
ANNEX 1. PROPOSTES ARTÍSTIQUES D’ACTIVITATS DE CIRC EN MOTIU DE SA RUETA
2020

I. MODELDE PROPOSICIÓ.

\

\ DADESDELLICITADOR/A _

_,_ 777777
\

DENOMINACIÓSOCIAL DE L’EMPRESA: \ NIF: \

\NOM l LLINATGES DEL REPRESENTANT LEGAL: \ DNI: \

: ADREçA (C., PL., AV...):

CP: _\ MUNICIPI: \ PROVÍNCIA:
_\

\ TEL.: \ FAX: \ ADRECAELECTRONICA: \

IDENTIFICACIÓDE LES PROPOSTESARTÍSTIOUESD’ACTIVITATSDE CIRC
\

\

ESPECTACLES
\

,ÀBEA D’INICIACIÓ AL CIRC \

Títol activitat 1: \ Titol activ1tat i]: \

\ Titol act1v1tat 2: \ Titol activ1tat i2: \

\ Titol activitat 3:

Titol activitat 4: \ Títol activitat i4:

Títol activitat 5:
______ " .._\ Éífflldiltat i5: _ 7 7

_ÍíFïlèFtiYïaí_6_=___,______ ___J _wHuw, __,, ,,_.,_ __\
jítol activitat 7: \ Títol activitat i7:

,À7 _

\

Iítüèüvitfït8 _ _ ____,_____,_ __JT_l_ _ _ _

\

Manifest que conec i accept les condicions que s'especifiquen a la convocatòria per a la contractació
d'activitats de circ en motiu de Sa Rueta 2020 i en el cas de resultar adjudicatari em comprometo a lliurar,
abans de la realització de l'activitat, còpia de la pòlissa i darrer rebut de l'assegurança de responsabilitat
civil.

1 Palma, ...... de ............................de 20...
Sgt/



II. DESCRIPCIÓ DE CADA UNA DE LES PROPOSTES DE CIRC (Aquest apartat II s’ha de presentar
tantes vegades com espectacles de circ es presentin, mínim 4 màxim 8).

Nom del grup proposat .

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (S’ha de tenir en compte aportar () adjuntar imatges que permetin visualitzar la
proposta. Es pot afegir tanta documentació com es vulgui)

CURRICULUM DEL GRUP ARTÍSTIC PROPOSAT :

WWW.
Per tal de poder tenir més informació respecte a l'actuacióproposada, es pot consultar la següent adreça en obert:

Local

[| Nacional
El Internacional

ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL GRUP ARTÍSTIC O ARTISTA PROPOSAT:

Palma, ...... de .. .de 20...
Sgt/



III. GUIÓ ARTÍSTICDE TOTS ELS ESPECTACLES DE CIRC PROPOSATS

RELACIÓ DE TOTS ELS ESPECTACLES PROPOSATS, L’ORDRE D’ACTUACIÓ I LA SEVA
TEMPORALITZACIÓ (NUMERO DE PASSIS I DURADA DE CADA UN D’ELLS):

S'INCLOU UN PRESENTADOR/ANIMADOR A L’ESCENARI DELS ESPECTACLES DE CIRC?

si El NoEl
Nom: .............................................................................

NECESSITATS ESPECIFIQUES D’ESPAI : (DIMENSIONS, CARACTERÍSTIQUES, ETC.): \

\

\

4

_ _

\

\

RELACIÓ ] DESCRIPCIÓ DELS MITJANS TÉCNICS QUE S'APORTARAN PER AL A REALITZACIÓ DE
\

\ L'ESPECTACLE (equip de so, etc): \

\
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NECESSITATS TECNIQUES I/O MATERIALS D'APORTAR L’AJUNTAMENT DE PALMA (ESCENARI,
TANQUES, TAULES, CADIRES, ETC).

|] PRESA DE CORRENT POTÉNCIA:

[| ESCENARI[| TANQUES|] TAULES

[| CADIRES
[| AUTORITZACIÓ PER ACCÉS

I ESTACIONAMENT VEHICLES N'UMERO I TIPUS DE VEHICLES :

|'_"| ALTRES...................................................................................................................................

