
 

 
ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 
Negociat de Cultura 
 
El departament de Cultura de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb la memòria justificativa 
de dia 15 d’octubre de 2019, sol·licita propostes per a contractació per al disseny i elaboració 
d’una APP per posar en funcionament una agenda cultural unificada. 
Nom. d’expedient: APP-Activitats culturals. 
 
1. Objecte del contracte 
L’objecte d’aquest contracte menor és l’encàrrec del disseny i elaboració d’una aplicació mòbil 
(App natiu amb desenvolupament en IOS i Android), vinculada a les webs de cultura de 
l'Ajuntament de Palma per posar en funcionament una agenda d’activitats culturals unificades 
per temàtiques on surtin totes les activitats que es desenvolupin a la ciutat, siguin públiques o 
privades. 
Tipus de contracte: servei 
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor per sol·licitud de pressuposts. 
Criteris de puntuació: 60% econòmic, 40% proposta tècnica.  
CRITERIS A VALORAR DE LA PROPOSTA TÈCNICA: 
-Seu física: L’empresa té una seu física a Palma-10 punts 
-Experiència prèvia a les administracions públiques: es valorarà amb 2 punts cada feina 
realitzada a l’administració- màxim 5 punts 
-Disseny, confecció i desenvolupament i implementació -màxim 15 punts 
-Claredat, coherència i ordre en la presentació del projecte –màxim 10 punts 
 
2. Especificacions tècniques de la prestació 
Requisits: 

• Portada de pre-càrrega de l’APP. 

• Esdeveniments, en format llistat, ordenat de més recent a més llunyà en el temps i 
amb possibilitat de filtrar per àmbits i temps. 

• Fitxa ampliada de l’esdeveniment(fotografies, text, link... que sortirà de l’APP si 
s’estableix una altra necessitat (venta d’entrades, audioguies...)Agenda de contactes 
de les institucions i dels organitzadors de les activitats amb telèfon i mail 

• Filtre dels esdeveniments per categories: dansa, música. art... 
 
Donar a l’administrador les següents funcionalitats: 

• Donar d’alta, editar o eliminar esdeveniments -els esdeveniments de l’app   
apareixeran també a la web oficial de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Palma. 

• Donar d’alta, editar i/o eliminar usuaris que estiguin interessats a poder publicar 
directament pel caràcter continuat de la seva oferta d’activitats. 

• Donar d’alta, edita i/o eliminar publicacions destacades. 

• L’app ha d’estar operativa en català, castellà i anglès, totes les activitats podran ser 
consultades en les tres llengües. 

• La recollida  d’informació podrà ser  a través de: 

• La base de dades de la web de cultura tipus (MYSQL) 

• API rest 
 
Obligacions: 
L’empresa adjudicatària haurà de comptar amb el personal necessari per a proporcionar el 
servei, el servei no es podrà subcontractar i amb una trajectòria sòlida en el camp de la 
comunicació digital i desenvolupament d'aquest tipus d'aplicació. 
 
Documentació a presentar 
1. Sol·licitud general per a optar a la licitació. 
2. Guió previ del projecte que ha d’incloure les principals accions que es desenvoluparan. 



 

3. Oferta econòmica (pressupost) amb les dades fiscals del licitant. 
4. Trajectòria professional i experiència de l’equip que presenta la proposta. 
5. Model de declaració responsable de compliment de requisits de capacitat per a subscriure 

contractes. 
 
3. Òrgan de contractació 
L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de Cultura i Benestar Social, de conformitat 
amb l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28 d’octubre de 
2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015) 
 
4.Pressupost: 
 Import IVA inclòs: 16.940€  
11.858 € (70%  Aplicació pressupostària: 03.33400.22708-Cultura-Estudis i treballs tècnics 
2019) 
5.082 € (30% Aplicació pressupostària: 03.33400.22708-Cultura-Estudis i treballs tècnics 2020) 
 
5. Termini d’execució 
Primera fase:  disseny i desenvolupament de l’aplicació abans de dia 10 de desembre de 2019. 
Segona fase: entrega i presentació definitiva  abans del 31 de gener de 2020. 
 
6. Lloc de prestació 
El centre de treball de l’adjudicatari . 
 
7. Responsable del contracte 
Director general de Difusió cultural 
 
8. Forma de pagament del preu 
S'estableixen dos terminis de pagament: 
El 70% del pressupost  disseny i desenvolupament de l’aplicació abans de dia 10 de desembre 
de 2019 
El 30% del pressupost entrega i presentació definitiva  abans del 31 de gener de 2020. 
Les factures electròniques tenen els següents codis: 
Oficina contable:  LA0001162 
Òrgan gestor:   LA0001352 
Unitat tramitadora:  LA0008216 
 
El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 
L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: cultura@palma.cat 
Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 31 d’octubre de 2019 
 
Per qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei de 
cultura a través del següent telèfon:971 720 144 (Marcos Augusto) 
 
 


