Ajuntament

de Fatma

Àrea Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

Atès que amb motiu de la convocatòria establerta per a la servei d’actuacions artístiques i la seva
ambientació per a la realització de “sant Sebastià: Zona Restringida”, consistent en realitzar 5
passis de 5 microespectacles (dansa, teatre, música, circ, teatre de gest, etc.) a cada un dels 5
districtes de la ciutat, mitjançant contracte menor, aprovada per decret núm. 19884, de data
05/10/2018 la qual fou publicada al Perfil del Contractant; un cop ñnalitzat el termini per a la
presentació de propostes, s’han presentat les ofertes que consten a l’informe tècnic de data 15 de
novembre de 2018, el qual s’adjunta.
Aixi, vistes les ofertes presentades, es procedeix a la valoració de les mateixes d’acord els aspectes
establerts als plecs tècnics:
L’originalitat, impacte i qualitat de la proposta.
La inclusió de propostes d’espais per a la realització de les actuacions, que s’ajustin al tipus
d’espai que es vol promocionar i l’adaptació de les actuacions als mateixos.
La viabilitat tècnica de realització del projecte i la disponibilitat dels recursos municipals
sol-licitats.
La trajectòria i experiència artística de la persona/companyia.
La rebaixa del preu de licitació.
Les propostes que resulten amb millor valoració tenint en compte els anteriors criteris, i l’informe
tècnic proposa com a adjudicataris del contracte son les següents:
-

Adjudicar a Maria de Lluc Portas Miguel Gómara amb DNI 43200138C amb domicili al c.
Mestre Munar, 11.30 CP 07190 d’Esporles la contractació de la proposta d’ambientació
musical Pop-folk a realitzar en cada un dels 5 districtes, amb l’equip de so i llum inclòs, per
amenitzar una plaça (o similar) que servirà de punt de trobada pels microespectacles del
districte, al llarg d’aproximadament 3 hores, per un import de 2.447,94 euros + 514,06

l:\AA\DECRE'l'S2019\SANT SEBASTIÀ 2019\SANT SEBAS'l'lÀ-ZONA RESTRÍNGIDA\Dccret Adjudicació Zona Restrixlglda_A2.doc

Núm. de decret: AJT 201823912. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 26/11/2018 i hora 13:22:01.
URL de verificació: DEC0021F6AFC6BB1ED8BCAEBC19A3250A10
Ref comptabilitat RC 220189000456
ADR 220189000588; ADR 220189000589; ADR 220189000595; ADR 220189000591; ADR 220189000592; ADR 220189000593; /RC 220189000456 (1684.40€)

Expedient de la contractació d’un servei d’actuacions artístiques i la seva ambientació per a la
realització de “sant Sebastià: Zona Restringida”, consistent en realitzar 5 passis de 5
microcspectacles (dansa, teatre, música, circ, teatre de gest, etc.) a cada un dels 5 districtes de la
ciutat, mitjançant contracte menor.
Memòria justificativa: S’adjunta com annex a la present resolució.
Tipus de contracte: servei.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: únic criteri

Atentamenteuros (21 % d’IVA) =2.962,00 euros (21 % d’IVA inclòs), dels quals es descomptarà el
15% d’IRPF, és a dir, 367,19 euros, restant un líquid a percebre de 2.594,81 euros segons
proposta adjunta.

—

Adjudicar a La Coixa diu que no S.C. amb domicili al c. Gran Via Asima n.2 9, 07009 de
Palma la contractació de l’espectacle “Frontera” que haurà de realitzar 5 passis d’uns 10—15
minuts de durada en cada un dels 5 districtes, per un import de 2490,00 euros més 522,90
euros d’IVA amb un import total de 3012,90 euros (21% d’IVA inclòs) segons proposta
adjunta.
Adjudicar a Maria de Lluc Portas Miguel Gómara amb DNI 43200138C amb domicili al c.
Mestre Munar, n.30 CP 07190 d’Esporles la contractació de l’espectacle “Els bràquets
d’Afrodita” que haurà de realitzar 5 passis d’uns 10—15 minuts de durada en cada un dels 5
districtes, per un import de 2.250,00 euros més 472,50 euros d’IVA amb un import total de
2.722,50euros (21% d’IVA inclòs), dels quals es descomptarà el 15% d’IRPF, és a dir
33750 euros, restant un líquid a percebre de 2.385,00 euros segons proposta adjunta.

