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ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL

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”,
EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022, MITJANÇANT CONTRACTE
MENOR.
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”* .1
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.
És per això que s’ha realitzat aquesta convocatòria amb la finalitat d’agilitzar i simplificar els
procediments de contractació i donar suport, tant a l’Ajuntament de Palma com als artistes i
els seus representants, per a la contractació artística i producció tècnica de “Zona
Restringida 2022”.
Primera. Objecte
L’objecte és la contractació d’un servei de disseny de la programació, assessorament per a la
contractació artística i per a la producció tècnica d’un cicle microespectacles a espais no
convencionals “Zona Restringida” de cada un dels 5 districtes de Palma, en motiu de les
festes de Sant Sebastià 2022.

Segona. Descripció de l’activitat
“Zona Restringida” és una iniciativa consistent en la realització de microespectacles (dansa,
teatre, música, teatre de gest, etc.) a cada un dels 5 districtes de la ciutat en un espai “no
convencional” i/o en aquells que donen vida a la ciutat (biblioteques, escoletes, poliesportius,
oficines, comerços emblemàtics, transport públic, patis, etc), amb la finalitat de dinamitzar
artística i culturalment els espais coneguts per altres usos dels districtes i també els espais
desconeguts que s’amaguen dins els mateixos.

1

idea original de Rata Cultura Expandida, SL com a contractista del Servei d’Assessorament Musical en motiu
de les festes de Sant Sebastià 2019.
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L’activitat, que s’ha anat consolidant al llarg d’aquests anys comptarà amb les següents
característiques:
Els espectacles es realitzaran un dia diferent a cada districte.
La ubicació dels espais es concentrarà en un sol barri per districte, i es procurarà que
no hi hagi una distància de més de 10 minuts caminant entre cada un d’ells a fi de
crear un circuit artístic.
Es podrà comptar amb la participació i col·laboració d’associacions i entitats de la
barriada o districte en l’esdeveniment.
A mode de referència, el pressupost màxim de licitació de tots els espectacles de
l’anterior edició fou de 26.660,00€ (21% d’IVA inclòs) per a la contractació de quatre
espectacles, 5 actuacions cada un en dies i llocs diferents, de 4 passis d’entre 10-15
minuts cada un.

