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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE 
CULTURA POPULAR AFRICANA A LA TROBADA DE GEGANTS DE 2022. 

 

En el marc de les festes de Sant Sebastià, els darrers anys, s’han programat diverses activitats 
tendents a la integració de diverses manifestacions culturals pròpies d’altres comunitats de 
persones que viuen a la ciutat. 

En edicions anteriors s’ha realitzat activitats en col·laboració amb entitats representatives 
d’altres comunitats amb la finalitat de conèixer i compartir els valors culturals que ens 
identifiquen com a comunitat. El poble gitano, les comunitats xinesa, brasilera, del Uruguai, 
així com la rica comunitat islàmica, han format part d’aquestes programacions compartides. 

Una de les manifestacions genuïnes de la cultura popular de Mallorca són les colles de 
gegants i capgrossos. Cada any, es programa a Palma una trobada de la colla de gegants de 
la Sala amb altres colles de Mallorca. 

A la programació d’enguany, s’està valorant la possibilitat de d’incloure una manifestació de 
la cultura popular africana dins la programació de la trobada de gegants que es celebrarà 
durant les festes de Sant Sebastià.  

 

1. Objecte 

La contractació d’una actuació artística representativa de la cultura popular africana, amb 
element semblants i compatibles amb les actuacions pròpies de la trobada de gegants que, 
amb el mateix format de trobades anteriors, es programarà dins les festes de Sant Sebastià. 
 
La trobada de Gegants, està prevista pel proper dissabte 22 de gener, i consisteix en una 
plantada inicial de gegants al carrer de Palau Reial, una desfilada amb balls pels carrers de la 
ciutat i una actuació final a la plaça d’Espanya. 
 

2. Característiques de la proposta artística 
  
El licitador ha de presentar una proposta d’actuació relacionada amb alguna festivitat, 
costum o celebració pròpia de la cultura popular africana. 
 
La proposta ha de tenir algun vincle o relació amb el mon geganter, de forma que sigui 
compatible la seva realització amb la trobada de gegants que es programarà 
 
Es valorarà que sigui una proposta participativa que permeti la participació i interacció amb 
la ciutadania i el públic en general, ja sigui com a protagonistes, actors o com a 
col·laboradors del espectacle.  
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3. Obligacions del contractista 

a) Adaptar-se a possibles variacions en la programació definitiva de l’activitat. 

b) A assumir les possibles despeses com ara desplaçaments, allotjaments, manutenció i 
qualsevol altra necessària per a la realització de l’activitat. 

c) Comunicar per escrit el nom i telèfon de contacte d’un representant davant l’Ajuntament, 
que coordini l’actuació.  

d) En cas de vigència de restriccions per motius d’higiene i seguretat amb motiu del Covid-
19, el contractista realitzarà les adaptacions pertinents, les quals vendran determinades 
pel Manual d’Autoprotecció que l’Ajuntament de Palma disposarà al efecte. 

e) El contractista haurà d’aportar els materials necessaris per garantir les mesures 
higièniques i de seguretat del seu personal: gel hidroalcohòlic; neteja/desinfecció de 
materials i espais a reutilitzar pel desenvolupament de l’activitat; així com tenir cura de 
l’ús de la mascareta.   

4. Condicions específiques del contracte 

En cas de suspensió de l’activitat per causes meteorològiques, per motius de força major, o 
qualsevol altra, degudament justificada:   

a) L’Ajuntament de Palma abonarà el 50% del preu del contracte en cas que l’activitat es 
suspengui amb 72 o més hores abans de la hora marcada per a l’inici de l’actuació.  

b) L’Ajuntament abonarà el 100% del contracte en cas que l’activitat es suspengui dins de 
les 72 hores abans de la hora marcada per al inici de l’actuació. 

 

5. Pressupost màxim de licitació 

 
El pressupost màxim de licitació és de 12.000,00 € + 2.520,00 € (21% d’IVA) = 14.520 €  
 

6. Presentació de proposicions 
 
Contingut de les proposicions:  

a) Model de proposició i oferta econòmica (annex 1) 

b) Proposta detallada de l’actuació proposada i pressupost desglossat per partides (annex 2) 
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7. Valoració de les propostes i adjudicació del contracte 

L’adjudicació es farà a la proposició que obtingui una major puntuació sobre un màxim de 
100 punts, distribuïts de la següent forma: 

a) Adequació de la proposició presentada a les característiques de la proposta artística, fins 
a 60 punts. 

