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SOL·LICITUD OFERTA 
Contracte de servei per a l’organització i execució d’un programa de formació en 

cinema adreçat als infants, en el marc del Pla d’Infància 2020. 
 
Expt. Activitats de formació en cinema. 
 
L’Àrea de Cultura i Benestar Social està tramitant l’expedient per a adjudicar el Contracte de 
servei per a l’organització i execució d’un programa de formació en cinema adreçat als 
infants, en el marc del Pla d’Infància 2020. 
 
A tal efecte, es convida a les empreses interessades a presentar la seva proposició per 
participar en aquesta contractació. 
 
D’acord  amb la memòria justificativa del contracte menor, les condicions que heu de tenir en 
compte per a formular la vostra oferta són les següents: 
 
Objecte del contracte 
L’objecte d’aquest contracte menor és l’encàrrec de l’organització i execució d’un programa 
de formació en cinema adreçat als infants en el marc del pla d’infància 2020. L’activitat ha de 
contribuir al coneixement del cinema i del llenguatge cinematogràfic com a element 
imprescindible de la cultura audiovisual contemporània així com posar la dimensió cultural 
dels cinemes i dels espais de projecció. Les activitats s’han de realitzar fora de l’horari 
escolar, en horari de matí, entre el 31 d’agost i el 9 de setembre i del 27 al 30 de desembre de 
2020.  
 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació: directe - contracte menor. 
 
Criteris de puntuació: 50% econòmica, 50% proposta tècnica. 
 
Criteris a valorar a la proposta tècnica: 
 
Criteris a valorar a la proposta tècnica (fins a 50 punts): 

- Claredat, coherència i ordre en la presentació del projecte: màxim 5 punts 
- Qualitat artística i formativa del projecte i diversitat de la proposta: màxim 25 punts 
- Trajectòria professional: es valorarà amb 2 punts cada iniciativa realitzada de 

característiques similars al projecte presentat fins a un màxim 16 punts 
- Organització per part d'entitats sense ànim de lucre: 4 punts 

 
Especificacions tècniques de la prestació:  

- L’activitat s’ha de desenvolupar a sales de cinema obertes al públic i amb activitat 
ubicades a Palma per tal de posar en valor els espais de projecció cinematogràfica.  

- Les sessions, d’un mínim de tres hores, s’han d’adreçar a grups estables que hi hauran 
d’accedir prèvia inscripció.  

- El programa ha de donar a conèixer la sala de cinema i els elements necessaris per a 
les projeccions. 

- El programa ha d'incloure tallers i visionat de pel· lícules. 
- S’han de reservar places per a infants de grups socials vulnerables. 
- El projecte i la seva execució han de complir amb les mesures sanitàries COVID-19 
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El contracte inclou: 
- Redacció del projecte que ha de tenir en compte les especificacions tècniques 

esmentades.  
- Coordinació de l’execució del projecte: difusió, gestió de les inscripcions, atenció als 

grups. 
- Contractació del professorat. 
- Contractació de tot el material necessari per a dur a terme l’activitat que inclogui 

l’espai, l’equip de projecció, les pel·lícules. 
 
Òrgan de contractació 
L’òrgan de contractació competent és l’Àrea de Cultura i Benestar Social, conformement a 
l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma del 31 de juliol de 
2019 (BOIB núm. 109, de 8 d’agost de 2019). 
 
Pressupost 
El present contracte té un valor màxim de  14.900 € (IVA exclòs) 
 
Termini d’execució 
El termini d’execució s’iniciarà amb la notificació de l’adjudicació i finalitzarà el 30 de 
desembre de 2020. 
 
Lloc de prestació: El centre de realització de l’activitat de l’adjudicatari. 
 
Forma de pagament del preu 
Mitjançant la presentació de dues factures a la finalització de cada una de les activitats. Les 
factures seran expedides per l’entitat i conformades pel responsable del contracte o el tècnic 
en qui hagi delegat el control. 
Les factures s’han d’entregar abans del 10 de gener de 2021. 
Els codis DIR3 per a la tramitació de la factura electrònica són els següents: 
Oficina comptable/Secció de Comptabilitat: LA0014968 
Òrgan gestor/Àrea de Cultura i Benestar Social: LA0014899 
Unitat tramitadora/Servei de Cultura: LA0014909 
 
Lloc i termini de presentació de l’oferta 
Lloc: L’oferta es podrà presentar a la següent adreça electrònica: negcultura@palma.cat 
 
Termini de presentació: 10 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al perfil del 
contractant. 
 
L’oferta econòmica haurà d’incloure les següents dades: 
-Dades de l’empresa (nom, adreça, CIF, telèfon) 
-Núm. pressupost/data d’emissió/import (IVA inclòs) 
-A nom de l’Ajuntament de Palma-Àrea de Cultura 
 
S’haurà d’aportar la següent documentació administrativa: 
-Còpia del CIF 
-Còpia del DNI del signatari de la proposició 
-Declaració responsable segons model annex I, que s’acompanya. 
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Així mateix, s’haurà de facilitar una adreça electrònica per rebre les notificacions. 
 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb a la següent 
adreça electrònica: negcultura@palma.cat. 
 
ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT 
PER A SUBSCRIURE CONTRACTES 
 
Denominació social de l’empresa: NIF/CIF 

  

Noms i llinatges del representant legal: 

 
 
Adreça i codi postal: Província/país: 

  

Telèfon: Fax: A/e: 
 

   

Vull formar part de la base de dades de Coordinació de Biblioteques: 

                                           SÍ                               NO     
                                   

 
DECLARAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, en nom meu (si és persona física) o 
en nom de l’empresa que represent (si és persona jurídica), davant l’òrgan de contractació de 
l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació de l’Ajuntament de Palma que: 
 
Conec les circumstàncies que m’incapaciten per a signar contractes amb el sector públic 
previstes a l’artícle 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre; al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a 
la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompabilitats dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de la comunitat autònoma, i declar que no estic afectat per cap d’aquestes. 
Estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
No m’he donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques, o n’estic exempt. 
Si escau, tinc l’habilitació empresarial o professional exigible per a realitzar l’objecte del 
contracte. 
……………., …… de …………….. de 20 
(Signatura del representant legal i segell d’empresa) 


