
 

 
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’IMPREMTA PER A LA FUNDACIÓ TU-
RISME PALMA 365 (EXP. PRO 19 032). 
 
ANTECEDENTS: 
 
I. La Comissió Executiva de la Fundació Turisme Palma de 365 (FTP365), en sessió ordinària de dia 29 

d’octubre de 2019 aprovà la següent proposta: 
 

1. Aprovar els plecs per a la contractació del servei d’impremta per a la FTP365 (Exp. PRO 19 032), 
mitjançant un procediment obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació 
ordinària i facultar a la presidenta de la Comissió Executiva per a prosseguir amb les gestions i els 
tràmits necessaris per l’adjudicació d’aquest procediment de contractació. 

 
II. L’11 de novembre de 2019, la vicepresidenta de la Comissió Executiva de la Fundació Turisme Palma 

365 va dictar resolució d’aprovació de l’expedient de contractació del servei d’impremta i d’obertura 
del procediment d’adjudicació.  

 
III. El 12 de novembre de 2019, es nomenen els membres que integraran la Mesa de contractació per a 

l’adjudicació del contracte del servei  de traduccions per a la Fundació Turisme Palma 365. 
 
IV. El 20 de novembre de 2019 es publicà en el perfil del contractant de la Fundació Turisme Palma 365 

l’anunci de licitació per a la contractació del servei d’impremta de la Fundació.  
 
Durant el període de presentació d’ofertes es presentaren les següents ofertes:  
 

1. IMPRENTA BAHIA, S.L.., registrada el 12 de desembre de 2019 amb el núm. 367. 
2. INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS, S.L., registrada el 12 de desembre de 2019 amb 

el núm. 368. 
 
V. El 15 de gener de 2020, es reuneix, en acte públic, la Mesa de contractació encarregada de la qualifica-

ció de la documentació general del sobre A que conté la documentació administrativa i la proposició 
tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor acordant per unanimitat:  

 
1. Concedir 2 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent de l’enviament de la notificació al licitador, 

per a la esmena dels següents defectes o omissions, a les empreses que a continuació s’indiquen:  
 

INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS, S.L. 
 
Documentació sobre A: 
 

- Aportació documentació en format digital. 
 
2. Admetre la proposició presentada pel següent licitador: 
 
- IMPRENTA BAHIA, S.L. 
 
3. Notificar mitjançant correu electrònic l’atorgament del termini d’esmenes dels defectes o omissions 

observats al licitador afectat. 
 

VI. En data 3 de febrer de 2020 la Mesa de contractació es reuneix per procedir a l’anàlisi de documentació 
aportada per a esmenar els defectes o omissions, acordant la Mesa de contractació per unanimitat: 
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1. Declarar esmenats els defectes o omissions observats inicialment a la documentació del sobre A 

presentada pel licitador INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS, S.L. 
 
2. Declarar que els licitadors presentats i admesos en aquest procediment de contractació són els 

següents: 
 

a. IMPRENTA BAHIA, S.L. 
b. INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS, S.L. 

 
3. Donar trasllat a la tècnica de promoció turística de la Fundació Turisme Palma 365 perquè realitzi 

l’informe de valoració de l’oferta tècnica presentada avaluable mitjançant judici de valor.  
 

VII. En data 19 de febrer de 2020 la Mesa de contractació es reuneix, en acte públic, per procedir a 
l’obertura del sobre B de la proposta presentada, que conté la proposició econòmica i tècnica per a la 
valoració dels criteris de selecció quantificables mitjançant fórmules. Prèviament a l’acte públic 
d’obertura del sobre B es dona trasllat de l’informe tècnic del sobre A a la Mesa de contractació, el qual 
és valorat i acceptat per unanimitat, sent el resultat obtingut de la valoració de la proposta presentada  
en el sobre A el següent:  
 

 

 
Valoració de la proposta tècnica i de mitjans (fins a 25 PUNTS) 

 

Criteris d’adjudicació IMPRENTA BAHÍA, S.L. 
INDUSTRIAS GRÁFICAS MA-

LLORQUINAS, S.L. 

