
 

 1 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
SEGURETAT I VIGILÀNICA A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANIZADES PEL 
SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 
2019. 
 
 
1. OBJECTE.   
 
L'objecte és la contractació d’un servei de seguretat i vigilància de les activitats festives que 
organitza el Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma a la via pública, 
durant l'any 2019. 
 
 
2. RECURSOS SOL·LICITATS. 
 
a) Vigilants de seguretat sense arma, amb les següents funcions:  
 

• Control d’accessos i autoritzacions a les zones acotades i reservades per artistes, 
tècnics i personal d’organització.  

• Control d’accés als espais reservats per a persones amb discapacitats, suport i ajuda a 
aquestes.  

• Tenir especial cura de:  
o L’espai frontal dels escenaris i de possibles aglomeracions de persones. 
o El moment d’accés i sortida dels artistes a la zona d’escenari. 

• La vigilància de les instal·lacions on es celebrin els actes, protegint els bens i les 
persones que es troben en el seu interior. 

• Evitar actes delictius o infraccions administratives en aquells indrets que es tingui 
assignat. 

• Informar de qualsevol situació que alteri o pugui alterar el normal desenvolupament 
de l’activitat. 

• En l’exercici de les seves funcions i en situacions de necessitat, els vigilants seguiran 
les instruccions que imparteixin els responsables de les forces i cossos de seguretat; 
col·laborarà amb els serveis de bombers, Protecció Civil, serveis sanitaris i de 
l’organització en l’execució dels plans d’emergència i d’autoprotecció, que hauran de 
conèixer documentalment. Per al qual cosa hauran de:  

o Complir amb les instruccions que es dictin per a casos d’emergència en els 
plans d’autoprotecció, així com d’altres relacionats amb la seguretat i prestar 
ajuda i col·laboració que calgui. 

o Prestar tota la col·laboració que sigui necessària a la Policia Local de Palma i a 
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, d’acord amb el que estableixen les 
disposicions vigents així com demanar el seu auxili quan les circumstàncies 
ho requereixin.  

o Prestar tota la col·laboració necessària als serveis d’atenció mèdica. 
o Intervenir davant un conat d’incendis. Conèixer i manejar, si fos necessari, els 

extintors de foc.  
• Qualsevol altre activitat complementària o annexa que correspongui per la seva 
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condició de personal de seguretat.   
• Ajustar-se, en les seves actuacions, als principis d’integritat i dignitat, protecció i 

tracte correcte a les persones, evitant abusos, arbitrarietats i violències, actuant en 
congruència i proporcionalitat en la utilització de les seves facultats i dels mitjans 
disponibles, així com observar expressament:  

 
o Diligència a l’hora de complir les normes establertes. 
o Anar uniformats correctament amb els mitjans que la legislació vigent 

tipifica. 
o Puntualitat a l’hora d’incorporar-se i abandonar el servei. 
o Prohibició de revelar qualsevol informació relativa a l’activitat on 

desenvolupi les seves funcions. 
o No absentar-se del lloc de treball excepte per causa justificada, notificant 

aquesta circumstància als responsables del dispositiu de seguretat. 
 

3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 

a) Els serveis contractats es prestaran d’acord amb el que es preveu a aquestes condicions 
tècniques i en aplicació de la legislació vigent en matèria de seguretat privada i protecció 
de la seguretat ciutadana, al conveni col·lectiu del sector i a la prevenció de riscos 
laborals; així com a realitzar els canvis i actuacions oportunes per adaptar-se a qualsevol 
canvi de la normativa vigent relacionada amb l’objecte d’aquest plec, previ avís a 
l’Ajuntament de Palma. 

b) Estar inscrita, com empresa de seguretat, al registre de la Direcció General de Policia.  

c) Disposar d’una pòlissa d’assegurança en vigor en el moment de la signatura del contracte i 
que cobreixi la responsabilitat civil com empresa de seguretat, durant el termini del 
contracte.   

