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FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 
 

INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL 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  

 
Número d’expedient: INN 21 009 

 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:  

Contractació d’un servei d’assistència tècnica que dugui a terme la redacció i preparació de la documentació necessària per 

presentar els projectes de la ciutat de Palma 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. 

L’objecte del contracte no s’ha configurat per evitar l’aplicació de les regle s generals de contractació. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:   

La ciutat de Palma, com a destinació urbana internacionalment reconeguda, i la zona turística de la Platja de Palma, una 

destinació costanera consolidada i de referència turística, ambdues amb una gran afluència de visitants, encaixen 

perfectament en el perfil de les destinacions turístiques a les quals van dirigits els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística 

en les Destinacions.   

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de la nostra destinació de reconvertir-se i dotar-se d’un model turístic intel·ligent i 

sostenible, des de l’FTP365 i des de l’Ajuntament de Palma, volem apostar pel desenvolupament de projectes que ens ajudin 

a aconseguir els objectius abans esmentats, amb accions de gestió de l’ús públic dels espais protegits i la posada en valor 

del patrimoni natural, la mobilitat sostenible o el disseny i implantació de sistemes de contribució dels turistes a la 

sostenibilitat de la destinació, entre d’altres.   

És per això que considerem de gran importància presentar la candidatura dels diferents projectes desenvolupats per aquest 

Ajuntament a la captació d’aquests fons, que ens permetin desenvolupar projectes que millorin la competitivitat de la nostra 

destinació.   

La manca de disponibilitat de personal tècnic especialitzat en la captació de fons públics i els mitjans personals i materials 

que disposa l'Ajuntament de Palma i especialment l’FTP365, resulten insuficients per a dur a terme la presentació detallada 

de la documentació i la redacció del projecte necessaris per dur a terme la sol·licitud d’aquest finançament, motiu pel qual  

es justifica la necessitat de procedir a una contractació externa. 
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3. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I 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 en funció de 

la quantia del mateix, al ser el seu import inferior a 15.000,00 € (IVA no inclòs).     

 

4. VALOR ESTIMAT:  9.000,00 €.  

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ: Tot i que en el document de la memòria justificativa es definia com a data límit d’execució el 

dilluns, 23 d’agost de 2021, s’ha decidit ampliar aquest termini fins el dilluns, 6 de setembre de 2021.  

 

6. LLOC DE LA PRESTACIÓ: Palma 

 

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Pedro Homar, gerent de la Fundació Turisme Palma 365. 

 

8. GARANTIES EXIGIDES PER CONTRACTAR: 

No és necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb el que estableix l’article 153 en relació amb 

l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

 

9. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: 

El pagament es realitzarà mitjançant presentació per via telemàtica, d’una única factura oficial a la finalització de la 

prestació. A la factura es detallarà l’objecte del contracte. 

El responsable del contracte haurà d'aprovar la factura, o, si escau, sol·licitar les modificacions que consideri pertinents,  

dins dels quinze dies següents a la seva recepció. 

La Fundació abonarà la factura conformada en el termini dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels serveis, 

mitjançant transferència bancària al compte corrent designat per l'adjudicatari. En tot cas, l'adjudicatari està obligat a 

lliurar a la Fundació Turisme Palma 365 el rebut o certificat del pagament, si aquest així ho requereix. 

Juntament amb la factura haurà d’acompanyar-se el certificat de titularitat bancària. 

 

10. ENTITAT PROPOSTA PER A L’ADJUDICACIÓ DIRECTA: 

Amb data 2 d’agost de 2021 es va publicar la convocatòria en el Perfil del contractant i es varen rebre ofertes de les 

següents entitats: 

• Any Solution  

• Fi Group 
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• KPMG 

• Inteligencia Turística 

• Agenor 

 

Amb data 10 d’agost es va sol·licitar l’esmena de deficiències en la justificació documental de l’experiència i capacitat a l es 

entitats Any Solution, Fi Group, KPMG i Aenor, atorgant un termini per esmenar que finalitzava el divendres, 13 d’Agost. 

Tots els licitadors varen esmenar aquestes deficiències en el termini establert.  

 

Per altra banda, pel que fa a les ofertes econòmiques, es va comprovar la possibilitat de baixa temerària d’una de les ofertes, 

en base al l’article 85 del RGLCAP, RD 1098/2001. Per aquest motiu, en data 10 d’agost es va sol·licitar al licitador la 

justificació del preu ofert. Una vegada revisada la informació aportada, es decideix rebutjar l’oferta per ser considerada baixa 

temerària.  

 

11. ADJUDICACIÓ DIRECTA: 

 

Una vegada analitzades les ofertes rebudes i la documentació presentada en el termini d’esmena de deficiències, i en base 

a la valoració de les mateixes que es detalla a continuació, es proposa adjudicar a l’entitat: F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS 

D MAS I SLU, el contracte de 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, per l’import total de 8.494,20 € (IVA inclòs). 

 

OFERTES 

CRITERIS TÈCNICS CRITERIS ECONÒMICS TOTAL 

Capacitat i experiència 

en captació de fons 

europeus i/o públics 

(Màxim 50 punts) 

Experiència en la 

gestió de projectes 

vinculats al sector 

turístic 

(Màxim 10 punts) 

Oferta econòmica, 

sense IVA 

Puntuació 

(Màxim 40 punts) 
100 

Any Solution  35 5 7.500,00 € 30,30 70’3 

Fi Group 50 10 7.020,00 € 40,00 100 

KPMG 40 6 8.500,00 € 10,10 56’1 

Inteligencia Turística 25 7 8.400,00 € 12,12 44’12 

 

En aplicació del que disposa l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, s’ha comprovat que a l’expedient 

no s’altera objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista proposat 
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no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra prevista en l’ apartat primer de l’articl e 

118. 

 

Segons l’article 30.12 dels estatuts de la Fundació (BOIB 52, de 12/04/2012), el director gerent té atribuïdes les funcions de 

aprovar i adjudicar els contractes menors.  

 

 

Per tot això  

 

RESOLC 

Autoritzar i adjudicar el contracte menor de 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 a favor de l’entitat F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU, per l’import de  8.494,20 

€ , IVA inclòs. 

 

 

Palma, 13 d’agost de 2021 

 

 
Proposa la valoració dels criteris tècnics de les ofertes: 
 
 
 
 
 
Sgt la tècnica de promoció Neus Perona Rigo 

Conforme amb les propostes, en dict resolució. 
El director gerent de la Fundació Turisme P365  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt Pedro Homar Oliver 
 

Proposa la valoració dels criteris econòmics de les ofertes: 
 
 
 
 
Sgt el tècnic d’administració Agustín Quintanilla Torres 
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