
 
 

 
CONTRACTE MENOR 

 
PETICIÓ D’OFERTES PER A LA LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE 
TRANSPORT D’INSTRUMENTS PER A  L’ACTIVITAT DE LA BANDA DE 
MÚSICA 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
La Banda de música necessita un servei de transport que traslladi els instruments i altres estris 
necessaris per a poder realitzar l’activitat programada entre els mesos de març i juny de 2021. 
 

Durant aquest període s’estima que la Banda de Música realitzi un total de 12 
actuacions. 
 
 La direcció de la Banda avisarà l’adjudicatari amb temps suficient les dates definitives 
i els possibles canvis que es poguessin produir posteriorment en la programació de la Banda 
perquè aquest els pugui programar en el seu pla de feina. 
 
CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

El servei ha de cobrir les necessitats de transport d’instruments i altres estris necessaris 
per a la realització de l’activitat, tant de concerts com d’actes, fora del local d’assaig de la 
Banda de Música.  

En cadascuna d’aquestes actuacions 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  i 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 actuació. S’estima un màxim de volum a traslladar en cada actuació de 40 m3, 
encara que en algunes ocasions podria ser inferior. 
 
PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE 
 
 El pressupost màxim és de 5.254,42 €, IVA inclòs.  
 

Amb el present contracte es compleixen les regles generals de contractació segons el 
que es disposa a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
 
 
 
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 
 



 
 

 El Termini per presentar les ofertes és de 10 dies hàbils a partir de la publicació 
d’aquest anunci al Perfil del Contractant i s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines 
d’atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma: 
 
OAC AVINGUDES - Avinguda de Gabriel Alomar, 18, 07006 Palma (Illes Balears)  
Tfn:971 22 59 00 
  
OAC CORT - Plaça de Santa Eulàlia, 9, 07001 Palma (Illes Balears)  
Tfn:971 22 59 00 
  
OAC L’ARENAL - Avinguda Amèrica, 11, 07600 Palma (Illes Balears)  
Tfn:971 22 59 00  
 
OAC S’ESCORXADFOR - Carrer de l'Emperadriu Eugènia, 6, 07010 Palma (Illes Balears)  
Tfn:971 22 59 00  
 
OAC PERE GARAU - Carrer de Pere Llobera, 9, 07007 Palma (Illes Balears)  
Tfn:971 22 59 00  
 
OAC SANT AGUSTÍ - Carrer de Margaluz, 30, 07015 Palma (Illes Balears)  
Tfn:971 22 59 00  
 
OAC SANT FERRAN - Avinguda de Sant Ferran, 42, 07013 Palma (Illes Balears) . 
Tfn:971 22 59 00  
 
OAC SON FERRIOL - Carrer del Cid, 8, 07198 Palma (Illes Balears) . 
Tfn:971 22 59 00  
 
OAC SON MOIX.- Camí de la Vileta, 40, 07011 Palma (Illes Balears) . 
Tfn:971 22 59 00  
 
S’hi ha d’especificar el següent: 
 
Ajuntament de Palma / Negociat de Música i Arts Escèniques 
Rf. Transport d’instruments / Banda de Música 
 
Alhora s’hi adjuntarà, exemplar degudament complimentat del model de declaració 
responsable del contractista que s’adjunta. 
 
Palma, 12 de febrer de 2021 
 
 


