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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SE RVEI 
D’ASSESSORAMENT MUSICAL EN MOTIU DE LA REVETLA I AL TRES 
ACTIVITATS DE SANT SEBASTIÀ 2018, MITJANÇANT PROCED IMENT 
MENOR. 
 
En motiu de les festes de Sant Sebastià, des de l’Àrea de Participació Ciutadana es va 
iniciar un procés participatiu, mitjançant enquestes, per tal de conèixer les preferències 
artístiques i musicals dels ciutadans envers la Revetla i altres concerts de Sant Sebastià.  
 
Per tal de confeccionar el programa d’actuacions musicals que conformaran la Revetla i 
altres concerts i activitats de Sant Sebastià 2018, l’Ajuntament de Palma, a més de la 
participació ciutadana, vol impulsar un model artístic per tal de:  
 

• Millorar la coherència musical a les diferents places que conforme la 
Revetla. 

• Difondre les convocatòries municipals per tal d’impulsar la presentació 
d’ofertes de grups musicals locals i nacionals que despunten.  

• Evitar la repetició d’artistes i grups musicals d’un any per l’altre o les més 
reiteratives. 

• Mantenir els processos participatius engegats mitjançant enquestes, 
millorant-ne les propostes per tal de facilitar la votació popular.    

• Incloure condicionaments, que a més de l’aspecte musical, permetin donar a 
conèixer altres de tipus social i cultural. 

• Proposar activitats envers altres disciplines artístiques: teatre, dansa, etc. 
 
1. Objecte. 
La contractació d’un servei d’assessorament musical en motiu de la programació 
musical de Sa Revetla,  altres concerts i activitats de Sant Sebastià 2018.  
 
2. Funcions. 
El contractista, en general, haurà de desenvolupar les següents tasques:  
 

a) Proposar de forma raonada l’estil/s musical/s  dels artistes que actuaran a cada 
una de les següents places on es realitza la Revetla:  

 
• Pl. Major 
• Pl. de Cort  
• Pl. de la Reina 
• Pl. Joan Carles I 
• Pl. de l’Olivar  
• Pl. Porta de Santa Catalina 
• C. Jacint Verdaguer  
• Pl. de Santa Eulàlia 

 
Proposar d’altres espais o places alternatives o a afegir-hi de nova creació. 

 
b) Fer difusió, assessorar i informar a aquells grups musicals, artistes i empreses 

que vulguin presentar ofertes artístiques a les convocatòries municipals, per la 
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qual cosa haurà de comptar amb els mitjans necessaris (ordinador, telèfon fixe, 
mòbil i correu electrònic). 

 
c) Proposar tercers que puguin complementar i assessorar al contractista en 

aspectes concrets durant l’execució del contracte. Si fos el cas, dita proposta 
haurà de comptar amb el vist i plau de l’Ajuntament, no suposarà cap augment 
del preu adjudicat i haurà de complir amb les mateixes condicions que 
s’especifiquen a aquesta memòria justificativa. 

 
d) Proposar un esquema de realització o funcionament a cada plaça, en coherència 

amb la totalitat de la Revetla:  
 

• Número d’actuacions musicals  
• Horaris i durada  
• Ordre de les diferents actuacions  
• Adequació d’un presentador/a a cada plaça. 

 
e) Ordenar i agrupar les ofertes musicals presentades a l’Ajuntament de Palma per 

tal de confeccionar les possibles variables o opcions, tenint en compte els criteris 
de coherència d’estils musicals proposats, el pressupost disponible i les 
instal·lacions existents.  

 
f) Donar suport i assessorar, en matèria artística i de sonorització i il·luminació.  

 
g) Assessorament dels equips de so i llum ofertats més adients a les fitxes o 

requeriments tècniques dels grups musicals proposats per actuar. 
 
h) Mediar davant possibles situacions problemàtiques, relacionades tant amb les 

actuacions musicals, com amb l’adequació dels equips de so i llum als 
requeriments tècnics i viceversa. 

 
i) Realitzar tots els informes que li siguin requerits en relació a l’objecte del 

contracte. 
 

j) Assistir i participar amb veu i sense vot a qualsevol reunió de la Comissió de 
festes que tingui com a ordre del dia la programació de les festes de Sant 
Sebastià 2018, així com a participar a qualsevol comissió de treball que es derivi 
de dita comissió entorn a les festes de Sant Sebastià. 

 
k) Assistir i participar amb veu i sense vot, a qualsevol dels òrgans de participació 

existents sempre que es tractin temes objecte del contracte i sigui convocat al 
respecte. 

 
l) A seguir les indicacions que puguin realitzar els tècnics municipals, coordinar-se 

de forma permanent amb aquests i participar de totes les reunions de coordinació 
de serveis que afectin a la Revetla, altres concerts i activitats o a la que sigui 
requerida la seva presència.  

 
m) Revisar i proposar millores a les proves de so i llum per tal d’assolir una major 

qualitat acústica durant la realització de la  Revetla, altres concerts i activitats. 
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n) Ser present i realitzar el seguiment de la Revetla, altres concerts i activitats.  

 
o) Realitzar un avaluació de tot el procés, dels resultats finals i propostes de 

millora. 
 
