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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PER A LA PREPARACIÓ I 
EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE VISITES GUIADES I TALLERS A LES PEDRERES A 
L’AIRE LLIURE DEL BOSC DE BELLVER  

CB 12/2020   

CASTELL DE BELLVER C04010900 

NEGOCIAT DE CULTURA C04010400 

Assumpte: contracte menor per a la realització d’activitats  al castell de Bellver durant la tardor 2020.  

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció: redacció del projecte i realització de visites guiades per un total de 15 hores durant els 
mesos de setembre i octubre de 2020 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

Durant els primers mesos de l’any 2020 s’ha duit a terme un projecte de neteja i reparació del mur de 
tancament de la principal pedrera a l’aire lliure del bosc de Bellver, de la qual procedeix una part 
important del material constitutiu del Castell. Ara l’objectiu principal és donar a conèixer al públic 
general, a través de visites educatives i visites amb taller per al públic familiar aquest espai recuperat.  
Unes pedreres que ens expliquen diferents fases de construcció, tècniques, eines i materials a una 
cultura que modela un paisatge propi i elements patrimonials on es reafirma la importància del marès.  

 

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

- L’activitat tindrà lloc durant 6 dissabtes consecutius els mesos de setembre i octubre de 2020 
- Cada dissabte es realitzarà una visita comentada per a públic adult i una visita i taller per a 

públic familiar.  
- La visita per adults tindrà una durada d’una hora, la visita i taller familiar tindrà una durada de 

una hora i trenta minuts. El tems total  previst per a desenvolupar l’activitat és de 15 h. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes mitjançant anunci al Portal del Contractant, s’han 
presentat dues propostes:  
 
1.- Cristina Llorente Roca amb un pressupost de 2.420 euros (IVA inclòs)  
2.- Gen Cultura S. Coop.  Amb un pressupost de 1.911,80 euros (IVA inclòs) 
 
Les dues s’ajusten a la proposta i compleixen els objectius definit a la memòria tècnica, per aquest 
motiu es proposa que s’efectuï l’encàrrec a l’oferta més econòmica que correspon a Gen Cultura S. 
Coop. amb NIF F16542409, amb domicili al carrer Maria Aurèlia Capmany, 5 baixos, 07004 de Palma 
per un import total de 1.911,80 € (base imposable 1.580,00 € més 331,80 € d’IVA al 21%). Al mateix 
temps s’haurà de desafectar la quantitat de 588,20 € de la reserva de crèdit efectuada en data  
23/07/2020 i núm. de decret  AJT202011171.           . 
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4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA 
D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica 
de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA inclòs). 

Tipus de contracte: servei 

Procediment i forma d’adjudicació: Portal de Contractant, contracte menor.  

Criteris de puntuació: oferta econòmica, projecte i curriculum del licitador 

D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació. 

 

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L’òrgan de contractació competent és l’ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL, 
conformement a l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma del 31 de juliol 
de 2019 (BOIB núm. 109, de 8 d’agost de 2019) 

 

6. VALOR ESTIMAT 

Aquest contracte té un valor estimat de 1.911,80 € (IVA inclòs), que correspon al pressupost presentat 
pel proveïdor  Gen Cultura  i que s’ajusta als preus de mercat. 

 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Import amb l’IVA 
inclòs 

1.911,80 € 

Aplicació pressupostària 

03.33311.22611 MUSEUS BELLVER.- 
PROGRAMACIÓ 

Referència RC 

 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

31 d’octubre de 2020 

 

9. LLOC DE PRESTACIÓ: 

CASTELL DE BELLVER  (c/ de Camilo José Cela, s/n, 07014 Palma) 

 

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

Magdalena Rosselló Pons, cap de negociat  

 

11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N’ESTABLEIX) 

No escau termini de garantia 
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12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: 

No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118 de la Llei 
9/2017, de contractes del sector públic. 

 

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 

Presentant una única factura en finalitzar la prestació del servei, expedida per l’entitat i conformada pel 
responsable del contracte. 

 

Palma, 19 d’agost de 2020 


