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CONVOCATORIA PER A LA CONTRATACIÓ D’UN SERVEI DE DOCUMENTACIÓ, 

COMISSARIAT I DISSENY D’UNA EXPOSICIÓ ALS CARRERS DE PALMA SOBRE LA 

MEMORIA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ MITJANTÇANT UN CONTRACTE 

MENOR. 

En motiu de les festes de Sant Sebastià de 2022 i per commemorar la seva història, des de 

l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma es vol contractar un servei de 

documentació, comissariat i disseny d’una exposició als carrers de Palma. 

Les festes de Sant Sebastià son les festes patronals de la ciutat amb un extens calendari 

d’activitats per a totes les edats. La música, l’esport, el teatre i més activitats reuneixen als 

ciutadans i ciutadanes als carrers i places de Palma. La història de les festes és també un 

recull de cartells i testimonis que han estat també protagonistes de les festes al llargs dels 

anys.  

Amb la finalitat de rememorar la historia d’aquesta festa dels ciutadans i ciutadanes de 

Palma es vol donar a conèixer la seva història, fer un recull dels testimonis vius i els cartells 

que formen part de la festa. En aquesta línia es vol engalanar la ciutat i la pròpia festa amb la 

seva memòria, configurant una exposició utilitzant els elements de la ciutat. 

És per això que es presenta aquesta convocatòria per a la contractació d’un servei de  

documentació, comissariat i disseny d’una exposició als carrers i espais de Palma, 

interactuant amb els ciutadans i ciutadanes, que reculli la història i la memòria viva de les 

festes des dels seus orígens fins a l’actualitat. 

 

1. Objecte. 

La contractació d’un servei de documentació, comissariat i disseny d’una exposició als 

carrers de Palma durant les festes de Sant Sebastià 2022. 

 

2. Durada del contracte. 

Des de l’adjudicació del contracte fins el 28 de febrer de 2022. 

L’exposició es durà a terme durant les festes de Sant Sebastià 2022 entre els dies 15 i 30 de 

gener 2022.  

 

3. Treballs a realitzar pel contractista. 

Documentació, comissariat i disseny de l’exposició: 
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 Documentació i recull d’informació: documentació bibliogràfica, documents gràfics i 

recull d’experiències ciutadanes al llarg de la història de les festes.  

Els cartells i tota la informació oficial de les festes els proporcionarà 

 l’Ajuntament de Palma. 

 Redacció dels continguts de l’exposició. 

 Disseny expositiu de l'exposició: 

 Selecció dels textos a exposar. 

 Selecció d’elements a exposar: cartells, fotografies, textos. 

 Selecció de materials i estructures a exposar: plafons, panells, vitrines, ...  

Els materials i les estructures han d’estar pensades per a l’exterior i tenir en 

compte especialment l’acció del vent i de la pluja i hauran de complir amb les 

condicions de seguretat tant de les persones com dels elements exposats. 

 Proposta d’espais on exposar: carrers i espais de la ciutat configurant els 

diversos punts d’exposició. 

 Planificació general dels elements, estructures, materials, continguts, espais i 

carrers on s’exposaran.  

 Disseny gràfic de l'exposició: 

 Definició i disseny dels elements, materials i  formats.  

 Disseny gràfic dels continguts. 

Coordinació  de la producció:  

 Direcció i control de qualitat de la producció i la realització.  

 Pressupostar el cost de la producció, del muntatge i del desmuntatge. 

 

4. Condicions tècniques d’execució del contracte. 

a. El treball final així com tots els estudis, fotografies, textos, dissenys i elements passaran a 

ser de titularitat municipal.  

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.  

b. A seguir les indicacions que puguin realitzar els tècnics municipals, coordinar-se de 

forma permanent amb aquests i participar de totes les reunions de coordinació ó a les 

quals es requereixi la seva presència. 

c. El seguiment de l’execució del contracte es realitzarà a través de reunions periòdiques. 
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d. El servei haurà de comptar amb personal suficient i amb la qualificació adient per a 

l’execució del treball objecte del contracte. 

e. A facilitar a l’Ajuntament els contactes pertinents de tercers en relació a l’execució del 

contracte.  