Tercera. Treball a realitzar pel contractista.
1- Funcions derivades de la programació artística.
A) Disseny de la proposta artística de Zona Restringida
Guió artístic.
Proposar espais “no convencionals”, tenint en compte la relació amb el guió artístic,
l’adequació als espectacles proposats, l’aforament i les possibilitats d’ús d’aquests.
Proposar formes de participació de la ciutadania, entitats i associacions de barri,..
Elaboració d’una catàleg de propostes artístiques (microteatre, dansa, ...) que encaixin
amb el fil conductor i guió artístic proposat de Zona Restringida.
B) Assessorament i suport per:
La redacció de plecs i convocatòries per a la contractació artística i les seves necessitats
tècniques.
La negociació de les condicions per a totes i cada una de les contractacions que
s’estipulin en el seu moment.
La valoració de les propostes rebudes.
La recopilació de la documentació administrativa dels artistes proposats per a la seva
contractació.
2- Campanya de promoció:
Recollida i actualització del material de comunicació dels artistes participants.
Preparació de la informació per incloure al programa de festes i per a la promoció
portals web i xarxes socials
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3- Funcions derivades de la producció tècnica:
Recollida de les necessitats tècniques derivades de la producció de cada activitat i estudi
de la seva viabilitat.
Recerca i adaptació dels espais possibles per realitzar Zona Restringida, en funció de les
necessitats tècniques de cada activitat. La decisió i l’obtenció dels permisos escaients
sobre els espais, dies i horaris dels espectacles serà presa de forma conjunta amb
l’Ajuntament de Palma.
Suport i seguiment en l’adaptació dels requeriments tècnics a les instal·lacions que es
disposin: escenaris, camerinos, subministrament elèctric.
Acollir i atendre als artistes a l’arribada a l’espai de l’actuació.
Coordinació dels muntatges, proves i desmuntatges necessaris.
Suport a la regidoria dels escenaris per cada una de les actuacions.
4. Funcions relacionades amb la gestió i organització del públic participant.
El contractista gestionarà i realitzarà les entrades de públic a les activitats, segons les
directrius municipals. Es podran preveure llistes d’espera. Les entrades seran gratuïtes.
Proposar l’organització del públic: de quina forma es farà la recepció, el guiatge i/o
acompanyament als participants a les ubicacions dels espectacle, presentació dels
espectacles i acomiadament.
El contractista realitzarà el control d’accés i de l’aforament els dies que es duguin a
terme les activitats.
A l’edició de les entrades, només hi figurarà l’Ajuntament de Palma com a titular de
l’activitat.
5. Funcions generals:
Fer de mediador davant possibles situacions problemàtiques, relacionades tant amb les
actuacions artístiques, amb els requeriments tècnics i viceversa.
Assistir i participar, amb veu i sense vot, a qualsevol dels òrgans de participació
existents, així com a qualsevol reunió amb entitats ciutadanes, sempre que es tractin
temes en relació a l’objecte del contracte i sigui convocat al respecte.
Realitzar tots els informes que li siguin requerits. Els informes sol·licitats s’hauran de
lliurar a l’Ajuntament de Palma dins el termini que es fixi a la mateixa petició d’informe.
Ser presents, organitzar i fer el seguiment de les activitats els dies que es duguin a terme.
Coordinar-se permanentment amb les empreses adjudicatàries de la contractació dels
microespectacles.
Realitzar un avaluació de tot el procés, dels resultats finals i propostes de millora de cara
a la propera edició de festes.
Quarta. Durada del contracte
Des de l’adjudicació del contracte fins al 28 de febrer de 2022.
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Cinquena. Condicions tècniques d’execució del contracte.
Les possibles propostes d’activitats a iniciativa del contractista, així com tots els estudis,
treballs, etc. passaran a ser de titularitat municipal, sense que es pugui demanar a
l’Ajuntament de Palma cap despesa derivada dels dret d’autoria.
En el cas d’ús d’obres de tercers, el contractista és el responsable d’obtenir les cessions,
permisos i autoritzacions dels titulars de propietat intel·lectual o industrial que siguin
necessaris, així com dels perjudicis contra aquests drets per actuacions que li siguin
imputables.
El contractista assignarà una persona responsable de l’execució del contracte davant
l’Ajuntament de Palma.
El contractista seguirà les indicacions que puguin realitzar els tècnics municipals,
coordinant-se de forma permanent amb aquests i participant de totes les reunions de
coordinació en les quals es requereixi la seva presència.
El contractista comunicarà a l’Ajuntament de Palma qualsevol incidència detectada que
dificulti o impedeixi el correcte desenvolupament de Zona Restringida 2022.
El seguiment de l’execució del contracte es realitzarà a través de reunions periòdiques.
El personal assignat al servei haurà de desenvolupar la seva tasca preferentment en
català i haurà de garantir la prestació del servei en castellà.
El contractista facilitarà a l’Ajuntament els contactes pertinents de tercers en relació a
l’execució del contracte.

Sisena. Drets i obligacions de l’Ajuntament de Palma.
a.

L’Ajuntament de Palma es reserva el dret a:
Realitzar les modificacions que consideri adients, així com excloure qualsevol proposta
que pugui realitzar el contractista i que no reuneixi les condicions de qualitat, seguretat
o resulti inadequada. La decisió final sempre correspondrà a l’Ajuntament de Palma.
Formular quantes objeccions estimi convenients a les quals el contractista es veurà
sotmès, amb l’objectiu d’obtenir la màxima eficàcia i coordinació dels serveis.
Totes les propostes i treballs realitzats pel contractista, hauran de comptar amb el
vistiplau de l’Ajuntament de Palma, abans de la seva execució.

