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CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE 
L’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 2020, MITJANÇANT PROCEDIMENT MENOR. 

 
Amb motiu de la programació de l'Encesa dels llums de Nadal 2020, es considera adient la 
contractació de la direcció artística de l’esdeveniment. 
 
L’Encesa dels llums de Nadal ha cobrat importància com a acte inaugural de les festes de Nadal i, des 
de Participació Ciutadana s’ha anat treballant a les darreres edicions en un model d’Encesa que 
persegueix els següents objectius:  
 

• Millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes que puguin gaudir de l’Encesa.  
• Diversificar la programació amb activitats a diferents indrets de Ciutat.  
• Basar el programa en efectes visuals i lumínics (projeccions, mappings, il·luminació de 

façanes, fonts d’aigua, elements decoratius, actuacions artístiques, etc.) d’acord a la naturalesa 
de l’esdeveniment. 

• Incloure la realització d’espectacles de diferents caires (itinerants, de circ, musicals, de dansa, 
exposicions o instal·lacions, etc) sota un fil conductor i guió artístic comú.  

• Introduir una temàtica o fil conductor de l’Encesa dels Llums. 
• Millorar la qualitat artística dels espectacles que es desenvolupin.      

 
Amb l’esdeveniment de les recents circumstàncies que afecten la salut pública i que a més a més han 
provocat el sorgiment de noves formes de connectar la comunitat, es pretén que enguany l’Encesa de 
llums  s’orienti cap els següents objectius:  
 

• Propiciar l’ús de plataformes digitals per crear espais de participació i interacció ciutadana 
abans, durant l’encesa de llums. 

• Descentralitzar i desconcentrar la programació evitant aglomeracions. 
• Potenciar el sentiment de comunitat mitjançant la suma d’activitats individuals. 

 

Primera. Objecte.  

L’objecte d’aquest contracte és el disseny creatiu i la direcció artística de l’Encesa dels Llums de 
Nadal 2020.  

 
Segona. Descripció de l’activitat.  
 
a) L’Encesa dels Llums de Nadal podrà comprendre diferents espectacles en directe a ubicacions 

diferents de la ciutat. 
 
b) la creació d’espectacles virtuals, d’aquests combinats amb activitats reals, així com de qualsevol 

activitat destinada a la recerca de sensacions visuals, lumíniques i sonores en relació a l’encesa 
dels llums de Nadal.  

 
c) A mode de referència, el pressupost màxim de licitació de tots els espectacles de l’anterior edició 

de l’Encesa dels Llums de Nadal fou de 73.931,00€ (21% d’IVA inclòs). 
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Tercera. Funcions.  
 
a) Proposar la temàtica o fil conductor de l’espectacle de l’Encesa dels Llums de Nadal. 
 
b) Proposar l’organització i ubicacions de l’Encesa tenint en compte el criteri de garantir la major 

participació possible evitant les aglomeracions.  
 
c) Proposar formes de participació de la ciutadania abans i durant l’encesa. 
 
d) Proposar el guió artístic de l’espectacle, incloent-hi les possibles ubicacions i els possibles 

espectacles a desenvolupar-hi. 
 
e) Es podrà proposar ampliar activitats un o dos dies abans de l’acte de l’encesa de llums, donant 

continuïtat a aquest esdeveniment, sempre i quan aquestes no requereixin d’instal·lacions i 
serveis que puguin ser una dificultat per a la mobilitat i seguretat dels ciutadans i que per la seva 
naturalesa puguin desvirtuar  l’acte de l’encesa de llums.   

 
f) Donar suport als tècnics municipals en la confecció dels criteris artístics que s’hauran de incloure 

als  plecs de condicions tècniques que regiran la contractació de les activitats que formaran part 
de l’Encesa dels Llums de Nadal. 

 
g) Fer difusió, assessorar i informar a aquells artistes i empreses que vulguin presentar ofertes a 

totes les convocatòries i/o licitacions que pugui realitzar l’Ajuntament de Palma per a la 
realització de l’Encesa dels Llums de Nadal. 

 
h) Formar part de la comissió tècnica per a la valoració de les ofertes presentades per a la 

contractació de les activitats que formaran part de l’Encesa dels Llums de Nadal. 
 
i) Supervisar el procés de creació i realització dels espectacles adjudicats per l’Encesa. 
 
j) Supervisar la qualitat artística i tècnica dels espectacles adjudicats per formar part de l’Encesa de 

Llums. 
 
k) Proposar ubicacions de les activitats. 
 
l) Proposar l’escaleta de realització dels diferents espectacles a cada una de les ubicacions. 
 
m) Revisar i proposar millores a les proves i/o assajos, per tal d’assolir una major qualitat sonora i 

lumínica  durant la realització de l’esdeveniment. 
 
n) Mediar davant possibles situacions problemàtiques relacionades tant amb les actuacions 

artístiques com amb l’adequació de les instal·lacions i altres requeriments tècnics. 
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Quarta. Durada del contracte i terminis d’execució.  
 
