PRESÓ DE PALMA DELS 

EDIFICIS DINS DEL PERÍMETRE DEL FOSSAT 

 

Nom. d’expedient: Antiga presó de Palma – Centre d’Innovació Cultural i 

Creativa 

 

1. Objecte del contracte: L’objecte d’aquest contracte menor és l’encàrrec de 

l’aixecament de plànols de l’antiga presó de Palma dels edificis dins el perímetre del 

fossat. 

 

2. Tipus de contracte: servei 

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

 

3. Criteris de puntuació: import oferta més econòmica 

 

4. Especificacions tècniques de la prestació: Aixecament de plànols compatible amb 

la plataforma BIM i amb format dwg, plantes, alçats seccions (Secció obligatòria pel 

panòptic). S’ha de presentar en CD / USB i còpies reduïdes en paper format DIN A-3 

 

5. Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació competent és l’Àrea de Cultura i 

Benestar Social 

 

6.Pressupost:  Import sense IVA: 14.999 euros 

 

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 

2019 i amb la Regidoria de Cultura i Benestar Social.  

 

7. Termini d’execució: El termini d’execució serà d’un mes a partir de la notificació de 

l’adjudicació 

 

8. Lloc de prestació: El centre de treball de l’adjudicatari – antiga presó de Palma 

 

9. Forma de pagament del preu: Mitjançant la presentació de factura un cop s’hagi 

finalitzat la feina 

 

10. Lloc i termini de presentació: Termini de presentació d’ofertes fins el 18 

d’octubre de 2019 

 

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar a les oficines d’atenció a la 

ciutadania de l’Ajuntament de Palma: 

 

- OAC AVINGUDES. Av. de Gabriel Alomar, 18 (ed. Avingudes) - CP 07006 - 

Tel. 971 225 900. 

- OAC CORT. Pl.de Santa Eulàlia, 9 – CP 07009 

- OAC L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal) - CP 07600 - Tel. 971 225 891. 



 

- OAC L’ESCORXADOR. C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) – 

CP 07010 - Tel. 971 201 362. 

- OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 971 22 59 

00. 

- OAC SANT AGUSTÍ. C. de Margaluz, 30 (Sant Agustí) - CP 07015 - Tel. 971 

708 733. 

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

Tel. 971 225 900. 

- OAC SON FERRIOL. Av. del Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971 426 

209. 

- OAC SON MOIX. Camí de la Vileta, 40 – CP 07011 – Tel. 971 225900 (ext. 

1736/1737). 

 

En el cas que la sol·licitud s’enviï per correu, s’ha de presentar a l’Oficina de Correus 

amb el sobre obert perquè la segellin, a fi d’acreditar dia i hora en què s’ha enviat i que 

es troba dins el termini fixat en la convocatòria. En aquest cas s’ha de comunicar per 

correu electrònic, a negcultura@palma.cat, que la tramesa s’ha realitzat a una oficina 

de Correus; hi ha de figurar, adjunta, la còpia del formulari de sol·licitud segellat.  

 

Pagament del preu i forma 

 

L’abonament del preu es tramitarà un cop s’hagi finalitzat la feina, presentada la factura 

expedida per l’empresa, i conformada pel responsable del contracte. 

 

Les factures electròniques tenen els següents codis: 

 

Oficina contable:  LA0001162 

Òrgan gestor:   LA0001352 

Unitat tramitadora:  LA0008216 

 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei 

de cultura: 971 720 144 (Àngela Sureda) 

 

Palma, 10 d’octubre de 2019 
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