
Mitjançant Decret núm. 202012949, de 20 d’agost de 2020, s’ha resolt: 

 

Assumpte: Contracte menor de servei per a l’organització i execució d’un programa de 

formació en cinema adreçat als infants. 

Mitjançant Decret 202011333 de 24-07-20. FASE A 26894 es va aprovar l’inici per a la 

contractació del servei per a l’organització i execució d’un programa de formació en 

cinema adreçat als infants, en el marc del Pla d’Infància 2020, per un import de 18.029 

euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 03.33407.22706 (Cinema 

d’estiu.- Treballs externs) del vigent pressupost de despeses. 

El 24 de juliol de 2020 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci per a la 

presentació d’ofertes, amb un termini de presentació fins el 3 d’agost de 2020. S’hi 

presentaren les següents entitats: 

• Usina de Ideas, SL (CIF Bxxxxxxxx), que ha presentat projecte i pressupost per 

un import de 13.410 euros (IVA exclòs). 

• Associació Xarxa Cinema (CIF Gxxxxxxxx), que ha presentat projecte i 

pressupost per un import de 12.900 euros (IVA exclòs). 

 

Les 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 5 punts 

- Qualitat artística i formativa del projecte i diversitat de la proposta: màxim 25 

punts 

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

característiques similars al projecte presentant fins a un màxim de 16 punts 

- Organització per part d’entitats sense ànim de lucre: 4 punts 

 

La puntuació obtinguda ha estat la següent: 

 

 Associació Xarxa Cinema Usina de Ideas, SL 

Criteris específics 50 punts 25 punts 

Oferta econòmica 50 punts 48,03  punts 

   

Total 100 punts 73,03 punts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El projecte presentat per Associació Xarxa Cinema 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. 

- Presenten un projecte detallat dels dos cursos de contingut divers i 

complementari. La primera proposta planteja com a objectiu educar la mirada 

dels infants per ser capaços de gaudir i entendre el llenguatge cinematogràfic i el 

segon curs té com a contingut conèixer les tècniques cinematogràfiques al llarg 

de la història del cinema.  

- L’equip docent està format per especialistes en cinema i una pedagoga, fet que 

permet combinar el coneixement detallat dels continguts de l’activitat i la seva 

adequació al públic infantil, incidint en els valors formatius. 

- Acrediten el màxim d’experiència en projectes educatius similars a l’oferta 

sol·licitada. 

Atès l’informe de la coordinadora general de Cultura, Francisca Niell Llabrés, 

responsable del contracte, es proposa l’adjudicació a l’entitat Associació Xarxa 

Cinema, CIF Gxxxxxxxx, donat que és l’oferta més econòmica i que arriba a un total 

de 100 punts, puntuació més alta. 

Tipus de contracte: servei. 

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

Criteris de puntuació: especificats a l’informe redactat per la tècnica.  

Termini d’execució: s’iniciarà amb la notificació de l’adjudicació i finalitzarà el 30 de 

desembre de 2020. 

En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 

modificat per RD-Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents d’incorporació de 

diverses directives europees a la contractació pública, s’ha comprovat que a l’expedient 

no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació dels umbrals descrits a l’apartat 

primer de l’art 118. 

 

En compliment de les Bases d’execució del Pressupost 18, 33.6 i 33.7; la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per l’RDL 2/2004, de 5 de març; les Bases d’execució 

del Pressupost municipal per a l’any 2020; el Decret de batlia núm. 201913026, de 28 

de juny de 2019, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma; 

el Decret núm. 201912198, de 17 de juny de 2019, de l’estructura de les àrees i àrees 

delegades de l’Ajuntament de Palma i l’assignació dels regidors titulars respectius, el 

Decret 201912308, de 18 de juny de 2019, de nomenament de tinents de batle, l’acord 

de la Junta de Govern de Palma, de 31 de juliol de 2019, que va delegar els contractes 

menors en general als titulars de les àrees i de les àrees delegades en l’àmbit de les 

seves competències i el Decret núm. 3000, de 26 de febrer de 2014, de delegació de 

competències del director de la Secretaria de la Junta de Govern en altres funcionaris de 

l’Ajuntament, la cap de negociat, que es responsabilitza exclusivament de la tramitació 

administrativa, proposa que es dicti la següent 

 

 

 

 



Resolució 

1. Adjudicar el contracte menor de servei per a l’organització i execució d’un programa 

de formació en cinema adreçat als infants, en el marc del Pla d’Infància 2020, segons el 

pressupost i l’informe adjunt, a Associació Xarxa Cinema (CIF Gxxxxxxxx), per un 

import total de 15.609 euros (12.900 euros, més 2.709 euros d’IVA).  

2. Autoritzar i disposar la despesa de 15.609 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la reserva 

de crèdit feta mitjançant el Decret 202011333, de 24 de juliol de 2020, a l’aplicació 

pressupostària 03.33407.22706 (Cinema d’estiu.-Treballs externs) del vigent pressupost 

de despeses, ref. 9139, op. 25641, Fase A 26894. 

3. Desafectar la quantitat de 2.420 euros,  i retornar l’import a la partida corresponent 

del Pressupost de Despeses de 2020.  

4. Comunicar-ho a l’interessat i al Departament de Comptabilitat. 

 

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, 11 d’agost de 2020 

El cap de departament    
p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014  
(BOIB núm. 30, de 4.03.14)         

     

 

 

 

Damià Sans Tous     

      

 

 