d) La responsabilitat del correcte funcionament dels servei de seguretat i vigilància recaurà 
en el contractista.  

e) Tot el personal encarregat de la prestació del contracte disposarà de la qualificació que 
requereix l’exercici de les funcions pròpies per a la prestació d’aquest tipus de serveis; 
així com l’adequat nivell de formació i la capacitació específica per desenvolupar el 
servei en òptimes condicions físiques, psíquiques i d’entrenament. 

f) Els vigilants adscrits al servei objecte del contracte, hauran de superar els cursos de 
reciclatge previstos en la normativa aplicable a aquest tipus de contractació, així com els 
cursos d’actualització en matèries que hagin experimentat modificació o evolució 
substancial o en els que sigui convenient una especialització, segons la normativa 
d’aplicació.   

g) Els vigilants i el cap de seguretat hauran de comptar amb la dotació i mitjans tècnics 
necessaris pel correcte desenvolupament de les seves funcions, així com establir les vies 
de comunicació entre ells i a cada lloc on es realitzin les activitats. 

h) A cada activitat festiva el contractista facilitarà a l’Ajuntament de Palma un contacte i 
número de telèfon mòbil de la persona responsable del servei de vigilància. Aquesta 
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persona haurà d’estar present al lloc on es realitza l’activitat. 

i) El vigilant responsable de seguretat i en el seu defecte qualsevol vigilant, està obligat a 
donar a conèixer, in situ i al responsable municipal de cada activitat festiva, les possibles 
incidències que s'hagin pogut produir. 

j) El contractista està obligat a aportar un cap de vigilància: persona que coneix els 
dispositius i els coordina i supervisa, com també es coordina amb els diversos serveis 
municipals que intervenen amb l'organització de les festes, als següents actes: Revetla i 
Correfoc de Sant Sebastià i Correfoc de sant Joan. Dita persona haurà d’estar present en 
les implantacions dels manuals d’autoprotecció escaients, i al CECOR (Centre de 
Coordinació) durant tot el temps del seu funcionament.   

k) Es responsabilitat del contractista atendre a la menor brevetat les faltes de puntualitat i 
d’assistència dels vigilants, així com la correcció immediata de les irregularitats o 
alteracions observades pel personal municipal de l’organització o competent en matèria 
de seguretat.  

l) Al finalitzar cada acte festiu o programa de festes, i dins el termini de 10 dies hàbils 
posteriors, el contractista lliurarà el corresponent informe detallant el número 
d'incidents. Per motius d’urgència l’Ajuntament podrà reduir dit termini. Tots els 
informes que es generin estaran a disposició de l’Ajuntament de Palma. 

 

4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

a) La vigilància es realitzarà en funció de les necessitats, atenent a la programació de les 
activitats dels següents actes festius:  

• Nadal i Reis (gener, novembre i desembre 2019) 
• Sant Sebastià (gener 2019)  
• Estiu (juny 2019) 
• Altres activitats festives:  

o Altres activitats de caire festiu que de forma puntual es puguin produir al 
llarg de l’any.  

o Les hores que puguin excedir un servei realitzat, independentment del 
programa de festes al que correspongui, i que per motius sobrevinguts, in 
situ, s’hagi hagut de requerir prolongar el  servei).  

b) Amb anterioritat al inici de cada activitat festiva, l’Ajuntament de Palma realitzarà la 
comanda dels serveis necessaris, indicant: l'esdeveniment, el número de vigilants, el lloc, 
l’horari d'arribada i de finalització (aquest darrer sempre serà aproximat, estant obligat a 
la seva permanència fins a la finalització de l'acte) i el personal municipal responsable de 
l’activitat. El contractista està obligat a emetre el justificant de recepció de la fulla de 
comanda,  en el qual es farà constar la persona responsable del servei i un número de 
telèfon de contacte, així com el pressupost al qual ascendeix cada comanda, en funció 
dels preus unitaris adjudicats. 

