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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 
D’ASSESSORAMENT ARTÍSTIC I DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL EN 
MOTIU DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021, 
MITJANÇANT CONTRACTE MENOR. 
  
En motiu de les festes de Sant Sebastià, des de l’Àrea de Participació Ciutadana,  a l’edició 
2018, es va impulsar un nou model de gestió basat en la projecció i recollida de dades per 
tal de conèixer les preferències artístiques i artístics dels ciutadans envers la Revetla i 
altres concerts de Sant Sebastià.  
 
Desprès de tres anys volem fer una passa més i donar un paper més actiu al servei 
d’assessorament artístic en la programació dels actes que conformaran el programa de 
festes, ja siguin musicals com de qualsevol altre disciplina artística, per tal d’assolir unes 
festes més properes a la ciutadania, descentralitzades, amb un format més familiar pensat 
per tot el públic i en col·laboració amb el teixit social; a la vegada que potenciar la qualitat 
en general i la creació artística d’àmbit local.  
 
És per això que entenem que el servei d’assessorament artístic ha d’esdevenir, a més, un 
dinamitzador sociocultural de les festes patronals de Palma.  
 
1. Objecte. 
La contractació d’un servei d’assessorament artístic en la programació d’activitats i de 
dinamització sociocultural de les festes de Sant Sebastià.  
 
 
2. Durada del Contracte.  
Des del 15 de juny de 2020 fins el 15 de  febrer 2021.  
 
 
3.  Principals treballs a realitzar pel contractista.  
A mode orientatiu, les festes de Sant Sebastià es realitzen el mes de gener 
(aproximadament entre els dies 9 i 31 de gener) i es caracteritzen pels següents i 
principals esdeveniments:   
 
o La Revetla. 
o Els concerts promocionals per mitjans de comunicació. 
o El Pregó i Pregonet.  
o El Correfoc. 
o Sant Sebastià Petit. 
o La Diada de ball de bot. 
o Programes descentralitzats a districtes: Zona Restringida, Trescabarris i Marató 

Fotogràfica.  
 
a) Proposar el disseny de les festes de Sant Sebastià, en general, tenint en compte la  

coherència de la totalitat de la programació (dates, horaris, llocs, etc), els actes 
tradicionals i la inclusió d’activitats o aspectes innovadors.  
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b) Proposar una relació d’artistes/grups musicals possibles per actuar a la Revetla de 
Sant Sebastià, el més ample i variada possible, tenint en compte els criteris de qualitat 
artística, coherència musical o d’estil, la seva disponibilitat per actuar, el pressupost 
municipal, les instal·lacions, els requisits de so i llum i els recursos existents. 
L’Ajuntament de Palma incorporarà dita llista als plecs de prescripcions tècniques per 
a la contractació dels artistes/grups musicals que actuaran a la Revetla, de tal manera 
que els licitadors puguin presentar les seves ofertes, seleccionant de dita llista, els 
artistes/grups musicals que proposin per a la seva contractació.  

 
c) Proposar fórmules per potenciar la participació d’artistes d’àmbit local a les festes de 

Sant Sebastià. 
 
d) Assessorar en l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i d’altres 

convocatòries per a les diferents contractacions en relació a les activitats que 
conformaran el programa de les festes de Sant Sebastià. 

 
e) Fer difusió, assessorar i informar a aquells grups artístics, artistes i empreses que 

vulguin presentar projectes o ofertes artístiques a totes les convocatòries i/o licitacions 
que pugui realitzar l’Ajuntament de Palma en motiu de les festes de Sant Sebastià. 

 
f) Formar part de les diferents comissions tècniques per a la valoració de projectes o de 

les ofertes licitadores.  
 

g) Donar suport i assessorar a tercers contractistes; així com possibles entitats i/o d’altres 
institucions que participin a les festes de Sant Sebastià.   

 
h) Donar suport i assessorar en matèria de sonorització i il·luminació. Elaborar tan 

d’informes com es sol·licitin per tal de garantir la qualitat de so i il·luminació durant 
la realització de les activitats.  
 

i) Revisar i proposar millores a les proves de so i llum per tal d’assolir una major 
qualitat acústica durant la realització de la  Revetla, altres concerts i activitats. 
 

