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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS DE BALLS MALLORQUINS I 

BALLADES DURANT L’ANY 2020 

 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

La Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el Decret 

de batlia 201602751, de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius, i la Llei 

23/2006, de 20/12/2006, de capitalitat de Palma, té, entre d’altres comeses, les de: 

 

- Proporcionar una oferta cultural d’interès per a la ciutadania. 

- Incentivar la presència d’agents culturals externs a l’Administració. 

- Contribuir a la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni artístic i cultural 

immaterial de la ciutat. 

- Donar suport a la iniciativa ciutadana. 

 

Així, l’objecte del contracte és poder oferir a la ciutadania de Palma un catàleg de cultura 

popular compost inicialment per actuacions de balls tradicionals mallorquins, 

genèricament i popularment coneguts com “ball de bot” (entenent aquestes actuacions 

com es detalla al punt “Destinataris”) i de colles de xeremiers, de forma que es puguin 

complementar o protagonitzar activitats i esdeveniments culturals durant tot l’any 2020, 

siguin aquests de titularitat municipal o no, i que comptin amb el suport d’aquest 

Ajuntament per a la seva realització. Aquest catàleg s’oferirà a entitats veïnals i culturals 

amb l’objectiu de fer arribar la cultura popular als barris del municipi de Palma. 

 

 

JUSTIFICACIÓ 

 

Aquesta Regidoria manté de forma ininterrompuda en el temps el seu suport a les 

iniciatives, tant municipals com d’entitats d’interès públic o ciutadanes, que fomenten el 

desenvolupament cultural i artístic a Palma, mitjançant, entre d’altres, activitats i 

actuacions gratuïtes per al públic assistent i d’interès comunitari. 

 

Per tant, es considera important tenir a l’abast grups musicals que puguin cobrir la 

demanda de ball de bot / ballades populars / mostres de ball que generin les activitats 

esmentades, i les quals es sol·licitin mitjançant els canals establerts d’acord amb el criteris 

municipals i la legalitat vigent. 

 

 

DESTINATARIS I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 

Aquesta convocatòria s’adreça a músics, grups professionals, promotors, formacions i 

entitats culturals que tinguin capacitat d’oferir una proposta artisticomusical com les 

esmentades, i que incloguin un equip de so suficient (exceptuant les colles de xeremiers) 

per a sonoritzar tots els integrants del grup i garantir una audició correcta i clara per part 

del públic assistent. 



 

 2 

 

Els interessats a presentar-se a aquesta convocatòria han de tenir capacitat per ballar i/o 

fer l’acompanyament musical per a boleros, jotes, fandangos, mateixes i altres 

danses/músiques de les Illes Balears, ja siguin vigents o de caire historicopatrimonial. 

 

Quant a vestuari per a mostra els participant hauran de dur amb correcció el vestit 

tradicional mallorquí, tant el de feina com el de festa (“a l’ample” els homes). 

 

La instrumentació possible està integrada per guitarra, guitarró, clarinet, timbal, caixa, 

bandúrria, llaüt, xeremia, ximbomba, espasí, flabiol, tamborino i baix i qualsevol altre 

instrument de percussió considerat tradicional. En tot cas, cal tenir en compte que es pot 

aportar qualsevol experimentació instrumental que pugui millorar o innovar en el camp de 

la sonoritat d’aquestes tipologies musicals. 

 

A més, cal tenir en compte que les característiques d’aquestes actuacions, el seu lloc de 

realització i d’altres s’han d’ajustar a cada activitat específica a l’efecte d’aquest contracte. 

 

DURADA DEL CONTRACTE  

 

El contracte estarà en vigor des de la data d’adjudicació fins al 31 de desembre de 2020. 

 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 

El pressupost màxim és de 10.000 €,  amb l’IVA inclòs, d’acord amb l’article 20.u.15 de la 

Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, amb càrrec a l’aplicació 03-33406-22711 

“cultura popular – contractació artística”, del Pressupost municipal de despeses de 2020 i a 

raó de: 

 

- Colla de xeremiers: fins a 200 euros, amb l’IVA inclòs. 

- Ballada (grup musical amb equip de so): fins a 600 euros, amb l’IVA inclòs. 

- Ball de mostra i ballada (grup de ball amb indumentària, amb grup musical per a mostra 

i ballada, i amb equip de so): 1.000 euros, amb l’IVA inclòs. 

 

L’Ajuntament no garanteix un mínim d’actuacions a realitzar durant la vigència del 

contracte. El volum d’actuacions estarà determinat per les necessitats municipals i el 

pressupost màxim de licitació. 

 

PERÍODES I LLOC DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

 

A partir del dia de la publicació d’aquesta convocatòria al Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Palma i fins al 28 de febrer de 2020. 

 

Les persones físiques o jurídiques interessades que puguin complir les especificacions del 

contracte han d’expressar la seva voluntat de ser contractats mitjançant sol·licitud general 

degudament emplenada i que indiqui a quina modalitat es presenten, i presentada al 

Registre General de l’Ajuntament de Palma o per qualsevol dels mitjans que preveu l’art. 



 

 3 

16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, juntament amb 

la declaració responsable del compliment de les condicions i dels requisits de capacitat per 

a subscriure contractes amb l’Ajuntament de Palma (annex I). 

 

Palma, 17 de gener de 2020 
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ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS I DELS REQUISITS DE CAPACITAT PER A SUBSCRIURE 
CONTRACTES AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA (model normalitzat) 
 
 
........................................................................................, amb DNI ...........................,  
                                         (nom i llinatges) 
 
en representació de 
 
................................................................................................................. 
 
amb domicili a c./pl./av./pg. 
 
................................................................................................... ,  
 
núm. .......... , CP ...................., amb CIF ......................................   
 
i telèfons ...................................... / ......................................., 
 
i  adreça o adreces electròniques  
 
..................................................................................................................................... 
 
DECLAR QUE: 
 
1. Tenc capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que 

estableix l’art. 72 de l’RDL 3/2011, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), la qual s’acredita, 
en el cas de les persones jurídiques, mitjançant l’escriptura pública o el 
document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional degudament 
inscrits al registre públic corresponent. 

2. No estic sotmès a les circumstàncies que m’incapaciten per a firmar 
contractes amb el sector públic previstes a l’art. 69 del TRLCSP. 

3. Estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
imposades per la normativa vigent, i tots els treballadors que participen en 
aquesta proposta de contractació estan degudament contractats. 

4. Estic assabentat que si no estic al corrent de les obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Palma no es podrà formalitzar la contractació corresponent. 

 
 
 
....................................., ........... d  ................................ de 2019 
 
 
 
 
(Lloc, data i firma del/de la licitador/ra i segell de l’entitat/empresa) 


