
 
 

REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI, MEMÒRIA 
HISTÒRICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Servei de Cultura 
 
 
 
 
Petició d’ofertes per al servei de desinsectació dels bens patrimonials de Can 
Balaguer corresponent a 2022. 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és el servei dels bens patrimonials corresponent a 2022. 
 
2. Especificacions tècniques del contracte 
 
2.1. La intervenció consistirà en l’aplicació del gel Serpol II amb xeringa de totes les 
superfícies afectades envernissades i amb xeringa i pinzell a les no envernissades. Es 
preveu la realització del treball en 30 hores, en quatre sessions. 
 
Els objectes a desinsectar són: 

- el piano Steinway ubicat a la Sala de Música 
- la vasa de la pintura L’oració a l’hort, còpia de Joaquim Juncosa, a la Sala de Música 

i la cadira de repòs contigua 
- el conjunt isabelí de la sala de la xemeneia 
- l’arrimadillo del menjador 
- l’interior de l’orgue Walcker 
- l’interior del cadiram de pota de cabra de la cambra i l’alcova 

 
2.2. L’empresa s’adaptarà a les necessitats d’horari i planificació del centre, així com a les 
indicacions del personal de Can Balaguer pel que fa a les necessitats de conservació dels 
espais a intervenir.  
 
2.3. En tot moment adequarà la intervenció als criteris establerts pel/la conservador/a 
restaurador/a responsable de la conservació preventiva del centre. 
 
2.3. Les tasques es realitzaran tenint en compte la normativa sanitària i laboral corresponent 
a la manipulació d’aquest tipus de productes. 
 
2.4. Durant la intervenció es protegiran els elements propers al bé en qüestió per tal d’evitar 
taques i d’altres danys. 
 
2.5. El calendari de feina s’adaptarà a les necessitats del centre per tal d’interferir el mínim 
amb el programa de visita pública. 
 
3. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació competent és el Regidor de Cultura, Patrimoni Històric, Memòria 
Històrica i Política Lingüística, conformement a la delegació de competències de la Junta de 
Govern de Palma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Valor màxim del contracte i criteri d’adjudicació 
 

El pressupost per a la contractació de la desinsectació per a 2022 és de 1.650€ més IVA 
 
5. Termini i lloc d’execució del contracte 
 
Les feines es realitzaran a Can Balaguer (carrer Unió, 3) dins el 15 dies següents a 
l’adjudicació del contracte. 
 
6. Forma de pagament 
 
El pagament d’aquests treballs s’abonarà en diverses factures, una vegada realitzada la 
feina. 
 
7. Termini i lloc de presentació de les ofertes 
 
Les ofertes s’han de presentar dins els 10 dies hàbils següents a la publicació d’aquesta 
petició d’ofertes per correu electrònic a canbalaguer@palma.cat. 
 
Informació: 
Can Balaguer: canbalaguer@palma.cat. Tel. 971 22 59 00 ext. 1727 
 
8. Requisits del contractista 
 
Poden presentar ofertes a aquesta licitació les empreses o persones físiques dedicades a la 
realització de les tasques objecte del contracte.  
 
La persona responsable del servei ha de reunir els següents requisits de formació i 
experiència: 
 
Formació: 
 

1. Disposar d’alguna de les següents titulacions: 
a. grau o diplomatura en Conservació i Restauració de Béns Culturals 
b. llicenciatura o grau en Belles Arts, amb qualsevol d’aquestes condicions: 

i. especialitat en Conservació-Restauració 
ii. itinerari curricular en Conservació-Restauració 
iii. estudis de postgrau en Conservació-Restauració 

c. titulació superior en Conservació-Restauració de Béns Culturals 
 
Experiència laboral: 
 

1. Tenir una experiència d’un mínim de 5 anys continuats en el camp de la 
conservació-restauració, bé dins l’àmbit de l’exercici de la professió o com a docent. 
Mitjans d’acreditació: vida laboral o alta d’IAE, relació de clients per als quals s’ha 
treballat al llarg d’aquests 5 anys i documentació gràfica dels treballs de restauració 
de mobiliari realitzats. 

 
2. Tenir experiència demostrable en el camp de la restauració de  fusta per a 

institucions públiques o entitats de reconegut prestigi tant a nivell pràctic com de 
docència. Mitjans d’acreditació: relació de clients institucionals per als quals s’ha 
treballat i documentació dels treballs realitzats. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
9. Criteris de valoració de les ofertes 
 
Les ofertes es puntuaran d’acord amb els següents criteris: 
 
CRITERIS OBJECTIUS PUNTUACIÓ 
Millora del preu/hora respecte l’import màxim de pressupost del 
contracte. Es valorarà d’acord amb la següent fórmula: 
P=M*(PL-Po)/(PL-Pmax) 
P = puntuació de l’oferta 
M= puntuació màxima 
PL=import de la licitació 
Po=import de l’oferta per a valorar 
Pmax=import de l’oferta més econòmica 

50 

Puntuació màxima per a criteris objectius  50 
 
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR PUNTUACIÓ 
1. Projecte tècnic 
 

25 

2. Planificació de les tasques a realitzar  25 
Puntuació màxima per a criteris de judici de valor 50 
 
 
Puntuació màxima total: 100 punts 
 
 
10. Documentació a presentar 
 
S’ha de presentar la següent documentació: 
 

1. Sol·licitut per participar en aquesta licitació 
2. Documents acreditatius dels requisits especificats al punt 8 
3. Projecte tècnic, el qual ha d’incloure: 

a. Metodologia de treball 
b. Planificació de la feina 

4. Oferta econòmica indicant les dades fiscals de l’empresa amb els conceptes 
desglossats i el preu total. 

5. Declaració responsable de no estar inclòs en cap supòsit de prohibició de 
contractació amb l’administració pública, d’acord amb el model adjunt. 
 

 
 
 
Palma, 4 de maig de 2022 
 

 