3. Durada del Contracte.  
Del 15 de setembre al  31 de gener del 2018.  
 
4. Temporalització general de les feines. 

 
1r. termini: 
• Setembre: informar i difondre les vàries convocatòries per a la captació 

d’artistes i equips de so i llum de cara a la Revetla de Sant Sebastià.  
 
• Octubre:  

 
� preparació del contingut per a la presentació de les enquestes per 

tal de captar les preferències musicals dels ciutadans. 
 
� Proposar una programació que tingui en compte altres disciplines  

artístiques, així com informar i difondre les convocatòries que 
l’Ajuntament de Palma realitzi al respecte. 

2n termini: 
• Novembre: recopilació i sistematització de les dades de les enquestes per a 

l’elaboració de l’informe de les diferents opcions resultants de cara a la 
contractació dels artistes i equips de so i llum.  

 
• Desembre: informar de les propostes d’equips de so i llum més adients als 

requeriments tècnics dels artistes i grups musicals proposats a cada plaça de 
la Revetla de Sant Sebastià 

 
3r. Termini: 
• Gener: Seguiment del desenvolupament de la Revetla: muntatges, execució i 

valoració final, així com d’altres concerts i activitats. 
 
5. Obligacions del contractista. 
El adjudicatari d’aquest contracte no es podrà presentar a qualsevol de les convocatòries 
que l’Ajuntament de Palma obri per a la captació d’ofertes artístiques i equips de so i 
llum en motiu de les festes de Sant Sebastià 2018. Si fos el cas, l’Ajuntament de Palma 
invalidarà qualsevol oferta al respecte.  
 
L’Ajuntament de Palma aportarà al contractista la documentació necessària municipal 
(instal·lacions previstes, calendaris de treball, pressupost, etc) per al desenvolupament 
de la seves funcions i tasques. No obstant això el contractista està obligat en tot moment 
a vetllar per la confidencialitat de dita informació. Qualsevol mal ús de les dades 
aportades podrà ser motiu de resolució del contracte i d’imposició de penalitats 
econòmiques pel doble del preu total del contracte. 
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El contractista, durant els terminis de licitació i fins a l’adjudicació dels contractes, no 
tindrà accés a les dades aportades per les empreses licitadores, a excepció del nom del 
grup musical, el preu ofertat i el seu curriculum. Qualsevol consulta es gestionarà a 
través dels tècnics municipals.     
 
La decisió final de qualsevol aspecte derivat de l’objecte del contracte, correspondrà a 
l’Ajuntament de Palma. Aquest també es reserva el dret a realitzar qualsevol 
modificació respecte a les propostes, informes, etc que pugui realitzar el contractista en 
qualsevol moment.  
 
L’Ajuntament de Palma, dins el límits i amb subjecció als requisits i efecte previstos al 
RD leg. 3/2011, de 14 de novembre, LCSP, ostenta la prerrogativa d’interpretar aquest 
contracte, resoldre els dubtes que es puguin derivar del seu incompliment, modificar-lo 
per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes, així com 
declara-ho desert. 
 
El contractista assumirà la responsabilitat civil que es pugui derivar de possibles danys a 
tercers durant l’execució del contracte.  
 
6. Preu  del contracte. 
El pressupost màxim de la licitació serà de 9.000,00 € + 1.890,00 € (21% d’ IVA) = 
10.890,00 € (21 % IVA inclòs).  
 
 
7. Terminis i facturació del contracte.  
Atès que la major part del volum de feina s’ha de realitzar durant l’any 2017, la 
facturació de les despeses que es derivi d’aquest contracte es realitzarà de la següent 
manera:  
 

- Primer termini: a 31 d’octubre 2017. Fins un màxim del 30 % del preu adjudicat 
del contracte, IVA inclòs. La factura corresponent s’ha d’acompanyar amb una 
relació de les feines realitzades.  

 
- Segon termini: a 15 de desembre de 2017. Fins un màxim del 50 % del preu 

adjudicat del contracte, IVA inclòs La factura corresponent s’ha d’acompanyar 
amb una relació de les feines realitzades.  

 
- Tercer termini: a 31 de gener de 2018. Fins un màxim del 20 % del preu 

adjudicat del contracte, IVA inclòs La facturació s’ha de realitzar un cop 
realitzada la Revetla i lliurada a l’Ajuntament la memòria o avaluació de les 
feines realitzades.  

 
 
8. Execució dels treballs. 
El contractista haurà d’assignar la persona responsable per a l’execució del treball a què 
es refereixen les presents condicions, el nom de la qual figurarà a l’oferta que es 
presenti. Així mateix no es podrà substituir el personal responsable que consti a l’oferta 
sense el vist i plau de l’Ajuntament de Palma, el qual es reserva el dret de resoldre el 
contracte i d’imposar penalitats econòmiques previstes a l’article 212 del TRLCSP. 
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Si es produeix una suspensió del contracte per motius de força major, el contractista està 
obligat a presentar tots els justificants que siguin sol·licitats per part de l’Administració. 
En aquest cas, l’Ajuntament de Palma només abonarà la part proporcional del termini en 
el qual es produeix la suspensió.  

