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CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS 
DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA SALA DURANT L’ANY 2019 

 
Els gegants i capgrossos de la Sala formen part de les figures tradicionals de l’Ajuntament de 
Palma. Es troben exposats al vestíbul de Cort i participen a les diferents activitats institucionals i 
sortides en representació de la Ciutat.   
 
Actualment, l’Ajuntament de Palma és propietari de sis gegants i sis capgrossos.  
 

a) Gegants de la Sala:  
 

� 2 Gegants històrics. Tòfol i Francinaina.  
� 2 Gegants pagesos moderns: Tomeu i Margalida.  
� 2 Gegants músics moderns: Xeremier i Tamborer.  
 

b) Capgrossos de la Sala: 
 

� N’Espardanyeta,  
� Es Jai de Barraca 
� La Fada Mariana 
� En Pere Poca-Por 
� Sa Rateta 
� Es Moix 

 
Els gegant històrics, en Tòfol i na Francinaina, amb una alçada de 4,20 m, es troben a l’edifici 
municipal a la pl. de Cort, custodiant l’escala d’honor del vestíbul. Pel seu interès patrimonial, no 
participen de trobades i d’altres sortides. Únicament, en ocasions de determinades festes, són 
exposats un a cada costat de les portes de la Casa Consistorial 
 

La resta de gegants i capgrossos de titularitat municipal, de construcció més recent, surten 
regularment de les dependències de l’Ajuntament per participar en les festes institucionals i 
d’altres activitats de la ciutat fent ballades, desfilades i plantades. Dins aquest grup hi trobam una 
parella de gegants pagesos, en Tomeu i na Margalida, i dos gegants, coneguts com els Gegants 
Xeremiers, obra de Mateu Forteza, que van vestits amb la indumentària típica mallorquina 
masculina. Estan ubicats al vestíbul de l’Ajuntament i representen un xeremier i un tamborer. 
 

Els capgrossos de la Sala, construïts al 2006 per l’artista plàstic Kake Portas i presentats oficialment 
al pregó de les festes de Sant Sebastià del 2007, representen sis personatges de les rondalles 
mallorquines d’en Jordi des Recó. Són, concretament n’Espardanyeta, es Jai de Barraca, la Fada 
Mariana, en Pere Poca-Por, sa Rateta i es Moix. 
 
Els capgrossos de la Sala són els acompanyants habituals dels gegants de la Sala a les seves 
desfilades i plantades, captivant especialment, l’atenció dels més petits.  
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Així, l’Ajuntament de Palma, té la voluntat de continuar amb aquesta tasca, apropant a la 
ciutadania i a les persones que ens visiten, els nostres gegants i capgrossos; donant a conèixer els 
trets històrics que representen i que conformen la nostra cultura, mitjançant les festes populars i 
trobades de gegants i capgrossos. 
 
Primera. Objecte.  
 
La contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala, consistents en el seu maneig 
en representacions de ball folklòric tradicional, cercaviles i/o plantades o exposicions d’aquests en 
motiu de les festes i activitats institucionals de Palma, de les trobades de gegants i capgrossos a 
pobles de Mallorca durant l’any 2019, a iniciativa institucional, d’interès general i obertes a tots els 
públics; així el manteniment i conservació de gegants i capgrossos i la seva posada a punt per a les 
sortides; transport i l’acompanyament musical d’una colla de xeremiers a les actuacions de les 
festes institucionals de Palma.   
 
Segona. Durada.  
 
El contracte tindrà una durada del 1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019 (ambdues dates 
incloses).  
 
Tercera. Actuacions previstes.  
 
Les actuacions previstes per a 2019 són les següents:  
 

a) Festes institucionals a Palma:   
- Cavalcada de Reis (5 de gener)  
- Pregó de les festes de Sant Sebastià (12 de gener) 
- Sant Sebastià Petit (13 de gener) 
- Inauguració de la Revetla de Sant Sebastià  (19 de gener)  
- Sa Rueta (3 de març)  
- Diumenge de l’Àngel (28 d’abril) 

b) Sortides a pobles de Mallorca i participació a altres activitats (Màxim: 15 sortides)  
c) Trobada de gegants de Palma (el mes de setembre, preferentment) 

 
Quarta. Característiques de les prestacions objecte del contracte. 
 
a) Generals: 
 

- Donar a conèixer els gegants i capgrossos com a elements de la nostra cultura i 
tradició, mitjançant la participació a diferents activitats festives i tradicionals, així com 
la realització d’activitats pedagògiques i de mostra dels gegants i capgrossos. 

