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SOLICITUD D’ OFERTES 

La regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita l’expedient de Contractació menor de 
disseny, direcció artística, coordinació i gestió de les activitats de la festa de l’orgull LGTBI de 
Palma 2022. 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI de data 18 de març, les condicions que heu de tenir en compte per a 
formular la vostra oferta són les següents: 

Objecte del contracte: disseny, direcció artística, coordinació i gestió de les activitats de la 
festa de l’orgull LGTBI de Palma 2022. 

Tipus de contracte: servei 

Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor 

Criteris de puntuació: 

Es publica el contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma i l’adjudicació es 
realitza, entre les ofertes presentades que compleixin els requisits, utilitzant el criteri de millor 
relació qualitat-preu.  

A més del preu de l’oferta, per l’adjudicació del servei es valoraran els següents criteris: 

1. Adequació de la proposta als objectius i criteris de l’esdeveniment detallat en l’annex I. 
2. Adaptació de la proposta a les característiques i la realitat de l’àmbit de Palma i a les 

necessitats específiques del col·lectiu LGTBI. 
3. Solvència de l’entitat adjudicatària en el disseny, direcció artística, coordinació i gestió 

d’esdeveniments de característiques similars. 
4. Experiència del personal que es preveu destinar per a les funcions de regidoria 

 

Per a poder valorar les ofertes es sol·licita:  

- L’empresa interessada haurà de presentar una memòria on detallaran el projecte 
tècnic de l’esdeveniment i l’oferta econòmica on es detallin cadascun dels serveis a 
prestar inclosos en l’apartat 1 d’aquesta memòria justificativa.  

- L’oferta econòmica ha d’incloure el preu final per cada un dels serveis desglossats. 

- A més, ha d’especificar les hores previstes de dedicació i el preu per hora de referència 
de la dedicació personal en el disseny i direcció artística de l’esdeveniment. 

- Memòria de l’experiència de l’empresa en el disseny, organització i gestió en 
esdeveniments artístics, musicals i/o socials en els darrers tres anys. 

- Els currículums del personal que es preveu destinar per a les funcions de regidoria que 
detallaran breument els anys complets d’experiència professional i, específicament a 
l’àmbit de gestió i coordinació d’esdeveniments artístico-culturals. Tota la informació 
aportada s’haurà d’acreditar. 
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- Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de la AEAT com a empresa 
d’espectacles. 

- Declaració responsable de l’entitat contractista. 

En cas d’empat tindran prioritat les empreses sense ànim de lucre. Entre aquestes s’aplicaran 
els criteris de desempat de l’art. 147.2 de la LlCSP 

D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació. 

Especificacions tècniques de la prestació 

Mitjançant aquesta oferta, es vol contractar el disseny, direcció artística, coordinació i gestió 
de les activitats de la festa de commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+ de 
Palma 2022. 

El lloc de realització serà el centre de Palma i es concretarà en una desfilada que transcorrerà 
per carrers principals i un acte final en el Parc de la Faixina d’acord al projecte de la festa de 
l’orgull recollit en l’annex I. La data prevista de realització serà el 24 de juny de 2022 en horari 
de 18:30 a 1:00h. del dia següent.  

L’entitat adjudicatària haurà de fer-se càrrec del:  

- Disseny, branding i direcció creativa de l’esdeveniment. 
- Assessorament continguts. 
- Disseny i adaptacions de la imatge per cartelleria, fulletons/tríptics, banderoles, 

visuals, premsa, opis i banners. 
- Producció de video-promocional. 
- Enregistrament de l’esdeveniment: servei de fotografies, videos i edició. 
- Organització i realització de l'esdeveniment: 

o Regidoria de desfilada. 
o Regidoria de la festa. 

 
El personal responsable de l’empresa col·laborarà en el compliment de protocols COVID-19, 
pla de prevenció i manteniment preventiu, pla de seguretat dels elements tècnics i totes 
aquelles altres normes i/o instruccions que puguin ser d’aplicació. 

