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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 18 d’octubre de  2019, sol·licita propostes per a contractació per a la redacció del projecte 
bàsic i d’execució de l’edificació modular de sales d’assaig: 10 mòduls per a sales d’assaig, 1 
mòdul per bany i 1 mòdul per oficines. 
 
Nom. d’expedient: Sales assaig-2019 
 
1.-Objecte del contracte 
Redacció del projecte bàsic i d’execució de l’edificació modular sales d’assaig  : 10 mòduls per 
a sales d’assaig, 1 per a banys i 1 per a oficines de gestió administrativa dels espais. 
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: una seu física a Palma. 

-Experiència prèvia en projectes d’edificació modular per a sales d’assaig de similar 

característiques. 

-Experiència prèvia amb edificació modular per espais municipals: per a la justificació 

d’aquest punt s’aportarà una breu documentació escrita o gràfica de projectes 

desenvolupats. 

2. Especificacions tècniques de la prestació 
Requisits: 

-Espai a construir 350 m2, al solar ubicat a Son Forteza amb referència cadastral  

  016205  0202 
-Nombre de sales d’assaig : 10 
-1 mòdul per oficines 
-1 mòdul per bany 
-Possibilitat d’ampliació 

Documentació a presentar: 
1.- Sol·licitud general per a optar a la licitació 
2.- Oferta econòmica 
3.- Trajectòria professional i experiència valorable en aquesta oferta. 
 
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 del contracte i aplicació pressupostària 
Import IVA inclòs: 14.417,17 € + 3.027,61 IVA = 17.444,78 € 
 
5. Termini d’execució 
El termini d’execució serà d’un mes i una setmana a partir de la notificació de l’adjudicació. 
 
6. Lloc de prestació 
El centre de treball de l’adjudicatari. 
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7. Responsable del contracte 
La coordinadora general de Cultura. 
 
8. Forma de pagament del preu 
Mitjançant la presentació de factura un cop s’hagi finalitzat la feina. 
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: 31-10-2019 
 
Per qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei de 
cultura a través del següent telèfon: 971 72 01 44 (Àngela Sureda). 
 