Criteris d’execució del treball 10 5 

Criteris mediambientals 4 8 

Criteris socials 0 0 

Mitjans materials i personals 2 1,5 

Total puntuació: 16 14,50 

 
 
VIII. Seguidament, la secretària revisa el sobre B de les empreses licitadores, comprova que es presenten 

tancats i degudament identificats i signats i els cedeix al president de la Mesa. A continuació, la presi-
denta procedeix a l’obertura dels sobres B dels dos licitadors presentats que contenen la documentació 
següent: 
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IMPRENTA BAHÍA, S.L.: 
 
OFERTA DE CRITERIS AVALUABLES SEGONS FÓRMULES 
 

Nom de la 
publicació 

Núm. 
d’exemplars 

Tamany Impressió 
Característiques 
del paper 

Acabat 
Preu sense 
IVA 

IVA 
Preu final 
amb IVA 

Plànol de 
Palma 

250.000 

61 x 42 
cm 
(obert) 
10 x 21 
cm (tan-
cat) 

4+ 4 tintes 
Paper reciclat 100% 
100 grs. FSC. Mate. 

Doblegat en 
acordió per la 
meitat 

14.985,00€ 3.146,85€ 18.131,85€ 

Tríptic em-
blemàtic 

3.000 

40 x 40 
cm 
(obert) 
10 x 20 
cm (tan-
cat) 

4+ 4 tintes Estucat 125 grs. 

Plegat de 4 
cossos en 
acordió i mei-
tat 

495,00€ 103,95€ 598,95€ 

Cartell de 
música, 
turisme i 
patrimoni  

30 
40 x 30 
cm. 

4+0 tintes Estucat 150 grs. Cartell 18,00€ 3,78€ 21,78€ 

Póster Jorna-
da europea 

400 A3 4+4 tintes Estucat 150 grs. Póster 89,00€ 18,69€ 107,69€ 

Punt de llibre 
jornada 
europea 
cultura jueva 

500 
50 x 200 
mm 

4+4 tintes 350 grs. Punt de llibre 82,00€ 17,22€ 99,22€ 

Tríptic taxi 
tour 

9.000 u.(4.500 
castelà- català 
+ 4.500 anglès- 

alemany) 

DIN-A4 4+4 tintes 
Estucat mate 150 
grs. 

Obert. Plegat 
amb format 
final de tríptic. 

455,00€ 95,55€ 550,55€ 

Miniguia 
turística de 
Palma 

90.000 u. 
(30.000 espa-
nyol+ 30.000 

anglès + 
30.000 ale-

many) 

10 x 14,5 
cm 
 

4 + 4 tintes  

16 pàgines 
interiors + 
portades. 
La contrapor-
tada doblegada 
en tríptic. 
grapats. 

6.235,00€ 1.309,35€ 7.544,35€ 

TOTALS OFERTATS: 22.359,00€ 4.695,39€ 27.054,39€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2n any (pròrroga): 
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Nom 
de la 
pu-

blica-
ció 

Núm. 
d’exemplars 

Tamany Impressió 
Característiques 

del paper 
Acabat 

Preu sense 
IVA 

IVA 
Preu final 
amb IVA 

Plànol 
de 
Palma 

250.000 

61 x 42 
cm 

(obert) 
10 x 21 

cm (tan-
cat) 

4+ 4 tintes 
Paper reciclat 100% 
100 grs. FSC. Mate.  

Doblegat 
en acor-
dió per la 
meitat 

13.655,00€ 2.867,00€ 16.522,55€ 

Tríptic 
em-
blemà-
tic 

3.000 

40 x 40 
cm 

(obert) 
10 x 20 

cm (tan-
cat) 

4+ 4 tintes Estucat 125 grs.  

Plegat de 
4 cossos 
en acor-
dió i 
meitat 

495,00€ 103,95€ 598,95€ 

TOTALS OFERTATS: 14.150,00€ 2.971,50€ 17.121,50€ 

 
Increment d’exemplars ofertats: 
 

Plànol de Palma, increments superiors als 
250.000 exemplars: 

Núm exemplars ofer-
tats 

Fins 12.500 exemplars   

Des de 12.501 fins 25.000 exemplars  13.000 

A partir 37.500 exemplars   

 

Miniguia, increments superiors als 90.000 exem-
plars: 

Núm exemplars ofer-
tats 

Fins 4.500 exemplars   

Des de 4.501 fins 9.000 exemplars  4.600 

A partir 13.500 exemplars   
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INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS, S.L.: 
 

Nom de la 
publicació 

Núm. 
d’exemplars 

Tamany Impressió 
Característiques 

del paper 
Acabat 

Preu sense 
IVA 

IVA 
Preu final 
amb IVA 

Plànol de 
Palma 

250.000 

61 x 42 
cm 

(obert) 
10 x 21 

cm (tan-
cat) 

4+ 4 tintes 
Paper reciclat 100% 
100 grs. FSC. Mate. 