• La valoració es farà en base a la idoneïtat de proposta d’actuació i la seva integració 
com a part de la trobada de gegants, fins a 30 punts. 
• Es valorarà que sigui una proposta participativa que permeti la participació i 
interacció amb la ciutadania i el públic en general, ja sigui com a protagonistes, actors o 
com a col·laboradors del espectacle, fins a 30 punts.  

b) Oferta econòmica, mitjançant un percentatge únic de rebaixa sobre els preu de licitació, 
fins a 40 punts. 

La valoració es fa aplicant la següent fórmula:  POi = M * (PBL - Oi) / (PBL - MO) 

Sent: 

POi : Puntuació Oferta econòmica del licitador. 
M : Puntuació màxima (40). 
PBL: Pressupost Base de Licitació 
Oi: Pressupost de l’Oferta econòmica del licitador a valorar. 
MO : Pressupost de la Millor Oferta rebuda. 

 

8. Presentació de proposicions 

El termini per  presentar les proposicions és de 10 dies naturals a partir del dia següent de la 
publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant.   

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, d’acord amb els annexes 1, 2, 3 i 4,  
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 : 
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1 
 
• En el cas de persones jurídiques, 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/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1 
 



 

4 

 

9. Protecció de dades. 

Les dades personals facilitades durant el procediment de contractació o durant l'execució del 
contracte o que es refereixin a aquesta execució han de ser tractades de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantía dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del 
present procediment, d'acord amb el que es disposa en aquestes bases. 

El responsable del tractament és l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior (Pl. Santa 
Eulalia, 9, 3r, 07001 Palma). 

Les dades personals s’han de conservar durant el temps necessari per complir amb la 
finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es 
poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, i durant els períodes 
establerts en la normativa d'arxiu i patrimoni documental. 

La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets 
d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i no inclusió en 
tractaments automatitzats, i, fins i tot, retirar el consentiment, si escau, en els termes que 
estableix el Reglament citat, davant el responsable del tractament. 
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ANNEX 1. 

CONTRACTACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE CULTURA POPULAR AFRICANA A LA 
TROBADA DE GEGANTS DE 2021 . 

 

OFERTA ECONÒMICA 

Nom i llinatges_______________________________________________ amb DNI ______________ 

en representació de l’empresa/ entitat___________________________________________________ 

amb CIF______________________ i domicili a ____________________________________________ 

c/pl. ______________________________________________________ núm. _______ CP _________, 

adreça electrònica _________________________________________  i telèfon __________________  

DECLAR  

Que estic informat/da de les Bases de la convocatòria i accepto les condicions i requisits dels 
plecs de contractació. 

PRESENT  

Una oferta econòmica de ............................................ € 

En lletres............................................................................................................... euros 

 

Palma, _______ d__________________ de________  

 

Signatura  
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ANNEX 2. 

CONTRACTACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE CULTURA POPULAR AFRICANA A LA 
TROBADA DE GEGANTS DE 2021 . 

 

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PROPOSICIÓ. 

S’adjunta annexa una descripció de la proposició amb referència a les característiques de la 
proposta artística d’acord amb el punt 2 de les bases de la convocatòria   

 
 

Palma, _______ d__________________ de________  

 

Signatura  
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA. 

Denominació social de l’empresa:  NIF/CIF 

Nom i llinatges del representant legal:  DNI: 

Adreça:  CP: Població:  

Telèfon:  Correu electrònic: 

 
A efectes de la contractació, 
 
DECLAR, EN EL CAS D’EMPRESA, QUE:  

o Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 65 de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de contractes del sector públic, (LCSP) 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 

o Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic 
previstes a l'article 71 de la LCSP. 

o Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,76 de la 
LCSP.  

o Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
o No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.  
o 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.  
o Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació 

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

 
DECLAR, EN EL CAS D’ENTITAT, QUE:  
- Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons l’art. 65 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 

contractes del sector públic, (LCSP), 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 estic incurs en les circumstàncies que m’incapaciten per a signar contractes amb el sector públic 
previstes a l'article 71 de la LCSP. 

- Complir els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts als arts 74,75,76 de la LCSP. 
- 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 n’estic exempt.  
- Estar assabentat que en cas de no estar al corrent de les meves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma no 

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

a la Seguretat Social o bé la relació que mantenc amb el personal voluntari que participa en aquesta activitat 
s’ajusta a la normativa d’aplicació i a 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 realitzar l’objecte del contracte. 

Palma, _______ d__________________ de________  

Signatura  
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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:  Correu electrònic:  

 
A efectes de la contractació, 

 
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 aport la documentació necessària o no 

complesc la normativa vigent en matèria de prevenció. 
 

Palma, _______ d__________________ de________  

Signatura  

 


