Núm. d’expedient: “Cinema de Barri” per a l’any 2022.
Assumpte: d’adjudicació la contractació d’un servei de cinema a l’aire lliure “Cinema de
Barri” per a l’any 2022.
Memòria justificativa per a la contractació d’un servei de cinema a l’aire lliure “Cinema de
Barri” per a l’any 2022.
Tipus de contracte: serveis
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Sense criteris.
D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació.
El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior ha designat responsable del contracte
al cap del Departament de Participació Ciutadana i Govern Interior.
Amb motiu de la programació d’estiu de l’any 2022, i amb la finalitat de generar espais de
trobada, relació i convivència entre els veïns que afavoreixin la dinamització ciutadana, la
cohesió social i els valors comunitaris, des de l’Ajuntament de Palma es vol oferir una
programació de cinema d’estiu adreçat a un públic familiar.
Per a la contractació d’aquest servei es van elaborar les bases per regular dita licitació,
aprovades per Decret AJT 202207696 de data 2 de maig de 2022, i es varen publicar al
Perfil del Contractant d’aquest ajuntament, amb data 3 de maig de 2022.
D’acord amb el que indica l’informe tècnic que s’adjunta, de data 1 de juny de 2022,
s’informa el següent:
Un cop finalitzat el termini establerts per a la presentació d’ofertes, es van rebre propostes de
quatre empreses, amb la següent oferta econòmica:
Empresa

Acustic Live SL
Antoni Miquel Maura Antich
Tres setze 35 S.L
Deejaysgrup, SLU

Oferta econòmica percentual
de rebaixa respecte al preu
unitari de licitació
42%
36,82%
16%
9,5%

Vistes les ofertes presentades es va procedir a la valoració sobre la possibilitat que les ofertes
econòmiques fossin desproporcionades o temeràries, segons l’article 85.4 del RGLCAP i es va
requerir a l’empresa i es va concloure que l’oferta presentada per Acustic Live SL presentava
possibles valors anormals o desproporcionats, al ser inferior a la mitjana ajustada en 10 punts
percentuals. Per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 149 de la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic, es va requerir a l’empresa Acustic Live SL per a que justifiques el
baix nivell del preu ofert que ha determinat la possible anormalitat de la seva oferta.
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Àrea Participació Ciutadana i Govern Interior

1- Acustic Live SL declara que els equips a utilitzar en la realització del servei són,
pràcticament tots, de la seva propietat, amb la qual cosa es conclou que no es necessari
realitzar cap inversió i que la disponibilitat dels equips necessaris està garantida.
2- Acustic Live SL manifesta que redueix els seus beneficis a causa de la situació derivada de
la crisi sanitària de la Covid-19, en favor de mantenir l’empresa en funcionament.
I a més tenint en compte que la segona oferta presentada més avantatjosa econòmicament no
implica una diferència significativa, és a dir un 5,18 % menys de rebaixa sobre el preu unitari,
es proposa acceptar la oferta d’Acustic Live SL atès que s’entén justificada la seva rebaixa i per
tant que es pot dur a terme el servei objecte del contracte.
Per tant, es procedeix a la valoració de totes les ofertes presentades, tenint en compte el criteri
establert a la convocatòria per a la contractació d’un servei per dur a terme la programació
municipal d’estiu «Cinema de Barri», per a l’any 2022, es proposa adjudicar a Acustic Live SL
amb NIF amb CIF B-16505893, domicili a c/Mateu Fiol 7 baixos, 07013 de Palma, el servei per
dur a terme la programació municipal d’estiu «Cinema de Barri». Així, aplicant la rebaixa
ofertada del 42% sobre el pressupost base de licitació, resulta el següent preu unitari: 875,50 €
per projecció (base imposable 723,55 € + 21 % d’IVA 151,95 €).

Per tot l’anterior, i d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
contractes del sector públic; l’article 127.1 g) de la Llei 7/1985, de 2d’bril, reguladora de les
Bases del règim local; les Bases d’execució núm. 19, 34.6 i 34.7 del pressupost vigent; el Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el Decret de Batlia núm. AJT 201913026 de
dia 28 de juny de 2019, d’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma,
i el punt segon de l’Acord de la Junta de Govern de Palma de dia 31 juliol de 2019 (BOIB
núm. 109, de 8 d’agost), que va delegar els contractes menors en general als titulars de les
àrees en l’àmbit de les seves competències, el regidor de Participació Ciutadana i Govern
Interior dicta el següent
DECRET
1.- ADJUDICAR a Acustic Live, SL, amb CIF B16505893, i domicili a c/Mateu Fiol, 7,
baixos, CP 07013 de Palma, el contracte menor de serveis per dur a terme la programació
municipal d’estiu «Cinema de Barri», per un import màxim total de 10.506,00 euros (21%
d’IVA inclòs).
Assenyalar que les projeccions s’abonaran en base als següents preus unitaris:
Activitats previstes
Preu unitari projecció

Preu unitari

Import total (12 projeccions)

875,50 €

10.506,00 €

2.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 10.506,00 € (21% d’IVA inclòs), amb
càrrec a l’operació fase A 16884 realitzada a la partida pressupostària 16 33806 22609, del
Pressupost Municipal de despeses 2022.
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Rebuda la justificació i analitzats els motius exposats per l’empresa Acustic Live SL:

4.- DESAFECTAR la quantitat de 7.607,70 €, que han resultat com a sobrant de l’operació A
16884 de l’aplicació pressupostària 16 33806 22609 del vigent pressupost municipal de
despeses.
5.- PUBLICAR al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma aquest
decret.
6.- NOTIFICAR aquest decret a la persona interessada i a la secció de Comptabilitat
d’aquest Ajuntament.
Palma a 8 de juny de 2022
Signat electrònicament,
La responsable del contracte,
La directora general de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Claudia Costa del Río
La cap de secció
Maria Quetglas Peñas
Que es decreti,
El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior
Per delegació de la Junta de Govern,acord de 31/07/2019 (BOIB 109, de 08/08/2019)

Alberto Jarabo Vicente
p.d. Decret AJT 201912198, de data 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

En prenc raó,
El secretari adjunt
Miquel Ballester Oliver
(Validat electrònicament)

Comptabilitat Op: FASE A 16884

/FASE A 16884
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3.- RECONÈIXER l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el servei s’ha duit a
terme correctament i s’ha presentat la factura.

