
REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 

Condicions per a la presentació d’ofertes. Fotografies Monetari Ferbal 

 
L’Àrea de Cultura i Benestar Social està tramitant l’expedient per a l’adjudicació del 
contracte menor per a la realització de macrofotografies de les monedes que conformen 
el Monetari Ferbal del Museu d’Història de la Ciutat. 
 
Mitjançant Decret núm. 202014306 de 22-09-20, s’ha aprovat el següent: 
 

1. Iniciar l’expedient per a realitzar les macrofotografies del conjunt de monedes que 
integren el monetari Ferbal dipositat al Museu d’Història de la Ciutat / castell de 
Bellver.  

2. Autoritzar i disposar la despesa de 14.520 euros (IVA inclòs), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 03.33311.22799 (Museus Bellver.- Treb.realitz.per altres 
empreses) del  vigent pressupost de despeses. 

3. Publicar-ho al Perfil del contractant. 

 
A tal efecte, es convida als professionals interessats a presentar la seva proposició per 
participar en aquesta contractació. 
 
El 25 de març de 1936 l’Ajuntament de Palma va acceptar la cessió, en dipòsit, per al 
Museu de Bellver del monetari propietat de Lluís Ferbal Campo, catedràtic de francès 
de l’Institut Balear i membre de la Comissió Municipal de Cultura. El monetari, 
juntament amb altres materials arqueològics, es va dipositar a les dependències del 
Museu el dia 19 d’abril de 1936. 
 
Una vegada realitzat el recompte el Monetari està format per un total de 2.667 monedes, 
la major part d’època romana, de diferents mides, materials i irregular estat de 
conservació.  

 
Des del Departament de Cultura es considera que s’ha de donar a conèixer a la 
ciutadania aquest llegat que els gestors de la Comissió Municipal de Cultura feren a la 
Ciutat de Palma amb la creació del Museu de Bellver com a conseqüència de la cessió 
del bosc i el castell de Bellver a l’Ajuntament per part del Govern de la República el 
1931. Per això, durant els propers anys es procedirà a l’inventari, catalogació, 
restauració, publicació i exposició del monetari Ferbal. 
 
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les 
següents: 
 
Objecte del contracte: realització de macrofotografies de 2.667 monedes amb dues 
captures, anvers i revers, que passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Palma. 
 
Tipus de contracte: servei/subministrament  
 
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 
 
Criteris de puntuació:  
 40% Oferta econòmica 
 60% Trajectòria professional del licitant. Acreditació de feines semblants a 
 l’objecte del contracte. 



                                                                           
Especificacions tècniques de la prestació:  
 

- Es realitzaran 2 macrofotografies per moneda (anvers i revers) amb numeració 
física individual per a cada moneda, el seu anvers i revers (proveïda pel Museu). 
Aquesta numeració sortirà a la fotografia al costat de la moneda. 

 
- El nom dels arxius lliurats serà el núm. que la càmera assigna per defecte, 

deixant la possibilitat de canviar-lo pel número definitiu de ‘inventari. 
 

- Es muntarà estudi fotogràfic per a macrofotografia de monedes a les 
dependències assignades del castell de Bellver i les sessions fotogràfiques es 
duran a terme preferentment els dilluns en horari de matí.  

 
- Captura digital 14 bits profunditat color, 36Mpx resolució. Il·luminació d’estudi 

Broncolor.  
 
- Els arxius s’entregaran en format AdobeRGB-TIFF 8bits i en format JPG de 

baixa resolució.  
 
- El licitador presentarà una oferta econòmica que no superi el pressupost de 

licitació indicant el número aproximat de sessions fotogràfiques necessàries 
 

Pressupost de licitació: 12.000 € + IVA 
 
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).  
 
Termini d’execució del contracte: el termini d’execució s’iniciarà amb la notificació 
de l’adjudicació i finalitzarà el 30 de novembre de 2020. 
 
Forma de pagament del preu: Presentant una factura mensual expedida per l’entitat i 
conformada pel responsable del contracte o tècnic en qui delegui el control.  

Els codis DIR3 per a la tramitació de la factura electrònica són els següents: 

• Oficina comptable/Secció de Comptabilitat: LA0014968 
• Òrgan gestor/Àrea de Cultura i Benestar Social: LA0014899 
• Unitat tramitadora/Servei de Cultura: LA0014909 

 
Lloc i termini de presentació de l’oferta: 
 
Lloc: L’oferta es podrà presentar a la següent adreça electrònica: negcultura@palma.cat 
 
Termini de presentació: 7 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al 
Perfil del contractant. 
 
La documentació a presentar ha d’incloure un dossier que acrediti la trajectòria 
professional i l’oferta econòmica amb les següents dades: 
 
Dades de l’empresa/ persona física o jurídica (nom, adreça, CIF, telèfon) 
 
Núm. Pressupost / data d’emissió / preu unitari fotografia / import amb indicació de la 
base imposable, els impostos corresponents i l’import total amb els impostos inclosos. 



 
S’haurà d’aportar la següent documentació administrativa:  

- Còpia del CIF / NIF del signatari de la proposició 
- Declaració responsable segons model annex I, que s’acompanya. 

 
Així mateix, s’haurà de facilitar una adreça electrònica per a rebre les notificacions. 
 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el 
Negociat de Conservació i Restauració a través dels següents telèfons: 971739559 – 
971735065. 
 