 

5. Drets i obligacions de l’Ajuntament de Palma 

a. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret a:  

 Realitzar les modificacions que consideri adient, 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. 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. 

c. 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 

l’exposició, el contractista tindrà dret a percebre la part proporcional de la previsió de 

facturació que consta a aquesta convocatòria, en el moment en que es produeixi dita 

suspensió.  

d. L’Ajuntament de Palma aportarà al contractista la documentació municipal que disposi 

(instal·lacions previstes, calendaris de treball, pressupost disponible, documentació, etc.) 

per al desenvolupament de la seves funcions i tasques.  

 

6. Obligacions del contractista. 

a. Incloure en la seva proposta un pla de feina amb: 

 Un cronograma de realització dels serveis. 

o S’establirà un calendari viable de realització dels treballs de disseny i 

definició de les necessitats de la producció per tal de poder encomanar les 

tasques de producció amb suficient antelació. 

o Les tasques de documentació, redacció dels continguts hauran d’estar 

acabats abans del 30 de setembre. 
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b. 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. 

c. El contractista, la persona responsable de l’execució del treball i els possibles 

membres de l’equip de treball estan obligats a:  

 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. 

d. En el cas de preveure que la pandèmia del coronavirus afectes a la concentració de 

persones, segons les directrius que puguin establir les autoritats competents, i/o es  

limités la realització d’activitats en directe i presencials en motiu de les festes de Sant 

Sebastià 2022, el contractista estarà obligat, si així ho sol·licita l’Ajuntament de Palma, 

a proposar 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 una 

alternativa viable.  

 

7. Preu del contracte. 

El pressupost màxim de la licitació serà de 14.900,00 € + 3.129,00 € (21% d’IVA)  = 18.029,00 €.  

La facturació es realitzarà de la següent manera:  

 1a. Factura (en data d’octubre 2021) corresponent a les feines realitzades fins el 30 de 

setembre,  d’un màxim del 75% del preu adjudicat. 

 2a. Factura (en data de febrer 2022) corresponent a la quantia restant. 

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.  

 

8. Documentació tècnica a presentar. 

a. Annexos 1, 2  i 3. 

b. Nom i llinatges de les persones que integren l’equip de treball.  S’hauran d’adjuntar 

els corresponents currículums i les tasques que desenvoluparan. 

c. Un projecte de treball on es faci constar, com a mínim:  

o Conceptualització de l’exposició. 

o Cronograma de les feines. 
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d. Proposta econòmica. 

 

9. 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. Si el darrer dia resulta en dissabte o festiu, es podran presentar el primer dia hàbil 

següent. 

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  

 

10. Criteris de valoració.   

Els licitadors han de tenir en compte que: 

 L’Ajuntament de Palma, dins el límits i amb subjecció als requisits i efecte 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 determinar-ne els efectes, així com declara-ho desert. 

 No s’admetran propostes que només contemplin part de l’objecte del contracte. 

 S’exclouran de la valoració  aquelles propostes que: 

- No compleixin amb els requisits mínims que s'estableixin a aquests plecs i/o no 

presentin la documentació requerida.  

- Les propostes es considerin inadequades, insuficients, deficients i/o poc explícites. 

 

http://seuelectronica.palma.es/
https://seuelectronica.palma.es/
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Resultarà adjudicatari el licitador que obtingui una major puntuació, sobre un total de 100 

punts, segons els següents criteris: 

a. Conceptualització de la proposta: es valorarà l’originalitat, l’adequació, la possible 

participació de la ciutadania, la relació entre les festes passades i les noves formes de 

fer festa, vinculació amb la identitat de Palma, fins a 50 punts. 

b. L’equip de treball, la seva qualificació i experiència professional en el disseny 

d’exposicions o projectes similars, fins a 30 punts. 

c. Ordre i planificació en la metodologia de treball, fins a 10 punts. 

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

Les proposicions que no presentin una rebaixa del pressupost màxim de  

 licitació es puntuaran amb 0 punts.  

 

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. 

 


