
%
AjuntamentOde Palma

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

Atès que amb motiu de la programació de les festes de Carnaval 2020, es preveu la realització de
Sa Rueta. la festa de Carnaval dedicada als infants i les seves famílies. el dia 16 de febrer des de
les ] 1.00 fins les 14.00 11 pels carrers del centre de Palma.

Atès que la finalitat d'aquesta festa es la d'oferir una programació en s'inclouen diferents tipus
d'activitats, entre elles activitats de circ que inclouen espectacles i una àrea de jocs d'iniciació al
circ. i tenint en compte que l'Ajuntament de Palma no disposa dels mitjans tècnics i humans
suficients i adients per a la realitr ció de les feines objecte del contracte, es fa necessari iniciar una
convocatòria per a la contractació d'aquestes activitats.

Atès que el pressupost màxim de la licitació proposada per a la contractació de les actuacions i

activitats de circ i una àrea de jocs d'iniciació al circ durant Sa Rueta 2020 serà de 8.500.00 € (IVA
inclòs) dita contractació es realitzarà mitjançant contracte menor.

Atès que es preveu iniciar una convocatòria pública per tal de captar les ofertes que es presentin
d'acord amb els requisits tècnics fixats per a la contractació d'activitats de circ que inclouen
espectacles i una àrea de jocs d'iniciació al circ durant Sa Rueta 2020 a Palma, i atès que la despesa
maxima pressupostada es de 8.500 euros (21 % d'IVA inclòs), corresponent al contraete menor que
s’adjudicara i que compleix amb les bases 18 i 33.6 i 317 del vigent pressupost de despeses; es per
això que d'acord amb el que estableixen l'article 127. apartat ;; de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local; els art. 28 i l 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic; el Decret de Batlia AJT 201913026. de 28/06/2019 (BOIB núm. 94
de 11/07/2019) d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma i l'infonne
tècnic que s'adjunta. es proposa que el regidor de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern
Interior, dicti el següent:

DECRET

1r.— INICIAR el procediment de convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a
la contractació d'activitats de circ que inclouen espectacles i una àrea de jocs d'iniciació al circ.
durant Sa Rueta 2020 a Palma. mitjancant contracte menor per raó de la quantia,

2n.— APROVAR les condicions tècniques que regiran la contractació d'activitats de circ que
inclouen espectacles i una àrea de jocs d'iniciació al circ. durant Sa Rueta 2020 a Palma. a que fa
referència el dispositiu primer d'aquest decret.

3r.— RESERVAR la quantitat de 8.500 euros (21 % d'lVA inclos). de la partida 16 33803 22609
d'Activitats Socioculturals de Carnaval del Pressupost Municipal de Despeses 2020. per poder fer
front al pagament derivat d'aquesta contractació.

| A ’\ l)l'("R1:l S 21130 ( t\R\.\\/ \1, RL [: [.\ DATMW :onvtwalurla .tt'tmtitts de cuc dm“

Núm.

de

decret:

AJT

201924908.

Signat

per

I'Ajuntamentde

Palma

en

data

19/12/2019

1
hora

53:17.

URL

Qualificació:

httpsd/seuataçtronlca.palmes/csvlaíaulmtm’i’csv

op

zzot'espome

A

zzaassootses

=DECM£6AFC€BB1

EEABBCW451963E



ü:
AjuntamentOde Palma

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

4rt.- PUBLICARdita convocatòria al perfil del contractant de l'Ajuntamcnt de Palma i establir el
tennini per a la presentació d'ofertes en 10 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació
d'aquest decret. de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, al Sen/ci de Participació Ciutadana, pl. de
Sta. Eulalia, 9. 3r. CP 0700i de Palma.

Documentació a presentar: Model de proposició i ofena econòmica (Annex 1); declaració
responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure contractes amb l'Ajuntament
de Palma (Annex 2); i declaració responsable del licitador en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals (Annex 3).

Sèt- NOTIFICAR aquest decret a la secció de Comptabilitat.

Palma, 10 de desembre de 2019

El TAG de
Participació Ciutadana
' Que es decreti,

El regidor de Participació Ciutadana
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