- Disposar del vestuari i atrezzo adequat i identificatiu de les persones que portaran els 
gegants, en coherència amb la imatge dels gegants de la Sala. 
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- Fer ús del logotip de l’Ajuntament de Palma a les sortides previstes, així com a mitjans 
d’informació i publicitat, amb la prèvia autorització de l’Ajuntament de Palma.  

 
b) Actuacions:  
 
S’inclouen les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala al llarg del desenvolupament dels 
actes previstos, les quals podran consistir en: ball, plantada, cercavila, mostra o una combinació de 
dues o més modalitats. Les actuacions que es portaran a terme seran:  

 
- Festes institucionals de Palma, són les activitats festives reconegudes com a 

institucionals i esmentades a la clàusula tercera.  
- Sortides a pobles de Mallorca i participació a altres activitats, són les sortides a 

trobades i altres activitats a pobles de Mallorca i barris de Ciutat. Per assistir-hi, caldrà 
convidada prèvia i autorització de la Regidoria corresponent.  

- Trobada de gegants de Palma, promoguda per l’Ajuntament de Palma amb el suport 
del contractista.  

 
Les actuacions previstes estan subjectes a possibles modificacions de les dates i horaris, estant el 
contractista obligat a complir-les. Per això el contractista rebrà les comandes via correu electrònic, 
directament des del Servei de Participació Ciutadana, amb una antelació mínima de cinc dies. 
 
El contractista està obligat a coordinar i encarregar-se del bon funcionament de les sortides. Qualsevol 
sortida que es dugui a terme haurà d’estar autoritzada prèviament per l’Ajuntament de Palma qui 
s’encarregarà de dur-ne el control i tramitar les autoritzacions necessàries. 
 
Les actuacions dels gegants de la Sala a les festes institucionals de Palma aniran acompanyades per un 
mínim d’una colla de xeremies.  
 
El tipus de sortida de cada actuació, els gegants a manejar i la inclusió dels capgrossos, serà 
comunicada al contractista en el moment de la realització de la comanda per part del Servei de 
Participació Ciutadana.  
 
c) Transport:  
 
Cal realitzar el transport dels Gegants i Capgrossos de la Sala des de l’Ajuntament de Palma, fins 
al lloc de celebració de l’acte i la seva tornada. Pel seu maneig és necessari:  
 

- Disposar dels mitjans necessaris pel correcte trasllat dels gegants i capgrossos al lloc on 
es realitzi l’activitat. 

- Disposar d’un vehicle especial on puguin caber quatre figures de gegants a la vegada i 
sense desmuntar. Les mides dels Gegants a tenir en compte al respecte són les 
següents:   

� Gegants Xeremiers: altura 3,45 m,  pes 45 Kg. 
� Tomeu i Margalida: altura 3,75 m,  pes 50 i 45 Kg. 
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- Tenir cura dels gegants i capgrossos en el trasllat i tot el temps que duri l’activitat.  
- Aportar el personal necessari per fer la sortida i el maneig dels gegants i capgrossos 

amb les garanties necessàries per a un correcte desenvolupament de l’acte. El mínim 
de personal és de 20 persones. 

 
 
d) Sortides a pobles de Mallorca i altres actes 
  

L’Ajuntament de Palma prioritzarà l’autorització de les sortides als pobles que hagin participat  
la Trobada de Gegants de Palma.  

 
e) Trobada de gegants:  
 

El contractista, de manera coordinada amb el servei de Participació Ciutadana, serà 
l’encarregat de:   

 
- L’organització de la Trobada anual de Gegants de Palma, preferentment, durant el 

mes de setembre.  
- Fer-se càrrec i abonar les despeses del refrigeri de germanor on es convida als 

membres de les colles de gegants que han participat a la Trobada de Gegants de 
Palma. 

 
 
f) Manteniment i neteja:  
 

S’inclou el manteniment i neteja dels gegants i capgrossos, de la seva indumentària i de la dels 
geganters o portadors, així com la posada a punt per a la realització de les actuacions i sortides 
previstes: 

 
- Neteja de les figures, ornamentació i vestuari dels gegants i capgrossos. 
- Neteja, manteniment i renovació del vestuari dels geganters.  
- Revisió dels bastidors i realització de possibles reparacions i canvis.  
- Sargit del vestuari dels gegants.  
- Repintar de petites raspades de la policromia.  