El present contracte tindrà vigència des de la seva signatura fins 14 de desembre de 2020 
 
L’Ajuntament de Palma establirà la data de realització de l’Encesa dels llums de Nadal, la qual 
orientativament es durà a terme entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. 

 

Cinquena. Pressupost màxim de licitació. 

El pressupost màxim de licitació serà de 6.000 € + 1.260 € (21 % d’IVA), fent un total de 7.260,00 €.  
 
Es podran emetre dues factures: una el mes d’octubre, la qual no podrà superar el 40 % del preu 
adjudicat, i s’haurà d’acompanyar amb una memòria de les feines realitzades fins la data de 
facturació. I una darrera factura pel total restant, abans de la finalització del contracte i que 
s’acompanyarà d’una memòria d’avaluació del procés i resultat de l’Encesa; així com de les propostes 
de millora que es considerin oportunes.  

 

Sisena. Drets i obligacions de l’Ajuntament de Palma 
 
Excloure, en qualsevol moment, qualsevol proposta creativa que consideri no reuneix les condicions 
adients de qualitat,  seguretat i higiene.  
 
Formular quantes objeccions estimi convenients a les quals el contractista es veurà sotmès, amb 
l’objectiu d’obtenir la màxima eficàcia i coordinació dels serveis.  
 
L’Ajuntament de Palma només abonarà la part proporcional, per mes sencer treballat, del termini en 
el qual es produeix la suspensió, per motius de malaltia i/o d’altres de forma major, de la persona 
designada pel contractista per a la direcció artística i/o qualsevol membre imprescindible de l’equip. 
El contractista està obligat a presentar tots els justificants que siguin sol·licitats per part de 
l’Administració. No s’admetrà suplents al respecte i el contracte quedarà sense efecte.  
 
Si es produeix una suspensió del contracte per motius no justificats, implicarà la resolució del 
contracte i a més l’Ajuntament de Palma podrà demanarà danys i perjudicis al contractista pel doble 
del import del preu total del contracte. 
 
Els dissenys artístics inclosos a aquest contracte passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Palma; el 
qual podrà, en qualsevol moment una vegada signat el contracte, fer-ne la difusió que consideri 
oportuna. El contractista no podrà emprar els esmentats dissenys per a d’altres finalitats que les 
estrictament incloses a aquest contracte.  
 

Setena. Obligacions del contractista 

a) A Subscriure una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir possibles danys a tercers, amb 
un capital mínim assegurat de 300.000 € i lliurar còpia de la pòlissa i del corresponent rebut.  

b) Introduir els canvis a la temàtica, fil conductor o guió artístic que siguin suggerits per 
l’Ajuntament de Palma atenint-se a criteris de qualitat, estètica, idoneïtat, adequació, 
organització i/o seguretat,  amb la finalitat de donar coherència a tota la programació. 
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c) Tots els treballs hauran de ser originals i inèdits. En el cas d’utilitzar imatges de tercers 
(persones, bens, obres, logotips i d’altres), l’adjudicatari haurà de comptar amb les autoritzacions 
i/o permisos escaients al respecte, tant pel seu ús com per a la seva reproducció i difusió. 
L’Ajuntament de Palma no es responsabilitza del incompliment d’aquest requisit ni del 
contingut de la proposta presentades. Així mateix, queda eximit de tota responsabilitat enfront 
de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva aquesta 
responsabilitat al contractista.  

d) Coordinar-se permanentment amb les empreses adjudicatàries de la contractació dels 
espectacles; així com possibles entitats i/o d’altres institucions que participin a l’Encesa.  

e) Comptar amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de Palma per a la difusió i promoció de l’Encesa dels 
Llums de Nadal 2020; així com del disseny creatiu i direcció artística inclosos al present 
contracte.   