-

Adjudicar a Juana Maria Peralta Bibiloni amb DNI 43211482W amb domicili al c.
Francesc Fiol i Juan, n.2 2n7a CP 07010 de Palma, la contractació de l’espectacle “Efecte
Folien” que haurà de realitzar 5 passis d’uns 10-15 minuts de durada en cada un dels 5
districtes, per un import de 1.400,00 euros més 294,00 euros d’IVA amb un import total de
1.694,00 euros (21% d’IVA inclòs) dels quals es descomptarà el 15% d’IRPF, és a dir 210
euros, restant un líquid a percebre de 1.484 euros segons proposta adjunta.

-

Adjudicar a Diego Ingold amb DNI 43164593X amb domicili al c. Pomar, n.3 baixos CP
07010 de Palma, la contractació de l’espectacle presentat que haurà de realitzar 5 passis
d’uns 10-15 minuts de durada en cada un dels 5 districtes, per un import de 2495,00 euros
més 523,95 euros d’IVA amb un import total de 3.018,95euros (21% d’IVA inclòs), dels
quals es descomptarà el 15% d’IRPF, és a dir 374,25euros, restant un líquid a percebre de
2.644,70 euros segons proposta adjunta.

-

Adjudicar Victoria Aida Pericas Duran amb DNI 43146142 M amb domicili al c. Heura, 3b
CP 07008 de Palma la contractació de l’espectacle “Batwoman”, que haurà de realitzar 5
passis d’uns 10-15 minuts de durada, en cada un dels 5 districtes, per un import de 2495,00
euros més 523,95 euros d’IVA amb un import total de 3.018,95 euros (21% d’IVA inclòs),
dels quals es descomptarà el 7% d’IRPF, és a dir 174,65 euros, restant un líquid a percebre
de 2.844,30 euros segons proposta adjunta.

La quantitat econòmica que resulta d’aquesta proposta, 16.428,30 euros (21% d’IVA inclòs).
Atès que es dona compliment de requisits i límits aplicables als contractes menors, d’acord amb
l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, respecte de l’entitat proposada per
a l’adjudicació.
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-

Ajuntament
En compliment de les bases d’execució del pressupost 18, 33.6 i 33.7 i de l’ acord de la Junta de
Govern de Palma, que va delegar els contractes menors en general als titulars de les àrees i de les
àrees delegades en l’àmbit de les seves competències, propòs que es dicti la següent:

DECRET
1r.- ADJUDICAR el contracte menor per la contractació d’un servei d’ambientació musical Pop-

(o similar) que servirà de punt de trobada pels microespectacles del districte, al llarg
d’aproximadament 3 hores, inclòs al programa “sant Sebastià: Zona Restringida”, a Maria de Lluc
Portas Miguel - Gómara amb DNI 43200138C amb domicili al c. Mestre Munar, n.30, CP
07190 d’Esporles, per un import de 2.447,94 euros + 514,06 euros (21 % d’IVA) =2.962,00 euros
(21 % d’IVA inclòs), dels quals es descomptarà el 15% d’IRPF, és a dir, 367,19 euros, restant un
líquid a percebre de 2.594,81 euros, amb càrrec a la RC 220189000456 de la aplicació
pressupostària 16.33802.22609, o partida escaient, del pressupost de despeses de l’any 2019.

2n.- ADJUDICAR el contracte menor per la contractació de l’espectacle “Frontera” que haurà de
realitzar 5 passis d’uns 10-15 minuts de durada en cada un dels 5 districtes, inclòs al programa
“sant Sebastià: Zona Restringida”, a La Coixa diu que no S.C., amb CIF J16525073, amb
domicili al c. Gran Via Asima n.2 9, 07009 de Palma, per un import de 2.490,00 euros més 522,90
euros en concepte d’IVA, amb un import total de 3012,90 euros (21% d’IVA inclòs), amb càrrec
a la RC 220189000456 de la aplicació pressupostària 16.3380222609, o partida escaient, del
pressupost de despeses de l’any 2019.