4 Palma, ...... de ............................de 20...
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Iv. DESCRIPCIÓ DE L'ÀREAD'INICIACIÓ DE CIRC II. (Aquest apartat IV s'ha de presentar tantes
vegades com jocs d'iniciació al circ es presentin, mínim 4 màxim 8).

i ACTIVITAT NUM. ........
\ TITOL ................................................................................................................................................................................ ;

; DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT (S'ha de tenir en compte aportar () adjuntar imatges que permetin visualitzar la
proposta. Es pot afegir tanta documentació com es vulgui) Í

Per tal de poder tenir més informació respecte a l'actuació proposada, es pot consultar la següent adreça en obert: ';

WWW.

EDATS RECOMANADES (marcar una franja d'edats a les quals va dirigida l'activitat. En el cas que l'activitat es \

! repeteixi, es pot marcar més d'una franja d'edat):): \

i

i

i 0—3El 4-6El 7-9D lO—IZD

Justificació de la o les franges d'edat marcada:

NUMERO DE PERSONES QUE PODEN PARTICIPAR A LA VEGADA A L'ACTIVITAT : .................. }

Justificació: [

5 Palma, ...... de ............................de 20...
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“ ACTIVITAT ESPECIALMENT DIRIGIDA A LA PARTICIPACIÓ EN GRUP: \

\

Sí El No El

“

Justificació :

_

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DELsMITJANS MATERIALS APORTATs, INCLÓS L'EQUIPDE 50, si fos necessari: \

\ NECESSITATS ESPECÍFIQUES D'ESPAI : (DIMENSIONS, CARACTERÍSTIQUES, ETC..)z

S’INCLOU UN ANIMADOR PER INTERACTUAR, ANIMAR I CONTROLAR L'ACCÉS A L'ÀREA DE JOCS
D'INICIACIÓAL CIRC?

\

\

SID NoD \

\

NECESSITATS TÉCNIQUES I/O MATERIALS D’APORTAR L'AJUNTAMENT DE PALMA (ESCENARI,
TANQUES, TAULES, CADIRES, ETC).

[| PRESA DE CORRENT POTÉNCIA:
\ |] ESCENARI

[] TANQUEs
4 [| TAULES
! \] CADIRES
\

\

\

\

\

\

\

“ |] AUTORITZACIÓ PER ACCEs
I ESTACIONAMENT VEHICLES NUMERO I TIPUS DE VEHICLES -

[] ALTRES.

.de 20...



V. PRESSUPOST DESGLOSSAT.

PROPOSTESD ESPECTACLES DE CIRC:

PROPOSTA ARTÍSTICA NUM..........
Caixet ........................................... €
serveis complementaris ............................................ €
(s'ha d'especificar quins: viatges i trasllats, allotjaments, catering i dietes)

PROPOSTA ARTÍSTICA NúM ................
Caixet ........................................... €
serveis complementaris ............................................ €
(s’ha d’especificarquins: viatges i trasllats, allotjaments, catering i dietes)

PROPOSTA ARTÍSTICA NUM.
Caixet ..........................
serveis complementaris

€
........................... €

(s’ha d'especificar quins: viatges i trasllats, allotjaments, catering i dietes)

PROPOSTA ARTÍSTICA NúM ................
eCaixet ..........................

serveis complementaris ........................... €
(s’ha d’especificarquins: viatges i trasllats, allotjaments, catèring i dietes)

PROPOSTA ARTÍSTICA NüM ..................
Caixet ....... €
serveis complementaris ........................... €
(s'ha d’especificarquins: viatges i trasllats, allotjaments, catering i dietes)

PROPOSTA ARTÍSTICA NúM ..............
eCaixet ..........................

serveis complementaris ........................... €
(s'ha d’especificarquins: viatges i trasllats, allotjaments, catèringi dietes)