 
Cinquena. Modificacions i penalitzacions específiques del contracte. 
 
a) El retràs reiterat en la compareixença després de l’inici de l’activitat o l’abandonament de la 

mateixa abans de la seva finalització podrà suposarà el descompte de fins un màxim del 5 % 
del preu del contracte a partir de la tercera amonestació.   

b) La no compareixença del contractista a una actuació o sortida confirmada implicarà el no 
abonament de la mateixa i podrà suposar una penalització del doble de l’import afectat.  

c) El reiterat incompliment parcial o defectuós del contracte, la no observança de les indicacions 
que pugui realitzar el personal municipal i la manca de col·laboració amb l’Ajuntament de 
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Palma implicarà la resolució del contracte i l’aplicació dels efectes que preveu la normativa 
vigent. 

d) L’Ajuntament de Palma podrà modificar les dates previstes de les festes i activitats 
institucionals o Trobada de Gegants a les que han de participar els Gegants i Capgrossos.  

 
Sisena. El pressupost màxim de licitació és de 14.990,00 + 3.147,90 (21% d’IVA) = 18.137,90 €, 
distribuïts de la següent manera: 
 
 
 

Tipus d’actuació Nombre màxim 
Import per 

actuació 
Import total 

Festes institucionals 6 800 € + IVA 4.800 € + IVA 
Sortides a pobles i 

altres activitats 
15 500 € + IVA 10.000 € + IVA 

Trobada de gegants 
de Palma 

1 2.690 € + IVA 2.690 € + IVA 

 
La facturació es realitzarà un cop finalitzada cada una de les actuacions realitzades; la qual anirà 
acompanyada, obligatòriament, del full de seguiment de l’actuació (Annex 4).   
 
Obligatòriament, la factura inclourà el detall de l’actuació o actuacions realitzades, especificant la data 
de cada una d’elles.   
 
El contractista lliurarà a l’Ajuntament de Palma, durant el mes de desembre, una avaluació anual 
de les sortides realitzades; les propostes de millora que consideri oportunes en relació a la 
promoció i difusió dels Gegants i Capgrossos de la Sala, així com possibles necessitats detectades 
de cara al manteniment dels gegants i capgrossos.  
 
Setena. Obligacions del contractista: 
 
a) Disposar d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil i accidents del portadors dels 

gegants i capgrossos i lliurar còpia de la pòlissa i del rebut de pagament,  o bé certificat emès 
per l’asseguradora. 

b) Presentar la documentació tècnica i artística de l’activitat que l’Ajuntament de Palma requereixi 
en qualsevol moment. 

c) Coordinar-se permanentment amb l’Ajuntament de Palma. Comunicar per escrit el nom i 
telèfon de contacte d’un representant davant l’Ajuntament. 

d) Totes les sortides dels Gegants i Capgrossos hauran d’estar autoritzades pel servei de 
Participació Ciutadana.  
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Vuitena. Documentació tècnica: 

 
a) Projecte de promoció de la cultura gegantera:   

 
- Objectius envers a la promoció de la cultura de gegantera. 
- Previsió de sortides a pobles (relació de pobles i dates aproximades).  
- Descripció de la metodologia de treball per a l’execució del contracte:  activitats per a 

la cohesió de grup; incorporació de nou geganters i geganteres, formació en el 
maneig de gegants i capgrossos, la inclusió d’infants i dones a la colla, etc.) 

- Recursos humans (número, franges d’edat, sexe, funcions...) 
- Mitjans tècnics que s’adscriuran al contracte (trasllat de gegants, vestuari dels 

portadors i portadores, etc.). 
b) Oferta econòmica.  
c) Millores. Es podrà presentar, sense cost econòmic afegit:  

- Una proposta d’activitat dirigida a promocionar la cultura gegantera 
- Més del mínim exigit de sortides a pobles de Mallorca   

 
Novena.  Procés de valoració de les propostes presentades. 
 
a) Els licitadors han de tenir en compte que:  

o L’Ajuntament de Palma només contractarà una única proposta 
o No s’admetran propostes que només contemplin part de l’objecte del contracte.  
 

b) Resultarà adjudicatari el licitador que assoleixi una major puntuació segons els següents 
criteris d’adjudicació, fins un total de 100 punts:  

 
1) Oferta econòmica, fins a 50 punts  

A les ofertes econòmiques 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  

 
2) El projecte de promoció de la cultura gegantera, fins a 35 punts 
3) Millores presentades, fins a 15 punts. 