c) Els terminis de la comanda per part de l’Ajuntament i de resposta per part del 
contractista, es podran acordar per ambdues parts, en funció del volum de serveis que 
impliqui cada programa de festes.  
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d) Amb anterioritat a l’inici de cada programa festiu, el contractista i l’Ajuntament de 
Palma podran realitzar una valoració i anàlisi de les necessitats del servei, atenent a la 
naturalesa de cada acte, sempre tenint en compte el nombre màxim d’hores previstes per 
cada programa festiu.  

e) Previ a la facturació de cada servei realitzat, el contractista lliurarà un quadrant        
detallant les següents dades:  

 
• Activitat, data i lloc   
• Núm de vigilants i/o cap de seguretat  
• Hora d’arribada i sortida  
• Núm d’hores realitzades i la seva correspondència (diürna, nocturna, festiva)  
• Possibles hores realitzades per prolongació d’un servei per motius 

sobrevinguts. 
 
f) L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar totes les supervisions que consideri 

oportunes, a fi de conèixer el grau de compliment del servei i si aquest es presta a les 
condicions contractades.  

 
 
5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI.  

a) Previsió orientativa i aproximada dels actes, dates, horaris i llocs dels serveis objecte del 
contracte (Veure annex 4(1) i 4(2)).  

b)  S’entén per:  

• Hora laborable diürna: les realitzades de dilluns a divendres, de les 6 h a les 22 h  
• Hora laborable nocturna: les realitzades de dilluns a divendres, de les 22 h a les 6 

h  
• Hora festiva diürna: les realitzades en dissabte, diumenge i festius, de les 6 h a 

les 22 h  
• Hora festiva nocturna: les realitzades en dissabte, diumenge i festius, de les 22 h 

a les 6 h 
 
 
6.  PREU DEL CONTRACTE. 
 
c) El pressupost màxim de licitació és de 14.807,33 € + 3.109,54 (21% d’IVA) = 17.916,87 € 

distribuïda de la següent manera:  
 
PROGRAMA 
FESTIU  

BASE 
IMPOSABLE  

21% IVA TOTAL 

NADAL I REIS  2.355,17 € 494,59 € 2.849,76 € 
SANT SEBASTIÀ  10.493,76 € 2.203,69 € 12.697,46 € 
ESTIU 1.276,23 € 268,01 € 1.544,24 € 
ALTRES FESTES  682,17 € 143,25 € 825,42 € 
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TOTAL  14.807,33 € 3.109,54 € 17.916,87 € 

d) Aquests preus inclouen la manutenció del personal, el seu vestuari i qualsevol plus o 
extra dels previstos al conveni del sector. El temps de desplaçament (d’anada i tornada) 
de cada vigilant fins el lloc de l’activitat, no es tindrà en compte a la facturació.  

e) La facturació es realitzarà a la finalització de cada un dels següents programes festius:  

• Revetla cap d’Any  
• Arribada dels Patges 
• Cavalcada de Reis  
• Sant Sebastià  
• Estiu  
• Encesa dels llums de Nadal  
• Altres festes: al finalitzar l’activitat en concret o prolongat.  

 
6. MILLORES     
 
Es valorarà el compromís de realitzar, sense cost econòmic, fins a 40 hores realitzades per 
prolongació d’un servei, més enllà de l’hora prevista d’inici i/o de finalització a les 
comandes realitzades, per motius sobrevinguts a qualsevol esdeveniment o per activitats 
inicialment no previstes. 
 
7. VALORACIÓ DE LES OFERTES: 
 
Les propostes es valoraran, fins a un màxim de 100 punts, d’acord amb els següents criteris 
de puntuació: 
 

a) Oferta econòmica. Fins a un valor màxim de 50 punts.  
 
