
 
 
 

REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 
Servei de Cultura 
 
Petició d’ofertes del servei d’informació per a la realització de visites guiades a 
Can Balaguer.  
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquesta petició d’ofertes és el servei puntual d’informació que ha d’incloure 
el servei de visites guiades a Can Balaguer. 
 
2. Especificacions tècniques del contracte 
 
L’adjudicatari té les següents obligacions: 

� Realitzar l’activitat d’acord amb la proposta presentada. 
� Presentar una memòria anual amb les dades corresponents a l’assistència i 

l’avaluació de les sessions. 
� Si se suspèn alguna de les sessions per causa major l’adjudicatari ha d’acordar 

amb el personal tècnic de Can Balaguer una altra data per a la visita. 
� Gestionar les reserves prèvies a les visites, la rebuda i l’assistència del públic.  
� Col·laborar amb l’Ajuntament de Palma en la difusió de l’activitat. 
� Incloure el logotip de l’Ajuntament de Palma i de Can Balaguer a tota la difusió 

de l’activitat. 
� Respectar en tot moment les indicacions donades pels tècnics del centre pel 

que fa a la conservació de l’espai on es desenvoluparà l’activitat. 
� El projecte presentat ha d’estar realitzat amb criteris inclusius, sense excloure 

cap col·lectiu minoritari o amb necessitats especials.  
 
3. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació competent és el Tinent de Batle de Cultura i Benestar Social, 
conformement a la delegació de competències de la Junta de Govern de Palma. 
 
 
4. Valor màxim del contracte i criteri d’adjudicació 
 
L’Ajuntament abonarà 1170 € exempts d’IVA per al servei puntual d’informació que ha 
d’incloure el servei de visites guiades a la planta noble de Can Balaguer. 
 
CRITERIS OBJECTIUS PUNTUACIÓ 
1. Inclusió de la perspectiva de gènere al projecte (equip com a mínim 
paritari) 
 

15 

2. Adaptació de la proposta a un llenguatge no sexista i inclusiu amb 
tots els col·lectius, que no exclogui per raó de, raça, origen, condició 
sexual, gènere o classe social. 
 

15 

3. Elaboració de recursos pedagògics específics per a la realització de 
les visites guiades 
 

10 

4. Millora de la proposta preu/hora del servei d’informació que inclou el 
servei de visites guiades.Es valorarà d’acord amb la següent fórmula: 

30 



P=M*(PL-Po)/(PL-Pmax) 
P = puntuació de l’oferta 
M= puntuació màxima 
PL=import de la licitació 
Po=import de l’oferta per a valorar 
Pmax=import de l’oferta més econòmica 
 
Puntuació màxima per a criteris objectius  70 
 
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR PUNTUACIÓ 
1. Originalitat de la proposta 
 

20 

2. Trajectòria de l’equip humà, entitat o empresa que durà a terme el 
servei  
 

50 

3. Adequació de la proposta als continguts proposats 
 

50 

Puntuació màxima per a criteris de judici de valor 120 
 
 
5. Requisits del contractista 
 
Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques que reuneixin aquests 
requisits:  
 
Cas de tractar-se d’una persona física, ha de tenir un perfil educatiu, amb experiència 
d’un mínim de dos anys en projectes educatius dins l’àmbit d’art i patrimoni, 
respectivament; així com titulació de grau o llicenciatura en Història, Història de l’art i/o 
Belles Arts, amb Certificat d’Aptitud Pedagògica o Màster corresponent; o bé 
llicenciatura o grau en Educació primària, Educació social, amb formació acreditada en 
el camp de les arts visuals. Nivell de Català C1. 
 
Cas de tractar-se d’una persona jurídica, ha d’acreditar que al nivell màxim de 
responsabilitat de la seva organització es trobi una persona amb un perfil clarament 
educatiu, amb els requisits especificats a l’apartat anterior 
 
En ambdós casos, la persona física o jurídica que opti a la licitació, ha de provar 
l’especialització en la realització de programes educatius i/o sociocomunitaris per a 
institucions públiques o sense ànim de lucre. Es considera provada aquesta 
especialització quan s’acrediti la realització de projectes dins aquest àmbit com a 
mínim durant tres anys de manera continuada, i la seva facturació dins aquest tipus 
d’activitats constitueixi, com a mínim, el 80% per cent del total de mitja al llarg 
d’aquests tres anys. 
 
6. Termini d’execució del contracte 
  
El contracte s’executarà durant el 2020, durant nou mesos (de gener a juny i de 
setembre a desembre) 
 
El servei s’ha d’oferir puntualment, un dissabte de cada mes durant 2 hores, on 
s’hauran d’oferir 2 visites: una en català i una altra en castellà, d’una hora de durada 
cadascuna. La duració del servei serà de 9 mesos.   
 
7. Forma de pagament 
 



El pagament d’aquests serveis es farà una vegada finalitzada l’activitat. El pagament 
d’aquestes activitats s’abonarà en diverses factures, una vegada realitzada la feina. 
 
 
8. Termini i lloc de presentació de les ofertes 
 
Les propostes s’han de presentar dins els 15 dies següents a la publicació d’aquesta 
petició d’ofertes al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma. 
 
Les sol·licituds, acompanyades amb el projecte, es poden presentar: 

 
� En format digital, a traves del registre electrònic de la seu electrònica de 

 l’Ajuntament de Palma. 
 

� Presencialment, a qualsevol Registre de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Palma. 

 

o OAC Avingudes Avinguda de Gabriel Alomar, 18, 07006 Palma (Illes 
Balears) Tel:971 22 59 00  

o OAC CORT Plaça de Santa Eulàlia, 9, 07001 Palma (Illes Balears) 
Tel:971 22 59 00 

o OAC L'ARENAL Avinguda Amèrica, 11, 07600 Palma (Illes Balears) 
Tel:971 22 59 00 

o OAC L'ESCORXADOR Carrer de l'Emperadriu Eugènia, 6, 07010 
Palma (Illes Balears) Tel:971 22 59 00 

o OAC PERE GARAU Carrer de Pere Llobera, 9, 07007 Palma (Illes 
Balears) Tel:971 22 59 00 

o OAC SANT AGUSTÍ Carrer de Margaluz, 30, 07015 Palma (Illes 
Balears) Tel:971 22 59 00 

o OAC SANT FERRAN Avinguda de Sant Ferran, 42, 07013 Palma (Illes 
Balears) Tel:971 22 59 00 

o OAC SON FERRIOL Carrer del Cid, 8, 07198 Palma (Illes Balears) 
Tel:971 22 59 00 

o OAC SON MOIX Camí de la Vileta, 40, 07011 Palma (Illes Balears) 
Tel:971 22 59 00 

 
 
Per a més informació: canbalaguer@palma.cat Tel. 971 22 59 00 ext. 1725  
 
9. Documentació a presentar 
 
Sol·licitud per a participar en aquest procediment segons el model adjunt. 
 
Projecte del servei d’informació on s’inclouran les visites guiades:  
 



a. Objectius   
b. Metodologia 
c. Desenvolupament de l’activitat, amb el guió de la visita, tenint en compte els 

següents continguts: 
� Història de la casa 
� Fons Balaguer i les seves col·leccions  
� Obres destacades 
� Josep Balaguer i la seva relació amb la música i amb l’orgue Walcker 

d. Proposta de calendari 
e. Pressupost desglossat 
f. Trajectòria professional i titulació dels peticionaris 
g. En cas que sigui una empresa o entitat, adjuntar a la informació anterior la 

trajectòria d’aquesta  
h. Declaració responsable, segons el model adjunt   


