
 

1. Objecte del contracte 
L’objecte d’aquest contracte és la contractació de la prestació del servei de transport 

d’instruments en els concerts que la Banda de Música oferirà dins els cicles d’estiu i tardor de la 

Temporada 2020-2021 (mesos de setembre a desembre de 2020). 

 
2. Justificació del contracte 
1. La banda no disposa de mitjans de transport propis. 

 

2. Per aquesta raó, per a poder realitzar l’activitat programada fora de la seu habitual d’assajos 

la Banda de Música necessita d’un servei de transport per a desplaçar tota la logística 

necessària: instruments, faristols, cadires i altres estris necessaris per a la seva realització. 

 

3. Sense aquest servei l’activitat de la Banda romandria paralitzada per no poder realitzar els 

concerts i actes programats. 

 

4. Per aquesta raó, seguint les directrius donades des de la Regidoria, es procedeix a demanar 

ofertes a través del perfil de contractant de l’Ajuntament de Palma per a la cobertura dels serveis 

necessaris, d’acord amb els concerts i actes que la Banda de Música té programats durant els 

mesos de setembre i desembre de 2020, els quals són els següents: 

 

Setembre 2020: 6 serveis (3 dies de concert) 

Octubre 2020: 8 serveis (4 dies de concert) 

Novembre 2020: 8 serveis (4 dies de concert) 

Desembre 2020: 10 serveis (5 dies de concert) 

 
3. Especificacions tècniques 
El servei a de cobrir les necessitats de transport d’instruments i altres estris necessaris per a la 

realització de l’activitat.  

 

S’entén per “servei” el trasllat de tots els instruments i estris (cadires, faristols, etc...) necessaris 

per al desenvolupament de l’activitat, tant de concerts com d’actes, fora del local d’assaig de la 

Banda de Música. 

 

En cadascun d’aquest servei el transportista adjudicatari haurà de traslladar en les dates i horaris 

comunicats per la direcció de la Banda tota la logística necessària per al desenvolupament de 

l’activitat, des de la Sala Odeon, situada al carrer Canonge Antoni Sancho, núm. 15, 07009-

Palma, al lloc en el qual s’ha de desenvolupar l’activitat o des de l’indret en el qual es 

desenvolupi l’activitat fins a la sala d’assaig abans esmentada.  

 

De tal manera que habitualment cada dia de concert o acte programat, l’adjudicatari haurà de 

realitzar dos serveis: un des de la sala d’assaig a l’indret on s’ha de celebrar l’acte o concert, 

abans de la celebració d’aquest, i un altre de tornada, una vegada finalitzada l’activitat de la 

banda. 

 

L’adjudicatari haurà de realitzar tots aquells trajectes o viatges que consideri oportuns, d’acord 

amb la capacitat del vehicle que disposi, per a poder traslladar tots els instruments i estris en 

cada servei. 

 

S’estima un màxim de volum a traslladar de 40 m3 en cada servei, encara que en algunes 

ocasions podria ser inferior. 



 
4. Justificació del procediment, la tramitació i la forma d’adjudicació de l’expedient 
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 

qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000€. 

 

Tipus de contracte: serveis 

 
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

 

L’objecte del contracte no s’ha configurat per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació. 

 
5. Òrgan de contractació 
L’òrgan de contractació competent és el Regidor de Cultura i Benestar Social, conformement a 

la delegació de competències de la Junta de Govern de Palma. 

 
6. Valor estimat del contracte 
Aquest contracte té un valor estimat de 6.000 € sense IVA. 
 
7. Pressupost del contracte i aplicació pressupostària 
• El cost és de 7.260,00 €, amb IVA inclòs. 
 
• Es disposa de crèdit suficient a la partida 03.33430.22300 (Música.- Despeses Transports 
Banda) del Pressupost Municipal de Despeses de 2020. 

 
8. Termini d’execució del contracte 
El treball s’iniciarà en el moment de l’adjudicació i finalitzarà el 31 de desembre de 2020, amb 

la celebració del darrer dels concerts previstos. 

 
9. Lloc de prestació 
El que determini la direcció de la Banda de Música d’acord amb la programació establerta en el 

seu moment. 

 
10. Forma de pagament 
El pagament d’aquest préstec s’abonarà a mesura que es realitzen els serveis. 

 