j) Mediar davant possibles situacions problemàtiques, relacionades tant amb les 
actuacions artístiques com amb l’adequació dels equips de so i llum als requeriments 
tècnics i viceversa. 

 
k) Proposar i elaborar els continguts per promocionar les festes de Sant Sebastià a llocs 

web i a les xarxes socials que determini l’Ajuntament de Palma: currículum dels 
artistes seleccionats, documents sonors, fotografies, vídeos, etc. 
 

l) Atendre els mitjans de comunicació que l’Ajuntament de Palma indiqui. Participar a 
les rodes de premsa que siguin convocades per l’Ajuntament de Palma en motiu de 
les festes de Sant Sebastià, si així fos requerit, i aportar la documentació que aquest li 
pugui requerir al respecte. La presència a qualsevol mitjà de comunicació serà 
consensuada amb l’Ajuntament de Palma. 
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m) Assistir i participar, amb veu i sense vot, a qualsevol dels òrgans de participació 

existents, així com a qualsevol reunió amb entitats ciutadanes, sempre que es tractin 
temes en relació a l’objecte del contracte i sigui convocat al respecte. 
 

n) 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 a les 
quals es requereixi la seva presència. 

 
o) Realitzar tots els informes que li siguin requerits. Els informes sol·licitats s’hauran de 

lliurar a l’Ajuntament de Palma dins el termini que es fixi a la mateixa petició 
d’informe.   
 

p) Ser present i realitzar el seguiment de les principals activitats del programa de festes.   
 

q) Realitzar un avaluació de tot el procés, dels resultats finals i propostes de millora de 
cara a la propera edició de festes. 
 
 

4. Condicions tècniques d’execució del contracte. 
 
a) Les propostes d’activitats que es duguin a terme a iniciativa del contractista, així com 

tots els estudis, treballs, etc passaran a ser de titularitat municipal, sense que es pugui 
demanar a l’Ajuntament de Palma cap despesa derivada dels dret d’autoria.  

 
En el cas d’ús d’obres de tercers, el contractista és el responsable d’obtenir les 
cessions, permisos i autoritzacions dels titulars de propietat intel·lectual o industrial 
que siguin necessaris, així com dels perjudicis contra aquests drets per actuacions que 
li siguin imputables.  

 
b) El contractista haurà d’assignar una persona responsable per a l’execució del treball o 

assessor/a artístic/a, a què es refereixen les presents condicions, el nom de la qual 
figurarà a l’oferta que es presenti.  
 

c) En el cas de comptar amb terceres persones que puguin complementar i assessorar a 
la persona responsable de l’execució del treball en aspectes concrets durant l’execució 
del contracte, no suposarà cap augment del preu adjudicat i hauran de complir amb 
les mateixes condicions que consten a aquest plec. 
 

d) No es podrà substituir a la persona responsable de l’execució del treball (assessor/a 
artístic/a), ni a qualsevol membre que s’hagi proposat per l’equip de treball, un cop 
adjudicat el contracte. No obstant es podrà designar un suplent de la persona 
responsable de l’execució del treball o assessor artístic, sempre i quan sigui un 
membre de l’equip de treball.  
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5. Drets i obligacions de l’Ajuntament de Palma 

 
a) L’Ajuntament de Palma es reserva el dret a:  
 

o Realitzar les modificacions que consideri adient, així com excloure qualsevol 
proposta que pugui realitzar el contractista i que no reuneixi les condicions de 
qualitat, seguretat o resulti inadequada. La decisió final sempre correspondrà a 
l’Ajuntament de Palma. 

 
o 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.  
 
b) En el cas de suspensió de contracte per motius de malaltia i/o d’altres de forma major, 

l’Ajuntament de Palma només abonarà la part proporcional, per mes sencer treballat, 
del termini en el qual es produeix la suspensió. El contractista està obligat a presentar 
tots els justificants que siguin sol·licitats per part de l’Administració. Només 
s’admetran suplents si així consta a l’oferta de licitació i es tracta d’un membre de 
l’equip de treball proposat, en cas contrari 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 demanar danys i 
perjudicis al contractista pel doble del import del preu total del contracte. 

 
c) L’Ajuntament de Palma aportarà al contractista la documentació necessària municipal 

(instal·lacions previstes, calendaris de treball, pressupost disponible,  etc) per al 
desenvolupament de la seves funcions i tasques.  