f) Atendre els mitjans de comunicació que l’Ajuntament demani. Facilitar la informació per a la 
roda de premsa de presentació de l’Encesa i als mitjans que l’Ajuntament indiqui.  

g) Presentar la documentació tècnica i artística que l’Ajuntament de Palma requereixi en qualsevol 
moment per a l’organització, difusió i autorització de l’Encesa dels Llums de Nadal 2020.  

h) Realitzar tots els informes que li siguin requerits en relació a l’objecte del contracte i les funcions 
que d’aquest es derivin. Els informes sol·licitats s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de Palma dins 
el termini màxim de cinc dies hàbils, a excepció dels que l’Ajuntament de Palma pugui establir 
com urgents, fitxant-ne a la mateixa petició d’informe, el termini de lliurament.  

i) A seguir les indicacions que puguin realitzar els tècnics municipals, coordinar-se de forma 
permanent amb aquests i participar de totes les reunions de coordinació de serveis que afectin a 
l’Encesa o a les que sigui requerida la seva presència.  

j) A comunicar a l’Ajuntament de Palma qualsevol incidència detectada que dificulti o impedeixi el 
correcte desenvolupament de l’Encesa dels Llums de Nadal 2020.  

k) A presentar una memòria d’avaluació de tot el procés, de l’execució final i de les possibles 
propostes de millora de cara a la propera edició de l’Encesa. 

l) A no presentar-se a la licitació del contracte dels espectacles que formaran part de l’Encesa dels 
llums de Nadal 2020. Si fos el cas, l’Ajuntament de Palma invalidarà qualsevol oferta al respecte.  

m)  A la confidencialitat de tota la informació  i d’aquella que per la seva naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal.  

 
Vuitena. Execució dels treballs. 
 
El contractista haurà d’assignar la persona responsable de la direcció artística per a l’execució del 
treball a què es refereixen les presents condicions, el nom de la qual figurarà a l’oferta que es presenti. 
 
El contractista podrà proposar a tercers que puguin complementar i assessorar a dita direcció artística 
en aspectes concrets durant l’execució del contracte. Si fos el cas, caldrà especificar les funcions de 
l’equip de treball i aquest haurà de complir amb les mateixes condicions que s’especifiquen a aquests 
plecs de condicions. Aquest fet no suposarà cap augment del preu adjudicat. 
 
 
 



 

 5 

Novena. Documentació Tècnica.  
 
a) Annex 1 (model de proposició i oferta econòmica).  
 
b) Annex 2 i  3.  
 
c) Annex 4, si fos el cas. 
 
d) Proposta de guió artístic de l’Encesa de llums de Nadal 2020: temàtica o fil conductor, tipologia 

d’espais i d’espectacles que es proposen.  
 
e) Proposta de l’organització i ubicacions de l’Encesa tenint en compte el criteri de garantir la major 

participació possible evitant les aglomeracions i tenint en compte la proximitat entre les 
ubicacions proposades..  

 
f) Proposta de formes de participació de la ciutadania abans i/o durant l’encesa. 
 
g) Proposta metodològica i de planificació del treball pel que fa a la direcció artística, 
 
h) Valoració econòmica aproximada del cost que es derivarà de la realització de l’Encesa d’acord el 

guió artístic proposat.  
 
i) Nom, llinatges i Currículum de la persona que es proposa per a la direcció artística. Si es 

proposen un equip de treball s’hauran d’adjuntar els corresponents currículums i les tasques o 
funcions en concret que desenvoluparan.  

 

Desena.  Valoració de les propostes presentades. 

a) Els licitadors han de tenir en compte que:  

• Els interessats podran presentar tantes variants com es vulgui en relació a la seva proposta. 
Aquestes variants es presentaran en forma de projecte global i no només dels aspectes que es 
proposa variar o modificar en relació a la proposta primera. Així s’ordenaran, si fos el cas,  de 
la següent manera: proposta primera, proposta variant primera, proposta variant segona, i 
així successivament .  

 
• No s’admetran propostes que només contemplin part de l’objecte del contracte. 

 
• S’exclouran de la valoració  aquelles propostes que: 
 

- No compleixin amb els requisits mínims que s'estableixin a aquests plecs i/o no presentin 
la documentació requerida.  

 
- les propostes es considerin inadequats, insuficients, deficients i/o poc explícits.  

