
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD D’OFERTES ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL  

RESTAURACIÓ CONJUNT ESCULTÒRIC DE JOSEP GUINOVART UBICAT AL 

PARC DE LA MAR 

 

Segons l’article 104 de la Llei de Capitalitat 23/06 de 20 de desembre, BOIB 186. ext. de 

desembre de 2006), tant en el punt d) com al punt e), obliga a l’Ajuntament de Palma a 

l’adopció de mesures per tal de conservar els béns culturals. Segons el Decret de batlia núm. 

AJT 202213009, de dia 19 de juliol de 2022 d’organització dels Serveis Administratius de 

l’Ajuntament de Palma, al seu punt IV.f., Patrimoni cultural i històric, i concretament a 

l’apartat c), és l’Àrea de Cultura i Benestar Social qui s’encarregarà de conservar i custodiar 

els béns que integren el patrimoni artístic municipal. 

 

- Objecte del contracte: Restauració i recol·locació de peces de pedra de Santanyí per acabar 

de restaurar el conjunt escultòric de Josep Guinovart, ubicat al Parc de la Mar.  

Precedents: l’any 2020 es va iniciar la restauració del conjunt escultòric de Josep Guinovart 

ubicat al Parc de la Mar. El problema més important que es va trobar era que s’havien 

descol·locat un important nombre de peces de pedra de Santanyí, les quals formaven part de 

dit conjunt escultòric. Al llarg del temps, dècades, a mesura que s’anaven descol·locant peces, 

aquestes s’anaven portant a les dependències municipals de Son Pacs. Es va demanar la 

maqueta del conjunt escultòric al taller de pedra de Santanyí i malauradament varen informar 

de què ja feia uns anys l’havien tirada. Tampoc es va poder trobar documentació gràfica que 

pogués facilitar informació on anaven les peces soltes que es conserven a Son Pacs. Durant la 

restauració de l’any 2020 es varen poder recol·locar aquelles peces que, per lògica, es podia 

saber quina era la seva ubicació original, però va haver d’altres que la seva col·locació no va 

ser possible. Així, doncs, no es pogué finalitzar la restauració integral del conjunt de 

Guinovart.  

 

Amb tot, el 2021 es va poder localitzar i adquirir per part de l’Ajuntament de Palma, vint-i-

vuit fotografies que, dies després de la inauguració, havia fet del conjunt escultòric el fotògraf 

Joan Ramon Bonet, amic personal de Josep Guinovart. Amb aquesta nova documentació 

gràfica hi ha la possibilitat de poder completar dita restauració. 

 

- Documentació a presentar: 

- pressupost numerat i detallat del procés de restauració amb els 

imposts corresponents. 

- trajectòria de la persona o l’equip que presenta la proposta. 

- Tipus de contracte: servei 

- Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

- Criteris de puntuació:   

    - oferta econòmica.  

    - trajectòria professional del licitador. 

       -  millora termini execució.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Especificacions tècniques de la prestació:  

 

- S’hauran de recol·locar les peces soltes conservades a Son Pacs, a 

partir de la informació que aportin les fotografies de Joan Ramon 

Bonet.  

- S’haurà de netejar tot el conjunt com a tasca de manteniment. 

- La intervenció s’haurà de documentar gràfica i fotogràficament i 

quedar reflectida a la memòria final. 

 

L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin per a 

l’Ajuntament de Palma o per a tercers de les omissions, els errors, mètodes inadequats o 

conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 

- Òrgan de contractació: Regidoria de Cultura 

 

- Termini d’execució del contracte: cinc mesos a partir de la notificació de l’adjudicació 

 

- Lloc de prestació: Parc de la Mar 

 

- Responsable del contracte: Bartomeu Bestard Cladera, cronista de la ciutat 

 

- Termini de garantia: no escau 

 

- Forma de pagament del preu: presentant una única factura, en finalitzar el servei, 

expedida per l’entitat i conformada pel responsable del contracte. 

 

Els contractistes que facturin per primer cop a l’Ajuntament de Palma han de presentar per 

Registre electrònic un certificat bancari acreditant la titularitat del seu compte, el número del 

qual ha de figurar a la factura corresponent. Les persones físiques poden a més presentar 

aquest certificat per Registre presencialment a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la 

Ciutadania de l’Ajuntament de Palma. 

 

- Lloc i termini de presentació de l’oferta: 

 

- L’oferta s’ha d’adreçar a la Regidoria de Cultura, Negociat de Cultura, al següent 

correu electrònic: negcultura@palma.cat 

- Termini de presentació: 15 dies naturals a partir de la publicació d’aquest anunci al 

Perfil del Contractant. 

- Documents que s’annexen: 

- Declaració absència conflictes d’interessos (DACI) 

- Declaració responsable del contractista 

 

 

- Aquesta convocatòria està adreçada a tècnics en Conservació i Restauració de Bens 

Culturals.  
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- Per a la facturació electrònica, s’ha de tenir en compte els següents codis DIR: 

 

LA0014968 Secció de Comptabilitat   

LA0014899 Regidoria de Cultura i Benestar Social  

LA0014909 Servei de Cultura 

- Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el negociat 

de Cultura 971 225 598, o amb el cronista de la ciutat 971 225 978. 

 

Palma, 29 de setembre de 2022 

 

 

 


