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REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 

Negociat de Cultura  

Nom. d’expedient: Jornada art Urbà Son Güells 

 

 

En data de 29 de juny es publicà al Perfil del Contractant / Contractes menors l’anunci 

per a la presentació d’ofertes per a dur a terme la redacció del projecte i realització 

d’una jornada d’art urbà a la zona de Son Güells amb un termini de presentació 

d’ofertes fins el 13 de juliol. La proposta d’organització d’una diada d’art urbà a Son 

Güells va ser presentada i aprovada en la convocatòria dels pressuposts participatius 

2020. Mitjançant el Decret núm. 202010060, de 7 de juliol es va fer una reserva de 

crèdit de 17.545 euros. 

 

S’han presentat tres empreses: 

 

• Verbigrafia SL amb CIF B57590267 i domicili a l’edifici Naorte, bloc B, 3r 1r 

del carrer Isaac Newton s/n, 07121 Parc Bit – Palma que ha presentat projecte i 

pressupost per un import de 12.870 euros (IVA exclòs). 

• Tres. Serveis Culturals SL amb CIF B07857451 i domicili al c/ de la Corderia, 

15 bxs, 07001 Palma que ha presentat projecte i pressupost per un import de 

14.500 euros (IVA exclòs). 

• Juan Madrid García – Línea 6 amb CIF 05912469C i domicili al c/ Ample de la 

Mercè, 20 bxs, 07002 Palma que ha presentat projecte i pressupost per un import 

de 13.940 euros (IVA exclòs). 

 

L’oferta de Verbigrafia SL ha quedat exclosa perquè es va entregar fora de termini. 

 

Les altres dues propostes s’han valorat d’acord als criteris especificats en el contracte: 

 

Criteris de puntuació: 50% oferta econòmica, 50% proposta tècnica.  

 

Criteris a valorar a la proposta tècnica: 

- Claredat, coherència i ordre en la presentació del projecte: màxim 10 punts 

- Qualitat artística del projecte: màxim 25 punts 

- Adequació del projecte al pressupost d’execució: 5 punts 

- L’empresa / professional té una seu física a Palma: 5 punts 

- Trajectòria professional: es valorarà amb 2 punts cada iniciativa realitzada de 

característiques similars al projecte presentat fins a un màxim 5 punts 

 

La puntuació obtinguda ha estat la següent: 

 

 Tres Cultura & 

Marc Peris 

Juan Madrid 

García – 

Línea 6 

Criteris específics 50 punts 45 punts 

Oferta econòmica 48 punts 50 punts 

   

Total 98 95 
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El projecte presentat per Tres Cultura & Marc Peris ha obtingut una major puntuació en 

la proposta tècnica pels motius següents: 

 

- El projecte és clar, ordenat i coherent presentant d’una manera molt detallada els 

objectius, la metodologia a seguir i el procés d’execució. 

- Incideix molt en la idea de projecte comunitari tenint en compte l’origen de la 

proposta i la seva aprovació en els pressuposts participatius. 

- Presenta d’una manera original i fonamentada artísticament l’adaptació del 

projecte artístic a les mesures COVID-19 tant pel que fa al procés creatiu com el 

de la participació del públic.  

- Qualitat del projecte artístic: diversitat del contingut, qualitat dels artistes, 

incorpora al projecte la restauració de grafits fet que posa en valor la 

consideració del grafit com a art a preservar, té present la creació local i la 

compra de productes al comerç local especialitzat. 

- L’adequació de l’activitat a l’entorn. 

- Projecte intergeneracional i participatiu. 

 

 

Proposta: 

 

Adjudicar a Tres. Serveis Culturals SL amb CIF B07857451 i domicili al c/ de la 

Corderia, 15 bxs, 07001 Palma el projecte Jornada d’Art Urbà a Son Güells per un 

import de 14.500 euros més un IVA del 21 % de 2.940 euros que fa un total de 16.940 i 

desafectar la quantitat de 605 euros de la reserva de crèdit. 

 

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb l’article 123 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de 

l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició 

potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament, o a les 

dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans 

esmentada, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el 

termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas 

quedarà expedita la via contenciosa administrativa. 

 

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs 

contenciós administratiu, d’acord amb l’article 123 abans esmentat i el que disposa la 

Llei 29/1998, de juliol,  reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 

29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre  aquesta 

notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri 

convenient. 

 

Palma, 30 de juliol de 2020 

 


