
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL 

ANNEX 1 

MODEL DE PROPOSICIÓ 

amb DNI           

    CIF 

CP 

El Sr/Sra 

en nom propi o en representació de i 

domicili a  C/

telèfon    fax        i adreça electrònica 

manifesta que coneix i accepta les condicions tècniques per a la contractació del servei de 
disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del cicle  de microespectacles a 
espais no convencionals ”Zona Restringida”,  mitjançant procediment menor, per la qual 
cosa presenta la següent documentació adjunta a aquest annex 1. 

-Annex 2

-Annex 3 (en el cas de comptar amb un equip de treball, cada membre haurà de signar
aquest annex)

-Annex 4

-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”.

-Projecte presentat per l’edició 2022 de Zona Restringida:

− Guió artístic.
− Tipus d’espectacles.
− Propostes de tipologia 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.

Oferta econòmica: 
Base imposable          €  +  € (      % d’IVA) =   € (       % d’IVA inclòs). 

AIXÍ MATEIX EM COMPROMETO que si resulto adjudicatari de la contracta: 

a. Dedicaré o adscriuré a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials
necessaris, suficients i adients.

b. Subscriure la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
c. No em presentaré a qualsevol altra convocatòria o licitació de l’Ajuntament de Palma

en motiu de Zona Restringida 2022.

 Lloc/ data/ signatura 

Palma, a              d             de  20 
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ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT PER 
SUBSCRIURE CONTRACTES AMB L'AJUNTAMENT DE PALMA  

Denominació social de l’entitat: NIF/CIF: 

Nom i llinatges del representant legal: DNI: 

Adreça: CP: Població: 

Telèfon: Fax: Correu electrònic: 

a efectes de la contractació del servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del cicle 
de microespectacles a espais no convencionals ”Zona Restringida 2022”. 

DECLARA, EN EL CAS D’EMPRESA: 

− Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 72 del RDL 3/2011 de 14
de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, la qual s’acreditarà, en el cas de persones
jurídiques, mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o acta fundacional degudament inscrits
en el Registre públic corresponent 

− Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic
previstes a l'article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.

− Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,77,78 del RDL
3/2011 de 14 de novembre, text refús de la Llei de contractes del sector públic

− Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.
− No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.
− Estar assabentat que en cas de no estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma, no

podrà formalitzar-se la contractació corresponent.
− Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a

la Seguretat Social.
− Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals.
− Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte

DECLARA, EN EL CAS D’ENTITAT:

− Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 72 del RDL 3/2011 de 14
de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, la qual s’acreditarà, en el cas de persones
jurídiques, mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o acta fundacional degudament inscrits
en el Registre públic corresponent 

− Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic
previstes a l'article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.

− Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,77,78 del RDL
3/2011 de 14 de novembre, text refús de la Llei de contractes del sector públic.

− Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.
− No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.
− Estar assabentat que en cas de no estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma, no

podrà formalitzar-se la contractació corresponent.
− Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a

la Seguretat Social o bé la relació que manté amb el personal voluntari que participa d’aquesta activitat, està
d’acord amb la normativa d’aplicació i amb la Llei 3/1998 de 18 de maig del Voluntariat a les Illes Balears.

− Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
− Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte
− Estar inscrit al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Palma o equivalent. 

Palma, a             d                  de  20       (Signatura del representant legal i segell de l’entitat) 
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 ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS 
D’IMPARCIALITAT DE LA PERSONA PROPOSADA PER LA DIRECCIÓ DEL SERVEI DE 
DISSENY, ASSESSORAMENT ARTÍSTIC I SUPORT A LA PRODUCCIÓ TÈCNICA DEL CICLE 
DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS ”ZONA RESTRINGIDA 2022”. 

El Sr /Sra.         amb DNI núm     

en nom i representació de presenta al Sr/Sra 

  amb DNI núm   en nom propi o en qualitat de: 

 Licitador o responsable de l’empresa
 Responsable del servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció

tècnica
 Membre de l’equip (en el cas que s’hagi proposat)

A efectes de la contractació del servei de disseny, assessorament artístic i suport a la 
producció tècnica del cicle  de microespectacles a espais no convencionals ”Zona Restringida 
2022”. 