 
- La proposta inclogui continguts que es considerin de caràcter partidista o confessional,  

que promocionin el consum de drogues, begudes alcohòliques o tabac, i els que tinguin un 
contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics i, en tot cas, al que 
disposi la Llei 34/1988, general de publicitat i la normativa local.  
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b) Criteris de valoració. Resultarà adjudicatari el licitador que assoleixi una major puntuació segons 

els següents criteris d’adjudicació, fins un total de 100 punts.   

• La qualitat, estètica, originalitat i idoneïtat del guió artístic proposat, fins a 20 punts.  
 
• L’originalitat i adequació de la temàtica proposada per l’Encesa dels Llums de Nadal 2020, 

fins a 10 punts.  
 

• La inclusió de valors humans i de solidaritat a la temàtica i guio proposats, fins a 5 punts.   
 

• La formació acadèmica i l’experiència en treballs similars, de la persona proposada per a la 
direcció artística, fins a 15 punts. 

 
• La proposta d’un equip de treball, la formació acadèmica i la experiència en treballs similars 

dels seus integrants, així com les funcions proposades de cada un dels seus membres, fins a 10 
punts. 

 
• La inclusió d’aspectes que permeti de la participació de la ciutadania abans i/o durant 

l’Encesa, fins a 10 punts. 
 
• La proposta metodològica i de planificació del treball respecte a la direcció artística, fins a 10 

punts 
 

• La proposta organitzativa de l’Encesa, segons els criteris de rendibilització dels espectacles i 
de foment de la participació evitant les aglomeracions, fins a 10 punts.  

 
- La diversificació de tipus o categories d’espectacles proposats, fins a 3 punts  
 
- La diversificació d’espais proposats que a la vegada permetin rotar o realitzar un circuït al 

públic, tenint en compte la distància entre ells,  fins a 3 punts 
 

- La relació entre l’espectacle i l’espai proposat, fins a 2 punts 
 

- L’estructura o temporalització dels espectacles que permeti la seva repetició, fins a 2 punts 
 

• La rebaixa del pressupost màxim de licitació, fins a 5 punts 
 

Les proposicions que no presentin cap rebaixa del pressupost màxim de licitació es puntuaran 
amb 0 punts. 

Per a les proposicions que presentin una rebaixa del pressupost màxim de licitació, s’aplicarà 
el criteri de proporcionalitat calculat per la següent fórmula. 

POi = M × (MO/Oi) 

Sent: 

POi = Puntuació Oferta econòmica del licitador  

M = Puntuació màxima (5) 
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MO = Pressupost de l’oferta més econòmica (Millor Oferta) 

Oi = Pressupost de l’Oferta econòmica del licitador a valorar. 

 
• La valoració i justificació del cost econòmic en relació als espectacles proposats, per a 

l’execució de l’Encesa d’acord al disseny creatiu presentat, fins a 5 punts.  
 
 La proposta que més s’ajusti a la quantia orientativa (pressupost de l’edició passada punt 
 2) de l’edició passada de l’encesa, tindrà la puntuació màxima. La que menys s’ajusti tindrà 0 
 punts i la resta de possibles propostes es valorarà de forma proporcional. 

 

 Onzena.  Terminis de presentació de les ofertes. 

El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació 
d’aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma. La 
documentació, degudament signada (escanejada o electrònica) és presentarà en format pdf, via 
WeTransfer a la següent adreça electrònica: participaciociutadana@palma.es 

 

Palma,  8 de maig de 2020 
         

La tècnica en ASC coordinadora 
     Cristina Melero Cerdà 

 
 
 
 
Vist i plau,  
La directora general de Participació Ciutadana  
Clàudia Costa del Río   
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ANNEX 1 
 

MODEL DE PROPOSICIÓ 
 
 
El Sr/Sra................................................................................................................................................... amb 
DNI............................................. en nom propi o en representació de 
............................................................................................................... CIF ...................................... i domicili a 
..................................... C/ .......................................................................................................... CP .............. 
telèfon ............................. fax .......................... adreça electrònica 
.........................................................................manifesta que coneix i accepta les condicions tècniques per 
a la contractació de la direcció artística de l’Encesa dels llums de Nadal 2020 mitjançant procediment 
menor, per la qual cosa presenta la següent documentació adjunta a aquest annex 1. 

a) Annex 2, 3 i 4 (si fos el cas). 