Doblegat en 
acordió per 

la meitat 
14.275,00€ 571,00€ 14.846,00€ 

Tríptic em-
blemàtic 

3.000 

40 x 40 
cm 

(obert) 
10 x 20 

cm (tan-
cat) 

4+ 4 tintes Estucat 125 grs. 

Plegat de 4 
cossos en 
acordió i 
meitat 

507,00€ 106,47€ 613,47€ 

Cartell de 
música, 

turisme i 
patrimoni 

30 
40 x 30 

cm. 
4+0 tintes Estucat 150 grs. Cartell 65,00€ 13,65€ 78,65€ 

Póster Jorna-
da europea 

400 A3 4+4 tintes Estucat 150 grs. Póster 197,00€ 41,37€ 238,37€ 

Punt de llibre 
jornada 
europea 

cultura jueva 

500 
50 x 200 

mm 
4+4 tintes 350 grs. 

Punt de 
llibre 

145,00€ 30,45€ 175,45€ 

Tríptic taxi 
tour 

9.000 u.(4.500 
castelà- català 
+ 4.500 anglès- 

alemany) 

DIN-A4 4+4 tintes 
Estucat mate 150 

grs. 

Obert. Ple-
gat amb 

format final 
de tríptic. 

427,50€ 89,78€ 517,28€ 

Miniguia 
turística de 

Palma 

90.000 u. 
(30.000 espa-
nyol+ 30.000 

anglès + 
30.000 ale-

many) 

10 x 14,5 
cm 

 
4 + 4 tintes  

16 pàgines 
interiors + 
portades. 
La contra-
portada 

doblegada 
en tríptic. 
grapats. 

6.273,00€ 1.317,33€ 7.590,33€ 

TOTALS OFERTATS: 21.889,50€ 2.170,05€ 24.059,55€ 
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2n any (pròrroga): 
 

Nom 
de la 
publi-
cació 

Núm. 
d’exemplars 

Tamany Impressió 
Característiques 

del paper 
Acabat 

Preu sense 
IVA 

IVA 
Preu final 
amb IVA 

Plànol 
de 
Palma 

250.000 

61 x 42 cm 
(obert) 

10 x 21 cm 
(tancat) 

4+ 4 tintes 
Paper reciclat 100% 
100 grs. FSC. Mate.  

Doblegat 
en acordió 
per la 
meitat 

14.275,00€ 571,00€ 14.846,00€ 

Tríptic 
emble-
màtic 

3.000 

40 x 40 cm 
(obert) 

10 x 20 cm 
(tancat) 

4+ 4 tintes Estucat 125 grs.  

Plegat de 
4 cossos 
en acordió 
i meitat 

507,00€ 106,47€ 15.459,47€ 

TOTALS OFERTATS: 14.782,00€ 677,47€ 15.459,47 

 
Increment d’exemplars ofertats: 
 

Plànol de Palma, increments superiors als 
250.000 exemplars: 

Núm exemplars ofer-
tats 

Fins 12.500 exemplars   

Des de 12.501 fins 25.000 exemplars  13.000 

A partir 37.500 exemplars   

 

Miniguia, increments superiors als 90.000 exem-
plars: 

Núm exemplars ofer-
tats 

Fins 4.500 exemplars   

Des de 4.501 fins 9.000 exemplars  4.800 

A partir 13.500 exemplars   

 
Una vegada oberts els sobres B i comprovat el seu contingut es dona per conclòs l’acte públic.  
A continuació i en el mateix acte la Mesa procedeix a aplicar les fórmules relatives als criteris objectius in-
closos en les propostes dels licitadors, amb els resultats següents:  
 

CRITERI 
PONDE-
RACIÓ 

FÓRMULA A APLICAR 
OFERTA IMPRENTA 

BAHÍA, S.L-
PUNTUACIÓ 

OFERTA INDÚSTRIAS 
GRÁFICAS MALLOR-

QUINAS, S.L-
PUNTUACIÓ 

OFERTA ECO-
NÒMICA 

60 

S’atorgarà 0 punts a l’oferta econòmica 
que iguali el preu de licitació, 60 punts a la 
millor oferta econòmica i a la resta 
d’ofertes s’aplicarà una puntuació propor-
cional mitjançant la fórmula següent: P= M 
X (PL- PO) / (PL – pm), on: 
P= Puntuació de l’oferta. 
M= Puntuació del criteri. 
PL= Pressupost de la Licitació. 
Po= Import de l’oferta a Valorar. 
Pm= Import de l’oferta més econòmica. 
Menor preu de la Proposta oferta. 