3r.- ADJUDICAR el contracte menor per la contractació de l’espectacle “Els bràquets d’Afrodita”

que haurà de realitzar 5 passis d’uns 10-15 minuts de durada en cada un dels 5 districtes, inclòs al
programa “sant Sebastià: Zona Restringida”, a Maria de Lluc Portas Miguel - Gómara amb DNI
43200138C amb domicili al c. Mestre Munar, n.30 CP 07190 d’Esporlcs, per un import de
2.250,00 euros més 472,50 euros en concepte d’IVA, amb un import total de 2.722,50 euros
(21% d’IVA inclòs), dels quals es descomptarà el 15% d’IRPF (a saber la quantitat de 337,50
euros), restant un líquid total a percebre de 2.385,00 euros, amb càrrec a la RC 220189000456 de
la aplicació pressupostària 16.33802.22609, o partida escaient, del pressupost de despeses de l’any
2019.
4t.- ADJUDICAR el contracte menor per la contractació de l’espectacle “Efecte Fohen” que haurà
de realitzar 5 passis d’uns 10—15 minuts de durada en cada un dels 5 districtes, inclòs al programa
“sant Sebastià: Zona Restringida”, a Juana Maria Peralta Bibiloni amb DNI 43211482W amb
domicili al c. Francesc Fiol i Juan, 11.2-2n-7a CP 07010 de Palma, per un import de l.400,00 euros
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folk a realitzar en cada un dels 5 districtes, amb l’equip de so i llum inclòs, per amenitzar una plaça

Ajuntament

5è.- ADJUDICAR el contracte menor per la contractació de l’espectacle presentat que haurà de
realitzar 5 passis d’uns 10—15 minuts de durada en cada un dels 5 districtes, inclòs al programa
“sant Sebastià: Zona Restringida”, a Diego Ingold amb DNI 43164593X amb domicili al c.
Pomar, n.3 baixos, CP 07010 de Palma, per un import de 2.495,00 euros més 523,95 euros en
concepte d’IVA, amb un import total de 3.018,95 euros (21% d’IVA inclòs), dels quals es
descomptarà el 15% d’IRPF (a saber la quantitat de 374,25 euros), restant un líquid total a
percebre de 2.644,70 euros, amb càrrec a la RC 220189000456 de la aplicació pressupostària
16.33802.22609, o partida escaient, del pressupost de despeses de l’any 2019
ADJUDICAR el contracte menor per la contractació de l’espectacle “Batwoman”, que haurà
de realitzar 5 passis d’uns ]0-15 minuts de durada, en cada un dels 5 districtes, inclòs al programa
“sant Sebastià: Zona Restringida”, a Victòria Aida Pericàs Duran amb DNI 43146142 M amb
domicili al c. Heura, 3b, CP 07008 de Palma, per un import de 2.495,00 euros més 523,95 euros en
concepte d’IVA, amb un import total de 3.018,95 euros (21% d’IVA inclòs), dels quals es
descomptarà el 7% d’IRPF, és a dir 174,65 euros, restant un líquid a percebre de 2.844,30 euros
segons proposta adjunta, amb càrrec a la RC 220189000456 de la aplicació pressupostària
16.3380222609, o partida escaient, del pressupost de despeses de l’any 2019
6è.—

7è.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 16.429,30 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
RC220189000456 de l’aplicació pressupostària 16 33802 22609 del pressupost de despeses de
l’any 2019.
8è.- RECONEIXER l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el servei s’ha duit a terme
correctament i s’ha presentat la factura.
9è.- DESAFECTAR la quantitat de l.684,40 euros del RC 220189000456 de la aplicació
pressupostària 16.33802.22609 del pressupost de despeses de l’any 2019 i retornar-la a l’aplicació
pressupostaria corresponent
Mà.-PUBLICAR aquesta adjudicació al Perfil del Contractant de la Pàgina Web de l’Ajuntament

de Palma.
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més 294,00 euros en concepte d’IVA, amb un import total de 1.694,00 euros (21% d’IVA
inclòs), dels quals es descomptarà el 15% d’IRPF (a saber la quantitat de 210,00 euros), restant un
líquid total a percebre de 1.484,00 euros, amb càrrec a la RC 220189000456 de la aplicació
pressupostària 16.33802.22609, o partida escaient, del pressupost de despeses de l’any 2019

Manteniment
llè.- NOTIFICAR el present Decret als interessats, a la secció de Comptabilitat i al Servei de
Prevenció de riscos laborals d’aquest ajuntament.
Palma, 19 de novembre de 2018
El responsable del contracte
El director general de Participació

Ciutadana i Coordinació Territorial

Per delegació de

«

Ciutadana

uma de Govern, acord de 28 d’

i

lhre de 2015

Maria Óug_glas Peñas
En prenc raó,
La cap de departament de Participació
Ciutadana i Coordinació Territorial
P.d. decret núm. 3000, de 26/02/14
(8018 núm. 30, de 04/03/2Q14J

Rcfí Comptabililm:
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Que es decreti,
La Regidora Participació
Coordinació Territorial