 
b) Proposta de guió artístic de l’Encesa de llums de Nadal 2020: temàtica o fil conductor, tipologia 

d’espais i d’espectacles que es proposen.  
 
c) Proposta de l’organització i ubicacions de l’Encesa tenint en compte el criteri de garantir la major 

participació possible evitant les aglomeracions i tenint en compte la proximitat entre les 
ubicacions proposades..  

 
d) Proposta de formes de participació de la ciutadania abans i/o durant l’encesa. 
 
e) Proposta metodològica i de planificació del treball pel que fa a la direcció artística, 
 
f) Valoració econòmica aproximada del cost que es derivarà de la realització de l’Encesa d’acord el 

guió artístic proposat.  
 
g) Nom, llinatges i Currículum de la persona que es proposa per a la direcció artística. Si es 

proposen un equip de treball s’hauran d’adjuntar els corresponents currículums i les tasques o 
funcions en concret que desenvoluparan.  

h) Oferta econòmica:  base imposable  ........................ €  + .................. € (........% d’IVA) = .............................. € 
(........% d’IVA inclòs) 

(en el cas de estar subjecte a retenció de l’IRPF, s’ha d’especificar el percentatge .......% ) 

 
I em comprometo, si resulto adjudicatari, de subscriure una assegurança de responsabilitat civil  
 

     Lloc/ data/ signatura  
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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’entitat:  NIF/CIF: 

Nom i llinatges del representant legal:  DNI:  

Adreça:  CP: Població:  

Telèfon:  Fax: Correu electrònic:  

a efectes de la contractació de la direcció artística de l’Encesa dels llums de Nadal 2020.  
 

DECLARA, EN EL CAS D’EMPRESA:  
a) Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 72 del RDL 3/2011 de 14 de 

novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, 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 

b) Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic previstes a 
l'article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

c) Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,77,78 del RDL 3/2011 de 14 
de novembre, text refús de la Llei de contractes del sector públic  

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
e) No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.  
f) 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.  
g) Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a la 

Seguretat Social. 
h) Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
i) Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte 

 
DECLARA, EN EL CAS D’ENTITAT:  

a) Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 72 del RDL 3/2011 de 14 de 
novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, 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 

b) Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic previstes a 
l'article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

c) Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,77,78 del RDL 3/2011 
de 14 de novembre, text refús de la Llei de contractes del sector públic. 

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
e) No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.  
f) 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.  
g) Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a la 

Seguretat Social o bé la relació que manté amb el personal voluntari que participa d’aquesta activitat, està d’acord amb 
la normativa d’aplicació i amb la Llei 3/1998 de 18 de maig del Voluntariat a les Illes Balears.  

h) Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
i) Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte 
j) Estar inscrit al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Palma o equivalent. 
 

Palma,                                                                             (Signatura del 
representant legal i segell de l’entitat) 
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS 
D’IMPARCIALITAT DE LA PERSONA PROPOSADA PER LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA A 
L’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 2020. 
 
El Sr /Sra ............................................................................. amb DNI núm.............................. en nom i 
representació de ...................................................................presenta al 
Sr/Sra.............................................................................. amb DNI núm..................................... en qualitat de 
director/a artístic, a efectes de contractació d’un servei de disseny  creatiu i direcció artística amb 
motiu de l’Encesa dels Llums de Nadal  2020, en cas de resultar adjudicatari,  
 
DECLARA I ES COMPROMET A COMPLIR LES SEGÜENTS NORMES DE CONDUCTA:  
 

a) Garantir la igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per raó de 
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, 
discapacitat, o qualsevol altre circumstància i actuant sempre de manera objectiva.  

b) Actuar de forma legítima i adoptar les decisions amb imparcialitat, amb garantia de les 
condicions necessàries per a una actuació independent per tal de representar a tota la 
ciutadania i no pas a determinats col·lectius o interessos polítics, i no condicionada per 
conflicte d’interès i sempre en benefici del interès públic. 

c) L’exercici de les tasques col·laboratives, seran al servei exclusiu dels interessos generals i amb 
vocació de servei públic, sense incorre en situació de conflicte d’interès, ja sigui real, potencial 
o aparent, i amb l’obligació d’abstenir-me de participar en aquells assumptes en què concorri 
algun supòsit legal d’abstenció o estigui en perill la imparcialitat, tal i com es desprèn dels 
imperatius legals.  