- Una proposta d’activitat dirigida a promocionar la cultura gegantera, 5 punts  
- Més del mínim exigit de sortides a pobles de Mallorca, 5 punts per sortida a poble 

ofertada de més, fins a 10 punts. 
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ANNEX 1. MODEL DE PROPOSICIÓ DE LES ACTUACIONS DELS GEGANTS I 
CAPGROSSOS I CAPGROSSOS DE LA SALA 2019.  

 

DADES DEL LICITADOR/A 

DENOMINACIÓ SOCIAL DE L’EMPRESA/ENTITAT:  

 

NIF: 

NOM I LLINATGES DEL REPRESENTANT LEGAL: DNI:  

COM A:  L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’exigir 
l’acreditació de la representació en el moment 
procedimental que consideri oportú. 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.                
o KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

 

PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA GEGANTERA 

Objectius envers a la promoció de la cultura de gegantera: 

 

 

 

 

Previsió de sortides a pobles (relació de pobles i dates aproximades):  

 

 

 

 

Descripció de la metodologia de treball per a l’execució del contracte:  activitats per a la cohesió de grup; incorporació de nou 
geganters i geganteres, formació en el maneig de gegants i capgrossos, la inclusió d’infants i dones a la colla, etc.):  
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Recursos humans (número, franges d’edat, sexe, funcions...):  

 

 

 

 

Mitjans tècnics que s’adscriuran al contracte (trasllat de gegants, vestuari dels portadors i portadores, etc.):  

 

 

 

OFERTA ECONÒMICA:  

PROPOSICIÓ ECONÒMICA :  ............................................................................................................................................................ 

21 % D’IVA  :  ................................................................................................................................................................................ 

TOTAL :  .................................................................................................................................................................... ................... 

EN CAS DE RETENCIÓ IRPF, INDICAR PERCENTATGE :  ........................ %  

 

 

MILLORES:   

 

 

 

Palma, _______ d__________________ de________  

(firma i segell de l’empresa/entitat)  
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES PER PART D'EMPRESES  

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 ..... 
 

DECLAR, EN EL CAS D’EMPRESA, QUE:  

 
o 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 

o 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. 

o Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,76 de la LCSP.  
o Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
o No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.  
o 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.  
o Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta 

a la Seguretat Social. 
o Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
o 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 a la contractació del servei de lloguer de tanques per a 
la protecció del públic i acotament de l’itinerari de la Cavalcada dels Reis Mags a Palma 2018:  
 
 
DECLAR QUE: 
 

- L’empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent. 
- Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de feina. 
- Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar. 
- Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugui originar en el desenrotllament de 

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

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

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

abans de firmar el contracte. 
- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades o 

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

complesc la normativa vigent en matèria de prevenció. 

       Lloc / data 
/ signatura i segell de l’empresa 

Palma , a ........... de ..................................... 2018 
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ANNEX 4. FULL DE VALORACIÓ D’ACTUACIONS DE GEGANTS I CAPGROSSOS 

 

DADES DE LA SORTIDA 

LLOC DE L’ACTUACIÓ: 

 

DATA:  

MOTIU DE L’ACTUACIÓ:  

 

HORARI DE L’ACTIVITAT:   

ELEMENTS MUNICIPALS APORTATS:  

☐   Gegants 

☐   Capgrossos 

TIPUS D’ACTUACIÓ:  

☐   Ball 

☐   Plantada 

☐   Cercavila 

☐   Mostra 

HORARI D’ASSISTÈNCIA:   

NOMBRE DE RECURSOS HUMANS APORTATS PER A L’ACTUACIÓ:   

 

 

VALORACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE L’ACTUACIÓ:  

 

 

 

 

INCIDÈNCIES DESTACABLES: 

 

 

 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

 

 

 

 

 

 

Palma, _______ d__________________ de________  

(firma i segell de l’empresa/entitat)  
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