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SOL·LICITUD D’OFERTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA 

 

CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL DISSENY DE PICTOGRAMES, 

ADAPTACIÓ ALS DIFERENTS SUPORTS DE SENYALITZACIÓ I GESTIÓ DE LA 

PREIMPRESSIÓ AMB LES IMPREMTES 

La Regidoria de Cultura de l’Àrea de Cultura i Benestar Social està tramitant l’expedient per a 

l’adjudicació del contracte menor per a la realització del disseny de pictogrames, adaptació als 

diferents suports de senyalització i gestió de la preimpressió amb les impremtes per a la 

retolació amb sistemes augmentatius i alternatius de comunicació i pictogrames per a 

diferenciar seccions a les biblioteques municipals.  

Les condicions que s’han de tenir en compte per a formular l’oferta són les següents: 

- Objecte del contracte: Realització del disseny de 65 pictogrames utilitzant Sistemes 

Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) universalment acceptats com 

ARASAAC per a diferenciar seccions a les biblioteques municipals, adaptació als diferents 

suports de senyalització i gestió de la preimpressió amb la empresa seleccionada per a la 

realització de la impressió. Aquests pictogrames han de servir tant per imprimir en format 

teixell dels llibres, com per aferrar als prestatges com a reforç a la retolació de la biblioteca. 

La impressió anirà a càrrec de l’Ajuntament de Palma, sota la supervisió de l’empresa o 

persona adjudicatària de contracte. 

- Documentació a presentar: 

- Memòria tècnica de com es realitzarà el projecte. Es poden adjuntar port folis, currículums, 

etc. 

- Pressupost 

- Còpia DNI o NIF 

En cas que la documentació o materials fossin d’una grandària considerable els poden 

presentar al negociat de Cultura: carrer Almudaina, 7A, 3r, 07001 Palma. Tel 971 225598, 

negcultura@palma.cat 

- Tipus de contracte: servei 

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

- Criteris de puntuació: oferta econòmica, qualitat del disseny i adaptabilitat a les 

biblioteques. 

                                                                                         

- Especificacions tècniques de la prestació: segons Memòria Tècnica presentada 

- Pressupost màxim de licitació: 3.000 euros (sense IVA)   

 - Òrgan de contractació: Regidoria de Cultura 

mailto:negcultura@palma.cat
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 - Termini d’execució del contracte: 45 dies a partir de la notificació de l'adjudicació del 

contracte 

- Responsable del contracte: La cap de la Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma 

- Termini de garantia: no escau 

 - Forma de pagament del preu: presentant una única factura, expedida per l’entitat i 

conformada pel responsable del contracte. 

-  El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

Mitjançant el Registre electrònic de l’Ajuntament de Palma. Les persones físiques ho poden 

presentar de les dues maneres (presencial o registre electrònic), les persones jurídiques només 

ho poden fer a través del registre electrònic al link: https://geiser.seap.minhap.es/geiser. 

També es pot accedir a la pàgina de l'Ajuntament, seu electrònica. 

En cas de registres presencials es pot fer a les següents Oficines d’Atenció a la Ciutadania 

(OAC) de l’Ajuntament de Palma: 

OAC Avingudes  

Av. de Gabriel Alomar, 18 

07006 Palma  

  

OAC Cort  

Pl. de Santa Eulàlia, 9 

07001 Palma  

  

OAC S’Arenal  

Av. d’Amèrica, 11  

07600 Palma  

  

OAC Sant Agustí  

C. de Margaluz, 30 

07015 Palma  

  

OAC Sant Ferran  

Av. de Sant Ferran, 42 

07013 Palma  

  

OAC Son Ferriol  

Av. del Cid, 8 

07198 Palma  

  

OAC Son Moix  

Camí de la Vileta, 40 

07011 Palma  

OAC Pere Garau 

Pere Llobera, 9 

07007 Palma 

OAC S’Escorxador  

Emperadriu Eugènia, 6 

07010 Palma 

 

 

 

https://geiser.seap.minhap.es/geiser
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=543&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es&codMenu=952&codMenuPN=1811&codMenuSN=839
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=535&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es&codMenu=952&codMenuPN=1811&codMenuSN=839
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=541&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es&codMenu=952&codMenuPN=1811&codMenuSN=839
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=3467&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es&codMenu=952&codMenuPN=1811&codMenuSN=839
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=537&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es&codMenu=952&codMenuPN=1811&codMenuSN=839
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=547&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es&codMenu=952&codMenuPN=1811&codMenuSN=839
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=96301&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es&codMenu=952&codMenuPN=1811&codMenuSN=839
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Termini de presentació d’ofertes: 13 d’octubre de 2022 

 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient ho podeu fer als següents contactes de 

Coordinació de Biblioteques : 971 225900, ext. 1310 /  coordinaciobiblioteques@palma.cat 

 

Codis DIR:  

LA0014968 Secció de Comptabilitat  

LA0014899 Àrea de Cultura i Benestar Social  

LA0014909 Servei de Cultura 

 

Palma, 3 d’octubre de 2022 
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