OE: 36.509,00 € (sen-
se IVA) 
Puntuació: 60 
 

OE: 36.671,50 € (sense 
IVA) 
Puntuació: 54,07 
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CRITERI 
PONDE-
RACIÓ 

FÓRMULA A APLICAR 
OFERTA IMPRENTA 

BAHÍA, S.L-
PUNTUACIÓ 

OFERTA INDÚSTRIAS 
GRÁFICAS MALLOR-

QUINAS, S.L-
PUNTUACIÓ 

INCREMENT 
D’EXEMPLARS 
ADDICIONALS 

15 

Puntuació per l'increment d'exemplars 
addicionals en els títols següents, segons 
el següent escalat: 
 
Plànol de Palma, increments superiors als 
250.000 exemplars: 
Fins 12.500 exemplars : 5 punts 
Des de 12.501 fins 25.000 exemplars: 10 
punts 
A partir de 37.500 exemplars : 
 15 punts 
 
Miniguia, increments superiors als 90.000 
exemplars: 
Fins 4.500 exemplars:  5 punts 
Des de 4.501 fins 9.000 exemplars:  10 
punts 
A partir de 13.500 exemplars:  15  
punts  

 
 
 
 
Plànol de Palma:  
13.000 
Puntuació: 5 
 
 
 
 
 
Miniguia: 
4.600 
Puntuació: 5 

 
 
 
 
Plànol de Palma: 
13.000 
Puntuació: 5 
 
 
 
 
 
Miniguia: 
4.800 
Puntuació: 5 

TOTAL PUNTUACIÓ 70 64,07 

 
IX. Finalitzat el tràmit d’obertura de proposicions, la ponderació total de la licitació és la següent:  
Finalitzat el tràmit d’obertura de proposicions, la ponderació total de la licitació és la següent:  
 
Sobre  Punts Criteri IMPRENTA BAHÍA, S.L. INDUSTRIAS GRÁFICAS 

MALLORQUINAS, S.L. 

A 25 16 14,50 

B 75 70 64,07 

TOTAL PUNTUACIÓ 86 78,57 

 
En conseqüència i de conformitat amb l’article 17 dels Plecs de Clàusules Administratives i havent superat 
el barem mínim de 55 punts, la Mesa de Contractació proposa a IMPRENTA BAHÍA, S.L. com adjudicatari de 
la present licitació i trasllada a l’òrgan de contractació la seva proposta perquè aquest faci la classificació i 
el requeriment de la documentació corresponent.   

 
X. El 31 de març de 2020 s’emet resolució de classificació de les proposicions i requeriment de documen-

tació per a l’adjudicació del procediment de contractació. 
 
XI. Un cop rebuda la documentació per part d’IMPRENTA BAHÍA, S.L. d’acord amb el requeriment efectuat, 

es comprova per la Mesa de contractació que la documentació s’adequa als plecs i a la legislació vigent. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  

2. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, en la mesura en que continui vigent.  
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3. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 31 
d’octubre, de contractes del sector públic.  

4. Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars. 
5. Estatuts de l’FTP365.  
6. D’acord amb l’art. 25 dels estatuts de l’FTP365, la Comissió Executiva és l’òrgan amb competència per a 

aprovar l’autorització i disposició de la despesa i la concertació d’operacions de crèdit, així com 
l’aprovació de contractes, l’import dels quals superi la quantia que s’aplica a cada moment en la 
normativa per a contractes d’adjudicació directa. 

7. D’acord amb l’art. 27 dels estatuts de la FTP365, correspon a la Presidència de la Comissió Executiva, 
executar els acords que adopti la Comissió Executiva. 

 
En conseqüència,  
 
RESOLC: 
 
1. Adjudicar la contractació del servei d’impremta (PRO 19 032) per a la Fundació Turisme Palma 365 a 

IMPRENTA BAHÍA, S.L., amb CIF B07110539, domicili a Gremi Boters, 40 - 07009 Palma , amb una dura-
ció d’un any, més la possibilitat d’un any més de pròrroga, pels imports que es desglossen a continua-
ció: 

 
Oferta primer any (sense IVA): 22.359,00 € 
Oferta segon any (sense IVA): 14.150,00 € 

 
L’IVA aplicable a l’import referent a la impressió del plànol de Palma serà d’un 4% conforme disposa l’art. 91 
de la Llei 37/1992, i no del 21% com queda reflectit en l’oferta econòmica del licitador adjudicatari. 
 