Òrgan de contractació:   L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI. 

Pressupost:  màx. 18.150€, IVA inclòs. Se sol·licita que el pressupost sigui detallat al màxim, 
desglosat per a cada prestació sol·licitada en el contracte menor (15.000€ IVA exclòs). 

Termini d’execució del contracte:  S’iniciarà des de l’adjudicació del contracte fins al 24 de 
juny del 2022. 
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Lloc de prestació: aquest servei es realitzarà dins el municipi de Palma. 

Responsable del contracte: La regidora de l’Àrea ha designat com a responsable a Josep J. 
Escales Tous. 

Termini de garantia:  el termini de garantia serà el legalment establert 

Forma de pagament del preu: presentant factures, expedides per l’entitat i conformades per 
la responsable del contracte, després que es realitzi la prestació al període establert.  
En el cas de no complir, es considerarà que la tasca no està acabada i no es conformaran les 
factures. 

El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: justiciasocial@palma.cat 

El termini de presentació de les ofertes: 27 de març de 2022 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb l’Àrea de 
Justícia Social, Feminisme i LGTBI, a través dels següent telèfon:  971 228 756 / ext.: 7744 

Palma, 18 de març de 2022 

El tècnic responsable del contracte, 

 

 

Josep J. Escales Tous. 
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Annex I 
 

Projecte festa de l’Orgull de Palma 2022 

 
1. Organitzador de l’esdeveniment: Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 

2. Fonamentació  

El 28 de juny es commemora el Dia de l'Orgull gai, lèsbic, trans i bisexual. L'origen d'aquest 
dia es remunta als fets esdevinguts el 28 de juny de 1969 arran d'una batuda policial en un 
popular bar d'ambient anomenat Stonewall Inn, en Greenwich Village, Nova York (els 
EUA). La comunitat LGBT va sortir al carrer per a mostrar el seu rebuig i es va produir un 
fort enfrontament, que va acabar amb detencions i ferits greus. La reacció de suport a les 
persones agredides va ser immediata: milers de persones es van manifestar solidàriament i 
van contribuir així al naixement del Front d'Alliberament Gai (Gai Liberation Front). 
El 26 de juny de 1977, unes quatre mil persones es van manifestar en la Rambla de 
Barcelona. Va ser la primera manifestació LGTBI a Espanya i va ser convocada pel Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya, fundat el mateix any. 
Aquest dia se celebra com una jornada festiva i reivindicativa amb la qual es demana la 
plena igualtat jurídica i social per a les persones LGTBI. És el dia de la celebració del 
sentiment de dignitat de les persones LGTBI i predominen els ja tradicionals símbols sobre 
diversitat afectiva, sexual i de gènere: els triangles roses i la bandera arc de Sant Martí, 
creada per l'artista Gilbert Baker i exhibida per primera vegada a San Francisco durant una 
desfilada celebrada en 1978. 
El concepte orgull s'empra per a destacar la idea que cap persona ha d'avergonyir-se del 
que és, amb l'objectiu de transmetre la dignitat intrínseca de cada ésser humà, que no ha 
de veure's afectada per la seva identitat o expressió de gènere ni per la seva orientació 
sexual. 
3. Justificació de l’interès públic i general 

El decret 201913026 de 28 de juny de 2019, d’organització dels Serveis Administratius de 
l’Ajuntament de Palma atorga a l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, les 
competències per a coordinar l’execució del Pla d’igualtat de gènere.  

El Pla d’Igualtat de Gènere 2017/2021 de l’Ajuntament de Palma, a l’EIX 2 “Una ciutat 
lliure de violències masclistes”, preveu facilitar eines per a la visibilització i la prevenció de 
les discriminacions per motiu d’orientació sexual i/o d’identitat de gènere, i en concret la 
generació d’activitats de sensibilització i/o formació: jornades, fòrums... 