Per obtenir la valoració econòmica, s’aplicarà la següent fórmula:  
P =  M* (PL-Po) / ( PL-Pm)  
 
P= Puntuació de l’oferta  
M= Puntuació màxima  
PL= Import de licitació  
Po= Import de l’oferta a valorar  
Pm= Import de l’oferta més econòmica  
 

b) Les propostes de protocols d’actuació presentades, en els següents casos i en relació a 
l’objecte del contracte . Valor fins un màxim de 30 punts  

 
• En situacions especials que es puguin produir als actes festius, fins a 15 punts.  
• En cas d’agressions de caràcter sexista que es puguin produir als actes festius, 

fins a 15 punts.      
 

c) Millores. Fins a un màxim de 20 punts. 
 



 

 6 

Es valorarà el compromís de realitzar, sense cost econòmic, fins a 40 hores realitzades per 
prolongació d’un servei, més enllà de l’hora prevista d’inici i/o de finalització a les 
comandes realitzades, per motius sobrevinguts a qualsevol esdeveniment o per activitats 
inicialment no previstes. 
 

� Hores diürnes laborables, fins a 10 hores............................................ 2 punts 
� Hores nocturnes laborables, fins a 10 hores ....................................... 4 punts 
� Hores diürnes festives, fins a 10 hores ................................................ 6 punts 
� Hores nocturnes festives, fins a 10 hores ............................................ 8 punts 

 
 
8. DOCUMENTACIÓ A  PRESENTAR:  
  

a) Proposició (annex 1) 

b) Protocol d’actuació en situacions especials que es puguin produir als actes festius.  

c) Protocol d’actuació en cas d’agressions de caràcter sexista que es puguin produir als 
actes festius.  

d) Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure 
contractes, per empreses o per entitats segons el cas (annex 2 ).   

e) Declaració responsable del licitador en matèria de riscs laborals (annex 3). 

f) Oferta econòmica  (annex 4). 

g) Possibles millores (annex 5). 

 
9. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 
 

Es poden presentar ofertes dins els 5 dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la 
publicació de la licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma, de 9 h a 14 h al 
Servei de Participació Ciutadana, pl. de Sta. Eulàlia, núm. 9, 3r pis. CP 07001 Palma de 
Mallorca. 

S’admetran propostes per correu postal, sempre i quan en el segell corresponent, la data i 
hora de sortida estigui compresa dins el termini establert i així es notifiqui mitjançant correu 
electrònic participaciociutadana@palma.cat, al Servei de Participació Ciutadana. 

 
 
       Palma, 26 de novembre de 2018 
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ANNEX 1 
 

MODEL DE PROPOSICIÓ 
 
 
El Sr. /Sra....................................................................................................................................                                                                                                  
amb DNI núm. ..................................................... en nom propi o en representació de l'empresa 
/ entitat  .......................................................... CIF núm. ............................................ 
i domicili a ................................................. c/ ....................................................................... CP 
................................ telèfon ................................................... fax núm....................................... 
adreça electrònica........................................................................................................................ 
 
Manifesta que ha tingut coneixement de la convocatòria per a cobrir el servei de seguretat i 
vigilància de les activitats festives que organitza el Servei de Participació Ciutadana de 
l'Ajuntament de Palma a la via pública, durant l'any 2019,  per la qual cosa, manifesta que 
coneix accepta les prescripcions al respecte i presenta la següent documentació:  
 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 
        

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’empresa/entitat)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 
Pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis 07001 Palma de Mallorca 
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ANNEX 2 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT 
PER SUBSCRIURE CONTRACTES AMB L’ADMINISTRACIÓ  

 
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 menor relativa al servei de seguretat i vigilància de les activitats festives 
que organitza el Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma a la via pública, durant 
l'any 2019. 
 
DECLAR, EN EL CAS D’EMPRESA, QUE:  
 

1. Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 65 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, (LCSP) 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 71 de la LCSP. 

3. Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,76 de la LCSP.  
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 

 
DECLAR, EN EL CAS D’ENTITAT, QUE:  
 
- Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons l’art. 65 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes 

del sector públic, (LCSP), 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 

- Conèixer i no estic incurs en les circumstàncies que m’incapaciten per a signar contractes amb el sector públic previstes a 
l'article 71 de la LCSP. 

- Complir els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts als arts 74,75,76 de la LCSP. 
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
- No haver-me donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques, o n’estic exempt.  
- Estar assabentat que en cas de no estar al corrent de les meves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma no es podrà 

formalitzar la contractació corresponent.  
- Que tots els treballadors que participaran en aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a la 

Seguretat Social o bé la relació que mantenc amb el personal voluntari que participa en aquesta activitat s’ajusta a la 
normativa d’aplicació i a la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat a les Illes Balears.  

- Complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscs laborals. 
- Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a realitzar l’objecte del contracte. 
 

Palma, _______ d__________________ de________  
(firma i segell de l’empresa/entitat)  
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ANNEX 3 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE 
RISCS LABORALS (annex VIII del Procediment per a la coordinació d’activitats 
empresarials de l’Ajuntament de Palma) 

 
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 menor relativa servei de seguretat i vigilància de les activitats festives 
que organitza el Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma a la via pública, durant 
l'any 2019. 
 
DECLAR QUE: 
 

1. L’empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent. 
2. Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de 

feina. 
3. Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar. 
4. Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugui originar en el 

desenrotllament de l’activitat als centres de l’Ajuntament. 
5. Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 

conseqüència dels riscs de les activitats concurrents. 
6. Comunicaré qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat 

dels treballadors de las empreses presents al centre de treball. 
7. Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts 

anteriors abans de firmar el contracte. 
8. Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats 

contractades o altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius. 
9. Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aport la documentació necessària o no 

complesc la normativa vigent en matèria de prevenció. 
 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’empresa/entitat)  
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ANNEX 4 

OFERTA ECONÒMICA 

Nom i llinatges_______________________________________ amb DNI ______________ 

en representació de l’empresa__________________________________________________ 

amb CIF___________________i domicili a _______________________________________ 

c/pl. _______________________________________________ núm. _______ CP _________, 

adreça electrònica______________________________________  i telèfon ______________ 

DECLAR  

Que estic informat/da de  les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/adjudicatària de la contractació del servei de seguretat i vigilància de les 
activitats festives que organitza el Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de 
Palma a la via pública, durant l'any 2019. Que em compromet, en nom propi (o en nom 
i representació de l’empresa ____________________________________________________ 
amb CIF __________________  a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i a les 
condicions estipulats a les condicions que regeixen la contractació, d’acord amb el 
quadres econòmics adjunts 4(1) i 4(2), per un import total de: 
 
Import total  (en xifres) _______________________________________ (21% d’IVA inclòs) 
Import  total (en lletres)________________________________________________________ 
_________________________________________________ (vint i un per cent d’IVA inclòs)   
 
Desglossat de la següent manera:  
 
PROGRAMA 
FESTIU  

BASE 
IMPOSABLE  

21% IVA  TOTAL  

NADAL I REIS     
SANT SEBASTIÀ     
ESTIU    
ALTRES FESTES     

TOTAL     

 

Palma, _______ d__________________ de________ 

        (firma i segell de l’empresa/entitat) 
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   ANNEX 4 (1) 

Festes de San Sebastià - Servei  de Vigilància 

ACTIVITAT  
DATA INICI 

DEL SERVEI  

DATA FI 
DEL 

SERVEI  
LLOC  

NÚM. 
VIGILANTS  

HORARI 
APROXIMAT 

h. diurnes 
laborables 
(18 a 22 h) 

h. diurnes 
 laborables 
x núm vigil.  

h. noctures 
laborables 
(22 a 06 h) 

h. nocturn. 
laborables 
x núm vigil.  

h. diurnes 
cap setm / 

fest. (18 a 22 
h)   

h. diurnes 
cap set / fest 
x núm vigil.  

h. nocturnes 
cap set / 

fest 
(22 a 06 h) 

h.nocturnes 
cap set / fest 
x núm vigil. 