b. L’Ajuntament de Palma establirà els aforaments permesos a cada lloc on es programi
una activitat.
c. Les pautes d'actuació davant una emergència vendran determinades pel manual
d'Autoprotecció que l'Ajuntament de Palma disposarà per aquestes activitats, en compliment
de normativa vigent sobre emergències a les Illes Balears. El contractista, en el
desenvolupament de la seva activitat i davant una emergència, actuarà segons les
instruccions dades pels agents de l'autoritat competent. Les directrius que puguin donar per
4
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les autoritats pertinents en relació a la pandèmia Covid 19 i les adaptacions realitzades al
respecte, vendran determinades en el Manual d’Autoprotecció que l’Ajuntament de Palma
disposarà per les activitats.
d. En el cas de suspensió de contracte per motius de malaltia, causa major o motius
sobrevinguts, l’Ajuntament de Palma abonarà la part proporcional de la previsió de
facturació que consta a aquesta convocatòria, en el moment que es produeixi dita suspensió.
El contractista està obligat a presentar tots els justificants que siguin sol·licitats per part de
l’Administració.
e. Si es produeix una suspensió del contracte per motius no justificats, implicarà la
resolució del contracte i a més l’Ajuntament de Palma podrà demanar danys i perjudicis al
contractista.
f. Si es produeix la suspensió del contracte per motius derivats de la situació de crisis
sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i que fes impossible la realització de
Zona Restringida, el contractista tindrà dret a percebre la part proporcional de la previsió de
facturació que consta a aquesta convocatòria.
g. L’Ajuntament de Palma aportarà al contractista la documentació necessària municipal
(instal·lacions previstes, calendaris de treball, pressupost disponible, etc.) per al
desenvolupament de la seves funcions i tasques.
h. L'Ajuntament de Palma realitzarà totes i cada una de les contractacions artístiques i
tècniques, necessàries i adients en motiu del cicle de microespectacles “Zona Restringida”,
així com els corresponents seguiments i abonaments escaients i adients en el seu moment.

Setena. Obligacions del contractista
a. Subscriure o disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir possibles
danys a tercers, amb un capital mínim assegurat de 300.000 € i límit per víctima de 300.000 €
i lliurar còpia de la pòlissa i del corresponent rebut.
b. No presentar-se a cap de les convocatòries o licitacions que l’Ajuntament de Palma
pugui obrir en motiu del cicle de microespectacles Zona Restringida 2022.
c. Garantir que cap persona destinada a l’execució del contracte (responsable i membres de
l’equip) no té vinculació ni jurídica ni laboral amb l’Ajuntament de Palma i amb les
possibles persones i/o empreses contractades.
d. El contractista, la persona responsable de l’execució del treball i els possibles membres
de l’equip de treball estan obligats a:

5

CSV : GEN-c1a5-3f45-68a9-1177-749d-b89c-cdc2-d285
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : MARIA DACIL LOPEZ CARBONELL | FECHA : 03/05/2021 11:07 | Propone
FIRMANTE(2) : MARGARITA CRISTINA MELERO CERDA | FECHA : 04/05/2021 09:21 | Propone
FIRMANTE(3) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 04/05/2021 09:33 | Recibe

Código seguro de Verificación : GEN-c1a5-3f45-68a9-1177-749d-b89c-cdc2-d285 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL

• Guardar la confidencialitat de tota la informació rebuda i d’aquella que per la seva
naturalesa hagi de ser tractada com a tal; així com a complir amb els requisits d’imparcialitat,
segons l’annex 2.
• A no fer publicitat de l’empresa o entitat adjudicatària, ni de cap persona física que
formi part del contracte.
• A no publicar cap dada, en tot moment ni en cap suport ni mitjà que no sigui de
l’Ajuntament de Palma o que aquest designi, així com no proporcionar informació a tercers
en relació a l’objecte del contracte, sense el vistiplau de l’Ajuntament de Palma.
e. En el cas de preveure que la pandèmia del coronavirus afectés a la concentració de
persones, segons les directrius que puguin establir les autoritats competents, o limités la
realització d’activitats en directe i presencials en motiu del cicle de microespectacles Zona
Restringida 2022, el contractista estarà obligat, si així ho sol·licita l’Ajuntament de Palma, a
dissenyar fórmules i/o formats alternatius, i a assessorar al respecte, segons les funcions,
condicions i altres aspectes establertes a aquesta convocatòria, així com adaptar-se als
mitjans disponibles en el seu moment, per tal de poder oferir un esdeveniment de Zona
Restringida a Palma.
f. El contractista haurà d’aportar els materials necessaris per garantir les mesures
higièniques i de seguretat amb el seu personal: gel hidroalcohòlic, neteja/desinfecció de
materials, així com tenir cura de l’ús de la mascareta, i d’altres que en el seu moment puguin
establir les autoritats pertinents.
Vuitena. Pressupost màxim de licitació.
El pressupost màxim de licitació serà de 4.000,00 €+ 840,00 € (21 % d’IVA), fent un total de
4.840,00 €.
La facturació es realitzarà de la següent manera:
• 1a. Factura (en data desembre de 2021) corresponent a les feines realitzades des de la
data d’adjudicació del contracte fins el mes de novembre (aquest inclòs), fins un màxim del
50% del preu adjudicat.
• 2a factura (en data de febrer 2022) corresponent a les feines realitzades el mes de
desembre, gener i febrer (si escau) i corresponent al darrer pagament.
Cada una de les factures emeses s’acompanyarà d’una relació de les feines realitzades i a més
la factura final s’acompanyarà d’una memòria d’avaluació.