 
 
6. Obligacions del contractista. 
 

a) A Subscriure o disposar d’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) No presentar-se a ninguna de les convocatòries o licitacions que l’Ajuntament de 
Palma pugui obrir en motiu de les festes de Sant Sebastià 2021. 

 
c) El contractista, la persona responsable de l’execució del treball i els possibles membres 

de l’equip de treball estan obligats a:   
 

o Guardar la confidencialitat de tota la informació rebuda i d’aquella que per la seva 
naturalesa hagi de ser tractada com a tal; així com a complir amb els requisits 
d’imparcialitat, segons l’annex 2. 
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o A no fer publicitat de l’empresa o entitat adjudicatària, ni de cap persona física 
que formi part del contracte.  

 
o A no publicar cap dada, en tot moment ni en cap suport ni mitjà que no sigui de 

l’Ajuntament de Palma o que aquest designi, així com no proporcionar informació 
a tercers en relació a l’objecte del contracte, sense el vistiplau de l’Ajuntament de 
Palma. 

 
d) En el cas de preveure que la pandèmia del coronavirus afectes a la concentració de 

persones, segons les directrius que puguin establir les autoritats competents, i com a 
conseqüència,  s’impedís o limités la realització d’activitats en directe i presencials en 
motiu de les festes de Sant Sebastià 2021,  el contractista estarà obligat a dissenyar 
fórmules i/o formats alternatius, i a assessorar al respecte, segons les funcions, 
condicions i altres aspectes establertes a aquesta convocatòria, així com adaptar-se als 
mitjans disponibles en el seu moment, per tal de poder oferir un programa de festes 
patronals a Palma.  

 
 
7. Preu  del contracte. 
 
El pressupost màxim de la licitació serà de 11.000,00 € + 2.310,00 € (21% d’IVA)  = 
13.310,00 €.  
 
La facturació es realitzarà de la següent manera:  
 
o 1a. Factura (en data de novembre 2020) corresponent a les feines realitzades fins el 

mes d’octubre 2020 (aquest inclòs)  i corresponent a un 25 % del preu adjudicat.  
 
o 2a. factura (en data de gener 2021) corresponent a les feines realitzades fins el mes de 

desembre 2020 (aquest inclòs)  i corresponent a un 25 % del preu adjudicat.  
 
o 3a. factura (en data de febrer 2021) final i corresponent al 50 % del preu adjudicat.  
 
Cada una de les factures emeses s’acompanyarà d’una relació de les feines realitzades i a 
més la factura final s’acompanyarà d’una memòria d’avaluació.  
 
 
8. Documentació tècnica a presentar. 
 
a) Annexos 1, 2 , 3 i 4 
 
b) Nom, llinatges, DNI i currículum  de la persona responsable que es proposa per a 

l’execució del treball o assessor/a artístic/a. 
 
c) Nom, llinatges, DNI i currículum de cada una de les persones que es proposa formin 

part de l’equip de treball, si fos el cas, la seva organització i principals funcions. 
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d) Persona de l’equip que es proposa com a suplent de l’assessor/a artístic/a,  si fos el cas.  
 
e) Un projecte de treball i la seva justificació, on es faci constar, com a mínim, les 

següents propostes:  
 

o Línies generals i objectius de cara a dissenyar les festes de Sant Sebastià 2021. 
 
o La proposta de dinamització sociocultural. 
 
o Metodologia de treball, és a dir, com es pensa desenvolupar la feina objecte del 

contracte i la seva temporalització. 
 

o Línies generals que regiran la difusió de les festes de Sant Sebastià a llocs web i a 
les xarxes socials. 

 

 9. 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 

 

 10. Criteris de valoració.   

 
Resultarà adjudicatari el licitador que obtingui una major puntuació, sobre un total de 100 
punts, segons els següents criteris:  
 
a) La qualificació i experiència de la persona responsable o assessor/a artístic/a, fins a 25 

punts.  
 
b) El treball en equip, la seva composició, qualificació i experiència dels membres 

proposats; la seva vessant multidisciplinari i les seves funcions, fins a 20 punts. 
 
c) L’esquema de disseny de les festes de Sant Sebastià 2021, fins a 15 punts  
 
d) La proposta de dinamització sociocultural i la seva vessant participativa, fins a 15 

punts. 
 
e) La proposta de difusió de les festes a llocs web i xarxes socials, fins a 15 punts  
 
f) La rebaixa del pressupost màxim de licitació, fins a 10 punts 

Les proposicions que no presentin una 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. 
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POi = M × (MO/Oi) 

Sent: 

POi = Puntuació Oferta econòmica del licitador  

M = Puntuació màxima  

MO = Pressupost de l’oferta més econòmica (Millor Oferta) 

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

 
 
 
 
 
        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.  
 
