Ajuntament % de Palma
Area Participació Ciutadana i Govern Interior
Núm. d’expedient: Nadal 2020 — ENCESA DE LLUMS
Assumpte: Direcció artística encesa de llums 2020
Memòria justificativa de la contractació d’un servei de disseny creatiu i direcció artística amb motiu
de l’Encesa del Llums de Nadal 2020
Tipus de contracte: serveis
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Sense criteris.
D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació. El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior ha
designat responsable del contracte a la directora general de Participació Ciutadana.
Atès amb motiu de la programació de l’Encesa dels llums de Nadal 2020, es va considerar adient la
contractació d’un servei de direcció artística per tal realitzar el disseny creatiu de dita activitat, així
com portar-ne a terme la direcció artística amb els condicionaments de l’actual situació generada
arrel de la pandèmia per la Covid-19.

Així, i segons informe dels serveis tècnics de Participació Ciutadana de data 17/06/2020, que
s’adjunta, es proposa adjudicar a Elisa Martínez Company amb NIF 43145201 F i adreça al c.
Antoni Ribas, 46, 4t - A CP 07006 de Palma de Mallorca la direcció artística de l’Encesa dels
Llums de Nadal 2020 per un import total de 7.260,00 € (21% IVA inclòs), segons la proposta
adjunta, dels quals s’haurà de retenir el 15% d’IRPF, és a dir 900 €, restant un líquid a percebre de
6.360,00 € (21% IVA inclòs).
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha comprovat que
a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació. En compliment de les bases d’execució del pressupost 18, 33.6 i 33.7 i de l’ acord de
la Junta de Govern de Palma, que va delegar els contractes menors en general als titulars de les
àrees i de les àrees delegades en l’àmbit de les seves competències, es proposa que es dicti el

següent:

DECRET
1. ADJUDICAR el contracte menor de serveis a Elisa Martínez Company, per la direcció artística
de l’Encesa dels Llums de Nadal 2020, en base a la proposta presentada sota el títol “Palma, una
abraçada de llum”, per un import de 7.260,00 € (21% IVA inclòs), segons informe tècnic que
s’adjunta.
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Atès que per a la contractació d’aquest servei es van elaborar les bases per regular dita licitació,
aprovades per Decret AJT 202007236 de data 25/05/2020, i es varen publicar al Perfil del
Contractant d’aquest ajuntament, amb data 02/06/2020, i atès que finalitzat el termini de
presentació d’ofertes s’ha rebut una única proposta presentada per Elisa Martínez Company sota el
títol “Palma, una abraçada de llum”, es procedeix a revisar la documentació i a valorar l’oferta
presentada
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2. AUTORITZAR la despesa de 7.260,00 € (21% d’IVA inclòs), amb càrrec a la reserva de crèdit
amb Ref. A 16709 realitzada de la partida 16 33801 22609 del pressupost municipal de l’any 2020.

3. RECONÉIXER l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el servei s’ha duit a terme
correctament i s’ha presentat la factura.
4. PUBLICAR al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma aquest decret.
5. NOTIFICAR aquest decret a la persona interessada i a la secció de Comptabilitat d’aquest

Ajuntament.

Palma, 23 de juny de 2020
La responsable del contracte,
La directora ge al de Participació Ciutadana,

Que es decreti,
El regidor de Participació Ciutadana
i Govern Interior
Per delegació
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Junta de Govern, acord de 31/07/2019
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