Pregó 12/01/19 12/01/19 Pl. Cort 1 10 h a 14 h         4 4     
Pregó 12/01/19 12/01/19 Pl. Major 2 10 h a 14 h          4 8     

Concert comunic 1 12/01/19 13/01/19 Pl. Espanya 5 17.30 h a 00.30 h         4,5 22,5 2,5 12,5 
concert  18/01/19 18/01/19 Pl. Major 1 17 h a 23 h 6 6 1 1         

concert  18/01/19 18/01/19 Pl. Major 1 18 h a 23 h 5 5 1 1         
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Espanya 2 16 h a 3.30 h          6 12 5,5 11 

Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Espanya 3 19 h a 3.30 h         3 9 5,5 16,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Espanya 1 20 h a 3.30 h         2 2 5,5 5,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Major 1 16 h a 3.30 h         6 6 5,5 5,5 

Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Major 1 17 h a 3.30 h          5 5 5,5 5,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Major 3 18 h a 3.30 h          4 12 5,5 16,5 

Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Reina 1 16 h a 3.30 h         6 6 5,5 5,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Reina 3 19 h a 3.30 h         3 9 5,5 16,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Reina 1 20 h a 3.30  h         2 2 5,5 5,5 

Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Cort 2 19 h a 3.30 h         3 6 5,5 11 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Cort 1 19 h a 3.30 h         3 3 5,5 5,5 

Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Joan Carles I 1 18 h a 3.30 h         4 4 5,5 5,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Joan Carles I 4 19 h a 3.30 h         3 12 5,5 22 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Olivar 1 16 h a 3.30 h          6 6 5,5 5,5 

Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Olivar 3 20 h a 3.30 h         2 6 5,5 16,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Pl. Olivar 1 21 h a 3.30 h         1 1 5,5 5,5 

Revetla  19/01/19 20/01/19 La Feixina 1 16 h a 3.30 h          6 6 5,5 5,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 La Feixina 2 19 h a 3.30 h         3 6 5,5 11 

Revetla  19/01/19 20/01/19 La Feixina 2 20.30 h a 3.30 h         1,5 3 5,5 11 
Revetla 19/01/19 20/01/19 Jacint Verdaguer 1 16 h a 3.30 h         6 6 5,5 5,5 
Revetla  19/01/19 20/01/19 Jacint Verdaguer 3 19 h a 3.30 h         3 9 5,5 16,5 

Revetla  19/01/19 20/01/19 Jacint Verdaguer 1 20 h a 3.30 h         2 2 5,5 5,5 
Concert comunic 2 20/01/19 21/01/19 Pl. Espanya 2 17 h a 2.30 h         5 10 4,5 9 

Concert comunic 2 20/01/19 21/01/19 Pl. Espanya 3 20 h a 2.30h         2 6 4 12 
Correfoc  21/01/19 22/01/19 Pl. Joan Carles I 2 18 h a 23.00 h         4 8 1 2 
Correfoc  21/01/19 22/01/19 Escola Jaume I  3 15 h a 00.00 h         7 21 2 6 

Veïns d'aquí i d'allà 25/01/19 25/01/19 Pl. Olivar 3 17 h a 00 h 5 15 2 6         
Concert comunic 3 26/01/19 27/01/19 Pl. Espanya 2 17 h a 2.30 h          5 10 4,5 9 

Concert comunic 3 26/01/19 27/01/19 Pl. Espanya 3 20 h a 2.30 h         2 6 4,5 13,5 

