Amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2022, i amb
l’objecte de potenciar la participació ciutadana i descentralitzar les activitats per
tal de donar a conèixer altres espais de la nostra ciutat amb activitats de caràcter
lúdic, festiu i cultural, es vol incloure dins la programació de festes, la iniciativa
duta a terme per primer cop en les festes de Sant Sebastià 2019 “Zona
Restringida
Tenint en compte que des de l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Palma es vol impulsar un model de contractació mitjançant procediments
negociats sense publicitat, per motius d’especificitat artística i representació
única, s’ha considerat adient impulsar la creació d’una figura d’assessorament
artístic, tant pel disseny del contingut artístic com per la recerca d’espais en
característiques peculiars i que conjugant-t'ho tot conformi una programació amb
una major qualitat artística i tècnica. Tot això dins els límits que puguin establir
en un futur les autoritats competents respecte a la crisi sanitària provocada per la
pandèmia de la Covid-19.
Atès que l’Ajuntament de Palma no disposa dels mitjans tècnics i humans
suficients i adients per a la realització de les feines objecte del contracte És per
això que se considera necessari iniciar una convocatòria per a la contractació
d’un servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del
cicle de microespectacles a espais no convencionals “Zona Restringida”, amb
motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, mitjançant contracte menor.
Atès que la despesa màxima pressupostada es de 4.840,00 € (IVA inclòs),
corresponent al contracte menor que s’adjudicarà; compleix amb les bases
d’execució 19 i 34.6 i 34.7 del vigent pressupost de despeses; es per això que,
d’acord amb el que estableixen l’article 127, apartat g de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els art. 28 i 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic); i el Decret de Batlia
núm. AJT 201913026, de 28/06/2019 (BOIB núm. 94 de 11/07/2019),
d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma i l’informe
tècnic que s’adjunta; es proposa al regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i
Govern interior que dicti el següent
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D E C R E T
1r.- INICIAR el procediment de convocatòria pública per a la presentació
d’ofertes destinades a contractació d’un servei de disseny, assessorament artístic
i suport a la producció tècnica del cicle de microespectacles a espais no
convencionals “Zona Restringida”, amb motiu de les festes de Sant Sebastià
2022, mitjançant contracte menor.
2n.- APROVAR les condicions tècniques que regiran la contractació d’un servei
de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del cicle de
microespectacles a espais no convencionals “Zona Restringida”, amb motiu de
les festes de Sant Sebastià 2022, mitjançant contracte menor
3r.- DISPOSAR com a termini de presentació de propostes: 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.
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma:
-En el cas de persones físiques, a través del Registre d’Entrada de les Oficines
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma, o a través del Registre
electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma
http://seuelectronica.palma.es
-En el cas de persones jurídiques, i atès que a partir del 2 d'abril de 2021 entra en
vigor l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració per medis electrònics
per a totes les persones jurídiques (article 14 de la Llei 3, i atès 9/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques), les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s’han de
presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web
de l’Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es

-

4t.- RESERVAR la quantitat total de 4.840,00 € (IVA inclòs), segons la següent
distribució pressupostària:
2.420,00 € de l’aplicació pressupostària 16 33802 22609 del pressupost de
despeses corresponent a l’any 2021.
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-

2.420,00 € de l’aplicació pressupostària 16 33802 22609 o aplicació
pressupostària escaient del pressupost de despeses corresponent a l’any 2022 .
,per poder fer front al pagament derivat d’aquesta contractació.
5è.-PUBLICAR al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palma, les condicions tècniques que regiran dita contractació.
Palma, 17 de maig de 2021
La cap de secció de Participació
Ciutadana,

Que es decreti,
El regidor de Participació
Ciutadana i Govern Interior
Per delegació de la Junta de Govern, acord de
31/07/2019 (BOIB109, de 8/08/2019)

Maria Quetglas Peñas

Alberto Jarabo Vicente
p.d. Decret AJT 201912198, de data 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

En prenc nota,
El secretari adjunt,

Comptabilitat op 16101 ref. 5993
Op 220219000329

Miquel Ballester Oliver
(Validat electrònicament)
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