Si es produeix una suspensió del contracte a causa del contractista i per motius no 
justificats, implicarà la resolució del contracte i a més l’Ajuntament de Palma podrà 
demanar danys i perjudicis al contractista pel doble de l’import del preu total del 
contracte. 

 
 
9. Termini de presentació d’ofertes. 
Els interessats poden presentar les seves propostes fins a les 14 h de dia 14 de juliol. 
L’horari i lloc per lliurar les propostes és el següent: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
al Servei de Participació Ciutadana (pl. Sta. Eulàlia, 9, 3r pis. 07001 Palma de 
Mallorca). S’admetran propostes per correu postal, sempre i quan en el segell 
corresponent,  la data de sortida estigui compresa dins el termini establert. El lliurament   
per correu postal s’ha de notificar al Servei de Participació Ciutadana mitjançant correu 
electrònic participaciociutadana@palma.es 
. 
 
10. Documentació a presentar. 
 
Els interessats han de presentar, com a mínim, la següent documentació: 

• Annexos 1 i 2.    
• Solvència tècnica o professional (Curriculum)  

 
11. Criteris de valoració. 
La no presentació de tota la documentació que s’esmenta al punt anterior, implicarà la 
no valoració de l’oferta presentada.  
 
L’Ajuntament de Palma tindrà en compte el curriculum presentat i podrà excloure 
qualsevol oferta que no compti amb la suficient solvència tècnica o professional per al 
desenvolupament de les feines que es deriven del contracte. 
 
En el cas que fos necessari, realitzarà les entrevistes que consideri oportunes i adients. 
 
 
 
        Palma, 7 de juny de 2017 
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ANNEX 1. MODEL DE PROPOSICIÓ  
 
El Sr/Sra..............................................................................................................................                                                                                                                   
amb DNI núm. ..................................................... en nom propi o en representació de 
....................................................................................................................... CIF núm. 
............................................................... i domicili a ........................................................ 
c/ ........................................................................................................... CP 
........................... telèfon núm. .......................................... fax núm 
.................................................adreça electrònica.................................................. 
 
manifesta que ha tingut coneixement de la convocatòria per a  D’UN SERVEI 
D’ASSESSORAMENT MUSICAL EN MOTIU DE LA REVETLA I AL TRES 
ACTIVITATS DE SANT SEBASTIÀ 2018, MITJANÇANT PROCED IMENT 
MENOR  per la qual cosa, manifesta que coneix accepta les condicions que 
s’especifiquen a la memòria justificativa que regirà dita contractació i presenta adjunta a 
aquesta proposició (annex1) la següent documentació:  

 
 Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure 
contractes per part d'empreses (Annex 2) 
 Currículum de la persona responsable. 

 
Per un pressupost de ................ € + ................. € (21 % d’IVA) = ...................................  
(En el cas d’estar subjecte a retencions de l’IRPF,  s’ha d’especificar el percentatge= 
............% ) 
 
Nom de la persona responsable de l’execució del treball objecte de 
contracte............................................................................................................................... 
DNI.......................................................... 
 
AIXÍ MATEIX EM COMPROMETO 
 
Que si result adjudicatari de la contracta dedicaré o adscriuré a l’execució del contracte 
els mitjans personals i/o materials suficients per a això. 

 
Lloc/ data/ signatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participació Ciutadana. Pl. Santa Eulàlia, 9,4t pis (07001) Palma. 
Tel.: 971 225902 / Fax: 971 225952 

www.palmademallorca.es 
 participaciociutadana@palma.es 
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES PER PART D'EMPR ESES  
 
Denominació social de l’empresa:  NIF/CIF 

Nom i llinatges del representant legal:  DNI: 

Adreça:  CP: Població:  

Telèfon:  Fax: Correu electrònic:  

 
a efectes de la contractació d’un servei d’assessorament musical en motiu de la Revetla i altres 
concerts i activitats de Sant Sebastià 2018, 
 
DECLARA:  
 

1. Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 
72 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, la qual s’acreditarà, en el cas de persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, els estatuts o acta fundacional degudament inscrits en el 
Registre públic corresponent 

2. Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes 
amb el sector públic previstes a l'article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.  

3. Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els 
arts. 74,75,77,78 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refús de la Llei de contractes 
del sector públic  

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la 
normativa vigent.  

5. No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne 
exempt.  

6. Estar assabentat que en cas de no estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Palma, no podrà formalitzar-se la contractació corresponent.  

7. Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament 
contractats i en situació d’alta a la Seguretat Social. 

8. Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
9. Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de 

l’objecte del contracte 
 
Lloc/ data/ signatura 
 

 
 
 
 
 

Participació Ciutadana. Pl. Santa Eulàlia, 9,4t pis (07001) Palma. 
Tel.: 971 225902 / Fax: 971 225952 

www.palmademallorca.es participaciociutadana@palma.es 
 