El Sr/Sra..............................................................................................................................                                                                             
amb DNI núm. ..................................................... en nom propi o en representació de 
....................................................................................................................... CIF núm. 
............................................................... i domicili a ........................................................ c/ 
........................................................................................................... CP ........................... telèfon núm. 
.......................................... fax núm .................................................adreça 
electrònica.................................................. 
 
manifesta que ha tingut coneixement de la convocatòria per a la contractació d’un SERVEI 
D’ASSESSORAMENT ARTÍSTIC I DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL EN MOTIU DE 
LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021,  per la qual cosa, manifesta 
que coneix accepta les condicions que s’especifiquen als plecs que regiran dita contractació i 
presenta adjunta a aquesta proposició (annex1) la següent documentació:  

 
       Annex 2 (s’ha d’omplir un annex per cada persona proposada) 
 
       Nom, llinatges, DNI i currículum de la persona responsable que es proposa per a 
l’execució del treball (assessor/a artístic/a)  
 
     Nom, llinatges, DNI i currículum de les possibles persones que es proposa col·laborin en 
l’execució del treball. 
 
     Projecte de treball  
 

 
Per un pressupost de ................................ € + ....................... € (21 % d’IVA) = ......................................... 
€ (En el cas d’estar subjecte a retencions de l’IRPF,  s’ha d’especificar el percentatge= ...............% ) 
 
AIXÍ MATEIX EM COMPROMETO que si result adjudicatari de la contracta:  
 
a) Dedicaré o adscriuré a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per 

a això. 
 
b) Subscriure la corresponent assegurança de responsabilitat civil. 
 
c) No em presentaré a qualsevol altra convocatòria o licitació de l’Ajuntament de Palma en motiu 

de les festes de Sant Sebastià 2021.  
 
DESIGNO COM A SUPLENT DE L’ASSESSOR/A ARTÍSTIC/A, AL SEGÜENT MEMBRE DE 
L’EQUIP DE TREBALL, SI FOS EL CAS:  
Sr/Sra. .................................................................................................................................................. 
 
 
 
Lloc/ data/ signatura 
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ANNEX 2.  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS 
D’IMPARCIALITAT DE LES PERSONES PROPOSADES PER FORMAR PART DEL  SERVEI 
D’ASSESSORAMENT ARTÍSTIC I DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL EN MOTIU DE 
LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021. 
 
El Sr /Sra ....................................................................................... amb DNI 
núm................................................................. en nom i representació de 
...........................................................................................................................................presenta al 
Sr/Sra...................................................................................................................... amb DNI 
núm............................................. en nom propi o en qualitat de:  
 
      Licitador o responsable de l’empresa   
     Assessor/a artístic/a 
     Membre de l’equip de treball (cada membre ha de signar aquesta declaració) 
 
a efectes de contractació d’un servei d’assessorament de caire consultiu amb motiu de les festes de 
Sant Sebastià 2021,  en cas de resultar adjudicatari,  
 
DECLAREN I ES COMPROMETEN A COMPLIR LES SEGÜENTS NORMES DE CONDUCTA: 
  
1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.   

7. 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.  

8. 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  
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ANNEX 3. 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 d’un servei d’assessorament artístic i de dinamització sociocultural en motiu 
de la programació de les festes de Sant Sebastià 2021 
 
DECLARA, EN EL CAS D’EMPRESA:  
9. 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 

10. 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.  

11. 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  

12. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
13. No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.  
14. 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.  
15. Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació 

d’alta a la Seguretat Social. 
16. Complir amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
17. 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 4.  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 d’un servei d’assessorament artístic i de dinamització sociocultural en 
 motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2021 

 
 
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 aporto la documentació necessària o no 

compleixo la normativa vigent en matèria de prevenció. 

      
 Lloc / data / signatura i segell de l’empresa 

Palma , a ........... de ..................................... 20... 

  
 