Novena. Documentació Tècnica.
a.

Annex 1, 2 , 3 i 4 .
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b. Nom, llinatges, DNI i currículum (formació acadèmica i experiència) de la persona
responsable del servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del
cicle “Zona Restringida”.
c. Projecte presentat per l’edició 2022 de Zona Restringida:
• Guió artístic.
• Tipus d’espectacles.
• Propostes de tipologies d’espais.
• Proposta metodològica d’organització del treball.
• Formes de potenciar la participació ciutadana en relació a l’esdeveniment i dins el
context de les festes de Sant Sebastià.
Desena. Valoració de les propostes presentades.
a. Els licitadors han de tenir en compte que:
• L’Ajuntament de Palma, dins els límits i amb subjecció als requisits i efectes previstos a
la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, ostenta la prerrogativa
d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que es puguin derivar del seu
incompliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinarne els efectes, així com declarar-ho desert.
• No s’admetran propostes que només contemplin part de l’objecte del contracte.
• S’exclouran de la valoració aquelles propostes que:
o
No compleixin amb els requisits mínims que s'estableixin a aquests plecs i/o no
presentin la documentació requerida.
o
Les propostes es considerin inadequades, insuficients, deficients i/o poc
explícites.
o
Incloguin continguts que es considerin de caràcter partidista o confessional, que
promocionin el consum de productes no saludables i els que tinguin un
contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics i, en tot cas, al
que disposi la Llei 34/1988, general de publicitat i la normativa local.
b. Criteris de valoració.
Resultarà adjudicatari el licitador que assoleixi una major puntuació segons els següents
criteris d’adjudicació, fins un total de 100 punts.
• Projecte presentat. La seva adequació a les característiques de “Zona Restringida”, l’
originalitat i viabilitat, fins a 55 punts
• Qualificació i experiència del responsable proposat; i la seva adequació a les funcions
objecte del contracte, fins a 35 punts.
•

La rebaixa del pressupost màxim de licitació, fins a 10 punts

Les proposicions que no presentin cap rebaixa del pressupost màxim de licitació es
puntuaran amb 0 punts.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL

Per a les proposicions que presentin una rebaixa del pressupost màxim de licitació, s’aplicarà
el criteri de proporcionalitat calculat per la següent fórmula.
POi = M × (MO/Oi)
Sent:
POi = Puntuació Oferta econòmica del licitador
M = Puntuació màxima
MO = Pressupost de l’oferta més econòmica (Millor Oferta)
Oi = Pressupost de l’Oferta econòmica del licitador a valorar.

Onzena. Terminis de presentació de les ofertes.
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
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CSV : GEN-c1a5-3f45-68a9-1177-749d-b89c-cdc2-d285
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : MARIA DACIL LOPEZ CARBONELL | FECHA : 03/05/2021 11:07 | Propone
FIRMANTE(2) : MARGARITA CRISTINA MELERO CERDA | FECHA : 04/05/2021 09:21 | Propone
FIRMANTE(3) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 04/05/2021 09:33 | Recibe