El decret 201913026 de 28 de juny de 2019, d’organització dels Serveis Administratius de 
l’Ajuntament de Palma atorga a l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, les 
competències de: 

-  Fomentar el coneixement, el respecte i l’adaptació a la diversitat sexual, a la 
identitat de gènere i als diferents models de família. 
 
-  Programar, desenvolupar i avaluar programes, projectes i activitats per a promoure 
la lluita contra els prejudicis, l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia 
i la bifòbia des de diferents àmbits com ara el món associatiu , la producció cultural, els 
mitjans de comunicació locals, l’àmbit jurídic, l’Administració municipal i la 
col·laboració interadministrativa. 
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La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i 
intersexuals i per erradir l’LGTBIFÒBIA de les Illes Balears, estableix que s’ha de 
“garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per orientació afectiva i sexual, 
mitjançant el reconeixement de la personalitat: tota persona té dret a construir-se una 
autodefinició amb respecte al seu cos, sexe, gènere i orientació sexual” (...). “Cap 
persona no podrà ser obligada a sotmetre’s  a cap tractament, procediment mèdic o 
examen psicològic que coarti la seva llibertat d’autodeterminació de gènere”. 
 
Encara que el nostre país és un dels més avançats en legislació i reconeixements de 
drets del col·lectiu LGTBI, se segueixen produint discriminacions i violències 
LGTBIfòbiques en espais públics i privats; en entorns laborals, educatius i familiars. 
 
Per aquest motiu, i amb la necessitat de transmetre una imatge de Palma com a una 
ciutat amable, acollidora i pròxima per al col·lectiu, no només per als palmesans i les 
palmesanes, sinó també per a les de persones que ens visiten cada any, es necessari 
potenciar la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+ com a esdeveniment 
de referència alhora d’empoderar i encoratjar al col·lectiu en vers la defensa dels seus 
drets i llibertats. 
 

4. Objectius 

Objectiu general:  
 
Empoderar i encoratjar al col·lectiu LGTBI en vers la defensa dels seus drets i llibertats. 
 
Objectius específics: 
 
- Proporcionar una experiencia de sensibilització, aprenentatge i apropament de la 

ciutadania de Palma al que anomenam cultura LGTB.  Més enllà d'assenyalar la 

diferència, el col·lectiu LGTBI vol obrir la festa de l'Orgull al conjunt de la societat 

fent-la partícep de la celebració d'un valor social fonamental comú i universal com 

el de ser, expresar-se i estimar en llibertat. 

- Superar la perspectiva cisheteropatriarcal de la nostra societat que tendeix a 

estigmatitzar a les persones LGTBI com a malaltes i encasellant i identificant al 

col·lectiu amb aptituts negatives com la hipersexualitat, promiscuïtat sexual, 

desviació moral, etc..   

- Involucrar a entitats, empreses i persones del col·lectiu LGTBI per a fomentar un 

major coneixement afectivosexual en vers els diferents tipus d'orientacions i 

dentitats sexuals, la diversitat de les seves manifestacions i l'heterogeneïtat dels 

estils de vida de les persones LGTBI equiparable a la de les  persones heterosexuals 

i cisgènere. 

- Contribuir per a que la ciutat de Palma sigui reconeguda, nacional i 

internacionalment, com a un referent de ciutat oberta, respectuosa i inclusiva en 

vers  el col·lectiu LGTBI  

 
5. Activitats 
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a. Descripció i programa d’activitats 

La festa de l’orgull LGTBI de Palma 2022 consistirà en: 
 
- Una desfilada animada amb carrosses, música, comparses i grups de batucada i 

ball que discorrerà per carrers cèntrics de Palma com La Rambla, carrer Unió, 

Passeig del Born, , Avinguda JaumeIII, i Passeig de Mallorca, entre d’altres. 