d) Utilitzar la informació a què tingui accés per raó de les tasques a desenvolupar en benefici del 
interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè i mantindré la deguda confidencialitat 
dels fets o informacions conegudes per raó de l’exercici de dites tasques assessoratives. 

e) Quan a l’objectivitat, hauran d’actuar tenint en compte tots els elements en joc i havent-los 
ponderat adequadament, independentment de la manera pròpia de pensar o sentir. 

f) En relació a la integritat, hauran d’actuar d’acord amb els valors, principis i normes 
d’aplicació a cada cas concret i per raó del meu assessorament, amb absència d’influències 
d’interessos particulars, sense ús abusiu de les tasques encomanades per obtenir beneficis 
indeguts.   

g) Actuar d’acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb l’Ajuntament, contribuint al prestigi, 
la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar decisions, conductes o actituds que 
puguin perjudicar aquesta imatge.  

h) Desenvolupar les meves tasques i adoptar les decisions oportunes de la manera més 
transparent possible, fent públics els actes vinculats a aquests assumptes i oferint la deguda 
informació que haurà de ser útil, veraç, actualitzada i comprensible, i sempre que sigui 
possible, en formats oberts.  

 
Lloc/ data/ signatura de la persona proposant                          Lloc, data i signatura de la persona 

 proposada  
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ANNEX 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS 
D’IMPARCIALITAT DE CADA UNA DE LES PERSONES QUE PODRIEN FORMAR PART 
D’UN EQUIP DE TREBALL (SI FOS EL CAS) A L’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 2020. (S’ha 
d’omplir tantes declaracions responsables com membres de l’equip es puguin proposar) 
 
El Sr /Sra ............................................................................. amb DNI núm.............................. en nom i 
representació de ...................................................................presenta al 
Sr/Sra.............................................................................. amb DNI núm..................................... , en qualitat 
de membre de l’un equip de treball (si fos el cas), a efectes de contractació d’un servei de disseny  
creatiu i direcció artística amb motiu de l’Encesa dels Llums de Nadal  2020, en cas de resultar 
adjudicatari,  
 
DECLARA I ES COMPROMET A COMPLIR LES SEGÜENTS NORMES DE CONDUCTA:  
 

i) Garantir la igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per raó de 
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, 
discapacitat, o qualsevol altre circumstància i actuant sempre de manera objectiva.  

j) Actuar de forma legítima i adoptar les decisions amb imparcialitat, amb garantia de les 
condicions necessàries per a una actuació independent per tal de representar a tota la 
ciutadania i no pas a determinats col·lectius o interessos polítics, i no condicionada per 
conflicte d’interès i sempre en benefici del interès públic. 

k) L’exercici de les tasques col·laboratives, seran al servei exclusiu dels interessos generals i amb 
vocació de servei públic, sense incorre en situació de conflicte d’interès, ja sigui real, potencial 
o aparent, i amb l’obligació d’abstenir-me de participar en aquells assumptes en què concorri 
algun supòsit legal d’abstenció o estigui en perill la imparcialitat, tal i com es desprèn dels 
imperatius legals.  

l) Utilitzar la informació a què tingui accés per raó de les tasques a desenvolupar en benefici del 
interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè i mantindré la deguda confidencialitat 
dels fets o informacions conegudes per raó de l’exercici de dites tasques assessoratives. 

m) Quan a l’objectivitat, hauran d’actuar tenint en compte tots els elements en joc i havent-los 
ponderat adequadament, independentment de la manera pròpia de pensar o sentir. 

n) En relació a la integritat, hauran d’actuar d’acord amb els valors, principis i normes 
d’aplicació a cada cas concret i per raó del meu assessorament, amb absència d’influències 
d’interessos particulars, sense ús abusiu de les tasques encomanades per obtenir beneficis 
indeguts.   

o) Actuar d’acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb l’Ajuntament, contribuint al prestigi, 
la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar decisions, conductes o actituds que 
puguin perjudicar aquesta imatge.  

p) Desenvolupar les meves tasques i adoptar les decisions oportunes de la manera més 
transparent possible, fent públics els actes vinculats a aquests assumptes i oferint la deguda 
informació que haurà de ser útil, veraç, actualitzada i comprensible, i sempre que sigui 
possible, en formats oberts.  

 
Lloc/ data/ signatura de la persona proposant                          Lloc, data i signatura de la persona 

proposada  
 


