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Ref: Infame proposta per a la publicació de la convocatoria de contractació d'un servei de
programació i realització d'un joc temátic vivencial Trescabarris, inclós a la programació
de Sant Sebastiá 2021, al no haver ofertes al respecte.

Amb motín de la programació de les festes de Sant Sebastiá 2021, i amb l'objecte de
potenciar la participació ciutadana i descentralitzar les activitats per tal de donar a conéixer
altres espais de la nostra ciutat amb activitats de carácter lúdic, festiu í cultural dirigides a
tots els públics, es va obrir una convocatória per a la contractació de la realització d'un joc
temátic vivencial "Trescabarris”: una activitat destinada a tota la família i que es dedica a
un barri per tal de donar-lo a conéixer.

Atés l'interés en poder dur a terme dita activitat en motín de les festes de Sant Sebastiá 2021
i havent finalitzat el termini sense cap proposta presentada, es proposa que s'estudi'í i si
s'escau s'aprovi per 1'organ competent, la publicació al portal del perfil de contractant de la
página web municipal, per segona vegada, de la mateixa convocatória i per la mateixa
quantia reservada, és a dir 10200,00 + 2.142,00 (21% d'IVA) = 12.342,00 € (21% d'IVA inclós)
de la partida pressupostária 16 33802 22609 del Pressupost Municipal de Despeses 2021.

Palma, 16 de setembre de 2020

La Técnica en ASC Coor inadora

Vist i plau,
La Directora General de Participació Ciutadana
i Coordinac' ' Territorial

Clá 'dia Costa del Río
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…… Convocatória per a la contractació d'un servei de programació , organització ¡

realització d'un ¡oc vivencial "TRESCABARRIS“, ínclós a la programació de les
festes de Sant Sebastiá 2021

l Documents
_ _Documentacm ¡¡ presentar

l Cºnvºcan-"¡¡ Trascabarr¡5 2021 a) Model de proposició ¡ oferta económica (annex 1).
b) Declaració responsable de complimenidels requisíts de capacitat per subscriure contrastes amb |'A|untamentde
Palma (annex 2 )

c) Declaració responsable del licitador en materia de prevenció de riscs laborals (annex 3)
El termini per presentarles propostes és 10 dies hábils a partir del dia segúen! de la publicació d'aquesta
convocalória al perñl del conlractant de la página web de l'Ajuntamentde Palma. La documentació, degudament
signada (escanejada () electrónical és presentará en format PDF, via WeTransfer.a la segúth adreg:a electrónica:
panicipaciocluladana©palma.es

Annexes Trescabarris2021

Dades de la conlraciacló:

Procediment d'adjudicació: Tipus de contracte:
l Conlracies menors Serveis

Dades especiñques Anunci
Data de Publicació al Perfil del Contractanl:
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