DECLARA I ES COMPROMET A COMPLIR LES SEGÜENTS NORMES DE 
CONDUCTA:  

− Garantir la igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per raó de
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions,
opinió, discapacitat, o qualsevol altre circumstància i actuant sempre de manera
objectiva.

− Actuar de forma legítima i adoptar les decisions amb imparcialitat, amb garantia de les
condicions necessàries per a una actuació independent per tal de representar a tota la
ciutadania i no pas a determinats col·lectius o interessos polítics, i no condicionada per
conflicte d’interès i sempre en benefici del interès públic.

− L’exercici de les tasques col·laboratives, seran al servei exclusiu dels interessos generals i
amb vocació de servei públic, sense incorre en situació de conflicte d’interès, ja sigui real,
potencial o aparent, i amb l’obligació d’abstenir-me de participar en aquells assumptes
en què concorri algun supòsit legal d’abstenció o estigui en perill la imparcialitat, tal i
com es desprèn dels imperatius legals.

− Utilitzar la informació a què tingui accés per raó de les tasques a desenvolupar en
benefici del interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè i mantindré la
deguda confidencialitat dels fets o informacions conegudes per raó de l’exercici de dites
tasques assessoratives.

− Quan a l’objectivitat, hauran d’actuar tenint en compte tots els elements en joc i havent-
los ponderat adequadament, independentment de la manera pròpia de pensar o sentir.

− En relació a la integritat, hauran d’actuar d’acord amb els valors, principis i normes
d’aplicació a cada cas concret i per raó del meu assessorament, amb absència
d’influències d’interessos particulars, sense ús abusiu de les tasques encomanades per
obtenir beneficis indeguts.
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− Actuar d’acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb l’Ajuntament, contribuint al
prestigi, la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar decisions, conductes o
actituds que puguin perjudicar aquesta imatge.

− Desenvolupar les meves tasques i adoptar les decisions oportunes de la manera més
transparent possible, fent públics els actes vinculats a aquests assumptes i oferint la
deguda informació que haurà de ser útil, veraç, actualitzada i comprensible, i sempre
que sigui possible, en formats oberts.

signatura de la persona proposant                     signatura de la persona proposada 

Palma, a         d     de  20 
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ANNEX 4.  DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE 
RISCS LABORALS 

(Annex VIII del Procediment per a la coordinació d’activitats empresarials de l’Ajuntament de 
Palma) 

Denominació social de l’empresa: NIF/CIF 

Nom i llinatges del representant legal: DNI: 

Adreça: CP: Població: 

Telèfon: Fax: Correu electrònic: 

A efectes de 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 2022”.  

DECLAR QUE: 

− L’empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent.
− Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de feina.
− Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar.
− Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugui originar en el desenrotllament de

l’activitat als centres de l’Ajuntament.
− Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a conseqüència

dels riscs de les activitats concurrents.
− Comunicaré qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat dels

treballadors de las empreses presents al centre de treball.
− Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts anteriors

abans de firmar el contracte.
− Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades o

altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius.
− Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aporto la documentació necessària o no

compleixo la normativa vigent en matèria de prevenció.

Lloc / data / signatura i segell de l’empresa 

Palma, a         d     de  20     


	BI: 
	TOTAL: 
	Por_IVA: 
	DIA: 
	MES: 
	ANY: 
	Repre-enti: 
	Adreça: 
	CP-ent: 
	Nom: 
	Dni: 
	Nom2: 
	CIF: 
	Domicili: 
	CP: 
	Tel: 
	fax: 
	A-electronica: 
	Nom3: 
	Dni3: 
	Nom4: 
	Nom5: 
	Dni4: 
	licitador: Off
	responsable: Off
	membre: Off
	Nom-enti: 
	CIF-enti: 
	Pobla-ent: 
	Telef-ent: 
	Fax-ent: 
	DNI-Repre-enti: 