- Espectacle artístic i musical que tindrà lloc en el Parc de la Faixina que es 

complementarà amb activitats oferides per persones i entitats relacionades amb 

el col·lectiu LGTBI però obertes a la participació de tota la ciutadania. 

 
i. Desfilada de l’orgull: 

Recorregut per carrers cèntrics de Palma amb una previsió de dues hores de duració 
que s’iniciarà a les 18:30h. al carrer Llorenç Cerdà i acabarà a les 20:30h. a la Plaça de 
la Porta de Santa Catalina. Concretament el recorregut de la desfilada será:  carrer 
Llorenç Cerdà i continuará pel carrer de Jesus, Avinguda Alemanya, Via Roma, La 
Rambla, carrer Unió, Plaça Rei Joan Carles I, Passeig del Born, plaça de la Reina, 
Passeig del Born, Plaça Rei Joan Carles I, Avinguda JaumeIII, Passeig de Mallorca, 
Plaça de la Porta de Santa Catalina (Veure annex I). 

ii. Festa de l’orgull 

1. Programa de la festa: 

 
a. 20:30h. a 21:00h. Presentació i benvinguda projecció 

video promocional. 

b. 21:00h. a 22:00h. Actuació 1 

c. 22:00h. a 23:00h. Actuació 2 

d. 23:00h. a 01:00h. Actuació DJ 

 
2. Espais per a desenvolupar l’activitat 

La festa de l’Orgull tindrà lloc en la plaça de la Feixina i n’ocuparà dues zones: 
- Zona 1 (Monument creuer Baleares): estands de les entitats, empreses i iniciatives 

particulars per a dur-hi a terme diferents activitats de sensibilització es col·locaran 

en els dos corredors exteriors i hauran de comptar amb punts de llum distribuits al 

llarg dels mateixos (veure senyalització groga de l’annex II) 

- Zona 2 (Font): en els fons semicircular d’aquesta espai en front de la Font s’hi situarà 

l’escenari que haurà de comptar amb un punt de llum. La potencia de llum s’acordarà 

amb l’empresa que presti el servei de mitjans tècnics de la festa. 

 
6. Recursos municipals: 

 
a. Gabinet de Batlia: assegurança de responsabilitat civil. 

 
b. Serveis de policía: 
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i. Talls de carrer de 18:00 a 21:00 del dia 23 de juny pels carrers per on 

transcorrerà la desfilada (veure apartat 4.a ) 

ii. Reserva d’espai: perímetre d’aproximadament 5 m.al voltant de 

l’escenari en front de la Font (veure senyalització blava de l’annex II). 

c. Reserva d’espai d’estacionament en la ronda migjorn a l’altura del bastió de 

Sant Pere d’aproximadament 20 x 5 metres (veure senyalització vermella de 

l’annex II) 

 
d. Serveis EMAYA: 

i. Servei de papareres 

ii. Neteja especial el 24/06 

 
e. Serveis d’infraestructures: 

i. Escenari 

ii. Truss devanter per a la instal·lació de llums d’escenari 

iii. Truss traser amb teló de fons 

iv. Pantalla LED devant del truss traser 

v. Taules i cadires 

vi. Tanques de plàstic 

vii. Preses de corrent 

 
7. Assistència estimada. Tipologia de públic al que es destina l’activitat 

L’activitat es destinada al públic en general i s’estima que gaudirant de l’esdeveniment 
entre 2.000 i 2.500 persones, tot i que de manera simultànea no s’espera superar 
l’assistència de les 1.700 persones. 
8. Permisos necessaris 

- Dispensa horaria per poder allargar l’esdeveniment fins a les 1:00h del dia 24 de 

juny. 

- Dispensa de renou per poder superar el límit establert mentre es dugui a terme 

l’esdeveniment, de 18:30h. del 23 de juny a les 1:00h. del 24 de juny. 
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Annex I. Recorregut desfilada 
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Annex II. Mapa Plaça Faixina 
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