
 

RESOLUCIÓ DE CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DEL PROCE-
DIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I REDISSENY DE LA NOVA WEB TURÍSTI-
CA DE PALMA (INN 19 006) 
 
ANTECEDENTS:  
 
I. La Comissió Executiva de la Fundació Turisme Palma de 365 (FTP365), en sessió ordinària de dia 29 

d’octubre de 2019 aprovà la següent proposta: 
 

1. Aprovar els plecs per a la contractació del servei de desenvolupament i redisseny de la nova web 
turística de Palma (Exp. INN 19 006), mitjançant un procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada i tramitació ordinària i facultar a la presidenta de la Comissió Executiva per a prosse-
guir amb les gestions i els tràmits necessaris per l’adjudicació d’aquest procediment de contracta-
ció. 

 
II. L’11 de novembre de 2019, la vicepresidenta de la Comissió Executiva de la Fundació Turisme Palma 

365 va dictar resolució d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de desenvolupament i re-
disseny de la nova web turística de Palma i d’obertura del procediment d’adjudicació.  

 
III. El 12 de novembre de 2019, es nomenen els membres que integraran la Mesa de contractació per a 

l’adjudicació del contracte del servei  de desenvolupament i redisseny de la nova web turística de Pal-
ma per a la Fundació Turisme Palma 36. 

 
IV. El 19 de desembre de 2019 es publicà en el perfil del contractant de la Fundació Turisme Palma 365 

l’anunci de licitació per a la contractació del servei de desenvolupament i redisseny de la nova web tu-
rística de Palma. 
 
Durant el període de presentació d’ofertes es presentaren les següents ofertes:  
 

1. IDISC Information Technologies, S.L., registrada el 6 de febrer de 2019 amb el núm. 030. 
2. ALFONSO RUZ DE EGUINO, registrada el 6 de febrer de 2019 amb el núm. 034. 
3. ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD, S.A., registrada el 6 de febrer de 2019 amb el 

núm. 035 
 

V. El 20 de febrer de 2020, es reuneix, en acte públic, la Mesa de contractació encarregada de la qualifica-
ció de la documentació general del sobre A que conté la documentació administrativa acordant per 
unanimitat:  

 
1. Concedir 3 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent de l’enviament de la notificació al licitador, 

per a la esmena dels defectes o omissions de la declaració responsable en el format DEUC, a les empre-
ses que a continuació s’indiquen:  
 
- IDISC Information Technologies, S.L. 
- ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD, S.A. 
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2. Notificar mitjançant correu electrònic l’atorgament del termini d’esmenes dels defectes o omissions ob-
servats als licitadors afectats.  
 
3. Excloure de la licitació a ALFONSO RUZ DE EGUINO, en base a l’establert a la clàusula 16.4 dels plecs de 
clàusules administratives particulars, al presentar els sobres sense identificar, signar i numerar. 

 
VI. En data 6 de març de 2020 la Mesa de contractació es reuneix per procedir a l’anàlisi de documentació 

aportada per a esmenar els defectes o omissions, acordant la Mesa de contractació per unanimitat: 
 
1. Declarar esmenats els defectes o omissions observats inicialment a la documentació administrativa 

del sobre A presentada pels licitadors presentats i admesos. 
 
VII. En data 11 de març es reuneix la Mesa de contractació i s’obre el sobre B de les dues empreses adme-

ses a la licitació. Comprovat el seu contingut i verificada la coincidència entre la documentació presen-
tada en paper i format digital, es dona per conclòs l’acte públic i s’acorda per la Mesa de contractació 
sol·licitar informe tècnic per a la valoració de les ofertes presentades.  

 
VIII. El 30 d’abril de 2020 la Mesa de contractació i accepta per unanimitat l’informe tècnic de la valoració 

tècnica dels criteris avaluables per judici de valor. A continuació s’obre l’acte públic per l’obertura dels 
sobres C presentats per les empreses licitadores i es procedeix a donar els resultats obtinguts de la va-
loració de les propostes presentades en el sobre B:  

 
2. ILUNION 

  

43,5 de 45 punts 

 

Memòria tècnica i de disseny 

Cronograma del projecte, terminis, fases i implanta-
ció.  

5 punts 

Estructura de la memòria tècnica i facilitat de lectu-
ra i desenvolupament de la solució proposta.  

6,5 punts 

- Arquitectura necessària pel funcionament de la 
web. 
- Requeriments d’instal·lació de la solució proposta. 

2 punts 

Proposta de disseny. 30 

 
3. IDISC 

  

37 de 45 punts 

 

Memòria tècnica i de disseny 

Cronograma del projecte, terminis, fases i implantació. 4,5 punts 
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Memòria tècnica i de disseny 

Estructura de la memòria tècnica i facilitat de lectura i 
desenvolupament de la solució proposta.  

5,5 punts 

- Arquitectura necessària para el funcionament de la 
web. 
- Requeriments d’instal·lació de la solució proposta. 