PROPOSTA ARTÍSTTCANUM ..............
Caixet €
serveis complementaris ........................... €
(s'ha d'especificar quins: viatges i trasllats, allotjaments, catèring i dietes)

PROPOSTA ARTÍSTICA NüM ..............
Caixet ........................................... €
serveis complementaris ............................................ €
(s’ha d’especificarquins: viatges i trasllats, allotjaments, catering i dietes)



. PROPOSTADE ]OCS D’INICIACIÓ AL CIRC:

. ]OC D’INICIACIÓ AL CIRC NUM .........
l

Preu monitor/a () actuant: ..........................x(núm)..........................=.............................. €

Materials: ................................ €

Mitjans tècnics, si fos el cas: ....................................... €

Altres despeses ................................€, s'ha d’especificarquines :

. Subtotal .. . ..€

i

JOC D’INICIACIÓ AL CIRC NUM....W

: Mitjans tècnics, si fos el cas:

\

Altres despeses ................................€, s’ha d’especificarquines : ..............................................
:

Subtotal ........................... €

]OC D’INICIACIÓ AL CIRC NUM.........

Preu monitor/a () actuant: .x(núm).
Materials: ................................ €

Mitjans tècnics, si fos el cas: ....................................... €

Altres despeses ................................€, s’ha d’especificarquines : .............................................

Subtotal ........................... €

JOC D'INICIACIÓAL CIRC NUM.........

Preu monitor/a () actuant: ..........................x(núm)..........................=.............................. €

Materials: ................................ €

Mitjans tècnics, si fos el cas: ....................................... €

Altres despeses ................................€, s’ha d’especificarquines : .............................................

JOC D’INICIACIÓ AL CIRC NúM.........

Preu monitor/a 0 actuant: ..........................x(núm)..........................=.............................. €

Materials: ................................ €

Mitjans tècnics, si fos el cas: €

Altres despeses ................................€, s’ha d'especificar quines : .............................................

3 Subtotal ........................... €

Preu monitor/a o actuant: ..........................x(núm)..........................=.............................. €

Materials: ................................ €

€

Subtotal .. €



\

IOC D’INICIACIÓ AL CIRC N'UM.........

Preu monitor/a 0 actuant: ..........................x(núm)..........................= .............................. €
“ Materials: ................................ €

IOC D’INICIACIÓ AL CIRC NUM.........

Preu monitor/a 0 actuant: ..........................x(núm)..........................=.............................. €

Materials: ................................ €

Mitjans tècnics, si fos el cas: ....................................... €

Altres despeses ................................€, s'ha d'especificar quines : ............................................................

Subtotal .. €

Mitjans tècnics, si fos el cas: €

Altres despeses ................................€, s'ha d’especificarquines : ............................................................

Subtotal ........................... €

i JOC D’INICIACIÓ AL CIRC NúM.........

Preu monitor/a 0 actuant: ..........................x(núm).

Materials: ....................... €

Mitjans tècnics, si fos el cas: ....................................... €

Altres despeses ................................€, s’ha d'especificar quines : ............................................................

Subtotal ........................... €

ALTRES DESPESES ..................................... €,
S’ha d'especificar quines :

i

l

\

l

%

TOTAL (base imposable) + ........................ ( ....... % leA) = ............................
a

\

(En el cas d'estar subjecte a retencions de l’IRPF, s’ha d’especificarel percentatge ................% ) \

\

l
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS
DE CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES AMB L’AJUNTAMENT DE
PALMA.

Denominació social de l’empresa: NIF/CIF

Nom i llinatges del representantlegal: DNI:

Adreça: CP: Població:

Telèfon: Fax: Correu electrònic:

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 Registrepúblic 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.

0 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.
0 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.
() 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 Registrepúblic 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 havervme 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 relacióque 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)

[0 Palma, ...... de ............................de 20...
Sgt/



ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATERIA 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:

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 0 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 ..................................... 20...
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