Per la qual cosa, els preus finals són els següents: 
 

Nom de la 
publicació 

Núm. 
d’exemplars Tamany Impressió Característiques 

del paper Acabat Preu 
sense IVA IVA Preu final 

amb IVA 

Plànol de 
Palma 250.000 

61 x 42 cm 
(obert) 
10 x 21 cm 
(tancat) 

4+ 4 tintes 
Paper reciclat 
100% 100 grs. 
FSC. Mate. 

Doblegat 
en acordió 
per la 
meitat 

14.985,00€ 599,40€ 
(4%) 

15.584,40€ 

Tríptic 
emblemàtic 

3.000 

40 x 40 cm 
(obert) 
10 x 20 cm 
(tancat) 

4+ 4 tintes Estucat 125 grs. 

Plegat de 
4 cossos 
en acordió 
i meitat 

495,00€ 103,95€ 
(21%) 598,95€ 

Cartell de 
música, 
turisme i 
patrimoni  

30 40 x 30 cm. 4+0 tintes Estucat 150 grs. Cartell 18,00€ 3,78€ 
(21%) 21,78€ 

Póster 
Jornada 
europea 

400 A3 4+4 tintes Estucat 150 grs. Póster 89,00€ 18,69€ 
(21%) 107,69€ 

Punt de 
llibre jorna-
da europea 
cultura 
jueva 

500 50 x 200 
mm 

4+4 tintes 350 grs. Punt de 
llibre 

82,00€ 17,22€ 
(21%) 99,22€ 

Tríptic taxi 
tour 

9.000 u.(4.500 
castelà- català 
+ 4.500 anglès- 

alemany) 

DIN-A4 4+4 tintes Estucat mate 150 
grs. 

Obert. 
Plegat 
amb for-
mat final 
de tríptic. 

455,00€ 95,55€ 
(21%)  550,55€ 

Miniguia 
turística de 
Palma 

90.000 u. 
(30.000 espa-
nyol+ 30.000 

10 x 14,5 
cm 
 

4 + 4 
tintes 

 
16 pàgines 
interiors + 
portades. 

6.235,00€ 1.309,35€ 
(21%) 7.544,35€ 
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Nom de la 
publicació 

Núm. 
d’exemplars Tamany Impressió Característiques 

del paper Acabat Preu 
sense IVA IVA Preu final 

amb IVA 
anglès + 

30.000 ale-
many) 

La contra-
portada 
doblegada 
en tríptic. 
grapats. 

TOTALS OFERTATS: 22.359,00€ 2.147,94€ 24.506,94€ 
 
2n any (pròrroga): 
 
Nom de la 
publicació 

Núm. 
d’exemplars Tamany Impressió Característiques 

del paper Acabat Preu 
sense IVA IVA Preu final 

amb IVA 

Plànol de 
Palma 

250.000 

61 x 42 cm 
(obert) 

10 x 21 cm 
(tancat) 

4+ 4 tintes 
Paper reciclat 
100% 100 grs. 
FSC. Mate.  

Doblegat en 
acordió per 
la meitat 

13.655,00€ 546,20€ 
(4%) 14.201,20€ 

Tríptic 
emblemàtic 3.000 

40 x 40 cm 
(obert) 

10 x 20 cm 
(tancat) 

4+ 4 tintes Estucat 125 grs.  

Plegat de 4 
cossos en 
acordió i 
meitat 

495,00€ 103,95€ 
(21%) 598,95€ 

TOTALS OFERTATS: 14.150,00€ 650,15€ 14.800,15€ 

 
2. Notificar aquesta Resolució als licitadors. 
 
3. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant. 
 
Interposició de recursos  
 
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el 

termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la notificació d’aquesta, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

No obstant, l’interessat podrà optar per interposar contra aquesta mateixa resolució recurs de reposició, en el termini 

d’un mes a comptar a partir del dia següent de la seva notificació, en aquest cas no cabrà interposar el recurs conten-

ciós-administratiu anteriorment citat, en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, de 

conformitat amb els articles 123 y 124 de la Lli 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, sense perjudici de que l’interessat pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi proce-

dent. 

 
Palma, 16 d’abril de 2020 
 
El director gerent de la Fundació Turisme Palma 365 

 
Pedro Homar Oliver 
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