2 punts 

Proposta de disseny 25 punts 
 
IX. Seguidament el president procedeix a l’obertura i lectura del sobre C d’IDISC Information Technologies, 

S.L. que conté la documentació següent:  
 

1) ANNEX I: Oferta econòmica: 
 
Implantació: 
 
Preu (IVA exclòs): 42.299,00 € 
IVA: 8.882,79 € 
Tipus impositiu aplicable: 21% 
Preu total: 51.181,79 € 
 
Manteniment: 
 
Preu (IVA exclòs): 8.265,00 € 
IVA: 1.365,65 € 
Tipus impositiu aplicable: 21% 
Preu total: 10.000,65 € 

 
2) ANNEX II: Declaració responsable art. 71 
3) ANNEX III: Declaració responsable prevenció de riscs laborals. 
4) ANNEX IV: Declaració responsable del licitador indicant si és PYME, adreça per notificacions elec-

tròniques i si pertany a un grup empresarial. 
5) Millores. 
6) Certificat ISO 9001:2015 
7) Certificat ISO 17100:2015 
8) Equip de treball. 
9) Recursos materials. 
10) Vida laboral IDISC 

 
X. En segon lloc, el president obre el sobre C  d’ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD, S.A., que conté la 

documentació següent:  
 

1) Oferta econòmica: 
Implantació: 
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Preu (IVA exclòs): 50.230,70 € 
IVA: 10.548,45 € 
Tipus impositiu aplicable: 21% 
Preu total: 60.779,15 € 
 
Manteniment: 
 
Preu (IVA exclòs): 9.814,05 € 
IVA: 2.060,95 € 
Tipus impositiu aplicable: 21% 
Preu total: 11.875,00 € 

 
2) Equip de treball. 
3) Millores. 
4) Certificat AENOR: ISO 9001:2015. 

 
XI. Una vegada oberts els sobres C i comprovat el seu contingut es dóna per conclòs l’acte públic.  
 
XII. Seguidament i en el mateix acte la MESA procedeix a aplicar les fórmules relatives als criteris avaluables 

de forma objectiva inclosos en les propostes dels licitadors amb els resultats següents:  
 

ILUNION IDISC 
Criteris Puntuació 

Oferta 
Puntua-

ció 
Oferta Puntuació 

1.3 Control de qualitat 2,5 ISO 9001:2015 2,5 
ISO 9001:2015 

ISO 17100:2015 
2,5 

1.5  Equip tècnic 
Qualificació del personal 

Experiència 

7,5 
 
 

 
3,75 
3,75 

7,5 
 
 

 
3,75 
3,75 

7,5 
 
 

3 Proposta econòmica 
(sense IVA) 

Implantació 
Manteniment 

 
 

21 
4 

 
 

50.230,70 € 
9.814,65 € 

 
 

5,23 
1,02 

 
 

42.299,00 € 
8.265,00 € 

 
 

21 
4 

4. Millores al projecte 
Ampliació termini mante-
niment 
Criteris socials 

 
 

15 
5 

 
 

15 mesos 
5/5 

 
 

15 
5 

 
 

15 mesos 
9/12 

 
 

15 
3,75 

Total: 55  36,25  53,75 
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VII.- Finalitzat el tràmit d’obertura de proposicions, la ponderació total de la licitació es la següent: 
 
 

ILUNION IDISC 
Criteris Valor 

Puntuació Puntuació 

1.1 Cronograma del projecte 5 5 4,5 

1.2  Estructura de la memòria tècnica 7,5 6,5 5,5 

1.3 Control de qualitat 2,5 2,5 2,5 

1.4 Arquitectura i requeriments 2,5 2 2 

1.5  Equip tècnic 7,5 7,5 7,5 

2. Proposta de disseny 30 30 25 

3. Proposta econòmica (sense IVA) 25 6,25 25 

4. Millores al projecte 20 20 18,75 

Total: 100 79,75 90,75 

 
 
De conformitat amb la clàusula 17 dels Plecs de Clàusules Administratives, la Mesa de Contractació proposa 
a IDISC Information Technologies, S.L. com a adjudicatari de la present licitació i trasllada a l’òrgan de con-
tractació la seva proposta perquè aquest faci la classificació i el requeriment de la documentació correspo-
nent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En l’art. 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, s’estableix que correspon a la Mesa de 

Contractació o a l’òrgan de contractació classificar les proposicions presentades d’acord amb els criteris 
que s’han establert en els plecs. 

 
2. D’acord amb l’art. 25 dels estatuts de l’FTPM 365, la Comissió Executiva és l’òrgan amb competència 

per a aprovar l’autorització i disposició de la despesa i la concertació d’operacions de crèdit, així com 
l’aprovació de contractes, l’import dels quals superi la quantia que s’aplica a cada moment en la 
normativa per a contractes d’adjudicació directa. 

 
3. D’acord amb l’art. 27 dels estatuts de la FTPM 365, correspon a la Presidència de la Comissió Executiva, 

executar els acords que adopti la Comissió Executiva. 
 
En conseqüència,  
 
RESOLC:  
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1. Classificar en ordre decreixent les ofertes presentades pels contractistes en el procediment per a la 
contractació del servei de desenvolupament i redisseny de la nova web turística de Palma per a la 
Fundació Turisme Palma 365. La classificació queda de la següent forma: 

 
 

 EMPRESES LICITADO-
RES 

Puntuació Total 

1er IDISC Information 
Technologies, S.L. 

90,75 

2on ILUNION TECNOLO-
GÍA Y ACCESIBILI-
DAD, S.A. 

 

79,75 

 
 
2. Requerir a l’empresa IDISC Information Technologies, S.L. titular del CIF B61284014, perquè en un 

termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors a partir del dia següent en el que tingui lloc 
aquest requeriment, presenti la documentació justificativa corresponent en els termes que 
s’assenyalen a les clàusules 19 i 20 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest 
procediment de contractació. 

 
Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que l’empresa licitadora 
ha retirat l’oferta, i és proposarà al següent licitador per ordre de classificació.  
 
Tot això de conformitat amb l’art. 159 de la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, i d’acord amb 
l’oferta presentada per l’empresa IDISC Information Technologies, S.L. per a la contractació del servei de 
desenvolupament i redisseny de la nova web turística de Palma (Exp. INN 19 006). 
 
Contra aquesta resolució, en ser un acte de tràmit no qualificat, no cap la interposició de cap recurs. 
 
Palma, 14 de maig de 2020 
 
El director gerent 

 
Pedro Homar Oliver 
 


