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Tipus de contracte: Serveis 
Núm. d’expedient: INN 21 009 
Tipus de procediment:  Contracte menor  
 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ I PREPARACIÓ 
DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA CAPTACIÓ DE FONS DELS PLANS TERRITORIALS 
DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS.  
 
LOCALITZACIÓ: Palma  
UNITAT: FUNDACIÓ DE TURISME PALMA 365  
RESPONSABLE: GERENT – TEL 971225986 / Ext. 1506 
DATA D'INICI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: en el moment de publicació en el 
perfil del contractant de la Fundació Turisme Palma 365.  
DATA DE FI DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES: 7 dies naturals des de l'endemà de la 
publicació de l'anunci al perfil del contractant de la Fundació Turisme Palma 365 (en endavant 
FTP365) que es troba a la plana web municipal de l’Ajuntament de Palma, apartat d’empreses, 
organismes i altres.  
 
ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: Servei d’assistència tècnica que dugui a terme la 
redacció i preparació de la documentació necessària per presentar els projectes seleccionats 
per a la candidatura de captació de fons dels Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions gestionats per la Secretaria d’Estat de Turisme. En cas necessari les actuacions a 
dur a terme inclouran també la coordinació i recopilació d’informació dels projectes elaborats 
per les diferents àrees municipals participants.  
 
TERMINI D’EXECUCIÓ: Des de la data de formalització del contracte fins al dilluns, 23 d’agost 
de 2021, data en la qual la documentació final haurà de ser entregada a l’FTP365.  
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: L'adjudicació del contracte serà en favor de la millor oferta 
globalment considerada, segons el judici de la gerència i/o de l’equip tècnic de l’FTP365.  
 
Els criteris a tenir en compte seran els següents:  
 

Criteris tècnics  
Es valorarà la capacitat i l’experiència del licitadors en la captació de 
fons europeus o públics, principalment pel que fa a la preparació i 
presentació de sol·licituds. 

 
50 

Es valorarà l’experiència del licitador en la gestió de projectes 
vinculats al sector turístic 

 
10 

Criteris econòmics  
Millor oferta econòmica 40 
 100 
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El preu es determinarà a tant alçat, sense aplicació de preus unitaris, per al conjunt de la 
totalitat dels treballs objecte del contracte. El preu ofert pel licitador que resulti  adjudicatari 
es mantindrà invariable.  
 
 
PRESENTACIÓ D'OFERTES:  
 
Les ofertes es presentaran a l’adreça de correu electrònic pedro.homar@palma.cat. Els 
documents es presentaran en format pdf degudament signats electrònicament. El licitador 
haurà de presentar la seva oferta en algun dels dos idiomes oficials de les Illes Balears. 
 
Cal adjuntar: 
 
 Declaració responsable del licitador interessat que compleix els requisits de capacitat 

per contractar amb l'Administració pública.  
 Proposta tècnica, que haurà d’incloure tota aquella documentació necessària per 

justificar l’experiència i treballs realitzats per part del licitador. 
 Oferta econòmica, a tant alçat, per al conjunt global dels treballs, en els termes 

especificats com a objecte del contracte, signada electrònicament pel representant 
legal de l’empresa interessada. S’ha d’indicar el tipus d’IVA aplicable de manera 
separada.  
 

 
DOCUMENTACIÓ ANNEXA:  
 
* Memòria justificativa del contracte menor 
* Model de declaració responsable de la capacitat del contractista  
* Perquè pugui servir de referència del treball que s’ha de desenvolupar, s’inclou també el 
model de formulari PSTD/ACD per a participar en un Pla Territorial de Sostenibilitat Turística 
en destinacions, que és l’entregable final que l’empresa que resulti adjudicatària haurà de 
presentar emplenat a l’FTP365.  
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