        67 total hores    26,00    8,00    228,50    278,50  

          preu/hora                  

          Subtotals                

  Total Sant Sebastià   
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ANNEX 4 (2) 

ACTIVITAT  
DATA INICI 

DEL SERVEI  

DATA FI 
DEL 

SERVEI  
LLOC  

NÚM. 
VIGILANTS  

HORARI 
APROXIMAT 

h. diurnes 
laborables 
(18 a 22 h) 

h. diurnes 
 laborables 

x núm 
vigil.  

h. noctures 
laborables 
(22 a 06 h) 

h. nocturn. 
laborables 

x núm 
vigil.  

h. diurnes 
cap setm / 
fest. (18 a 

22 h)   

h. diurnes 
cap set / 

fest 
x núm 
vigil.  

h. 
nocturnes 
cap set / 

fest 
(22 a 06 h) 

h.nocturnes 
cap set / fest 
x núm vigil. 

Nadal i Reis 

Revetla Cap d'any  31/12/18 01/01/19 pl.Joan Carles I 5 17.30 h a 4.00 h  4,5 22,5 2 10     4 20 

Revetla Cap d'any  31/12/18 01/01/19 pl. Cort 3 17.30 h a 4.00 h  4,5 13,5 2 6     4 12 

Arribada de Patges 03/01/19 03/01/19 pl de Cort  2 11.30 h a 14.30 
h 

3 6             

Cavalcada de Reis  05/01/19 05/01/19 Reserva discap 5 17 h a 21 h         4 20     

Inauguració Betlem  1 dia de nov/des 
2019 

? nov/des  Pl. Cort 1 17 h a 21 h          5 5     

Encesa dels llums de 
Nadal  

1 dia de nov/des 
2019 ? nov/des  Born 2 16 h a 22 h          6 12     

        18 total hores    42,00    16,00    37,00    32,00  

          preu/ hora                  

          Subtotals                

  Total Nadal i Reis   

Estiu 

Correfoc S. Joan 23/06/19 24/06/18 Ses Voltes 7 16 h a 1.30 h          6 42 3,5 24,5 

        7 total hores    0,00    0,00    42,00    24,50  

          preu/hora                  

          subtotal                  

  Estiu   

Altres Festes 

Vàries  al llarg de l'any, dates diverses  3   2 6 2 6 4 12 4 12 

        3 total hores    6,00    6,00    12,00    12,00  

          preu/hora                  

          Subtotals                

  Total Altres Festes   

 OFERTA ECONÒMICA SANT SEBASTIÀ   €   

NADAL I REIS  €   

ESTIU  €   

ALTRES FESTES  €   

Palma, _______ d__________________ de________ 
(firma i segell de l’empresa/entitat)  

 

TOTAL OFERTA  €   
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ANNEX 5 
 

MILLORES 

 

Nom i llinatges_______________________________________ amb DNI ______________ 

en representació de l’empresa__________________________________________________ 

amb CIF___________________i domicili a _____________________________________ 

c/pl. _______________________________________________ núm. _______ CP _________, 

adreça electrònica______________________________________  i telèfon ______________ 

 

A efectes de la contractació menor relativa al servei de seguretat i vigilància de les 
activitats festives que organitza el Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de 
Palma a la via pública, durant l'any 2019. Es compromet a incrementar sense cost 
econòmic per a l’Ajuntament per prolongació d’un servei, més enllà de l’hora prevista 
d’inici i/o de finalització a les comandes realitzades, per motius sobrevinguts a 
qualsevol esdeveniment o per activitats inicialment no previstes, en les següents hores: 
 
 
• Increment del número d’hores diürnes laborables de servei, en  ____________ hores  

• Increment del número d’hores nocturnes laborables de servei, en  __________ hores  

• Increment del número d’hores diürnes festives de servei, en  ______________ hores  

• Increment del número d’hores nocturnes festives de servei, en  ____________ hores  

 

 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’empresa/entitat)  

 

 

 


