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CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, 

ASSESSORAMENT ARTÍSTIC I SUPORT A LA PRODUCCIÓ TÈCNICA DE L’ENCESA 

DELS LLUMS DE NADAL 2022, MITJANÇANT PROCEDIMENT MENOR. 

 

Amb motiu de properes edicions de l’Encesa de llums de Nadal, 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 motiu d’especificitat artística i 

representació única, en els termes previstos en l’article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes dels sector públic, amb la finalitat principal d’assolir una major 

qualitat artística i tècnica que reverteixi en la societat, així com també per tal d’agilitzar i 

simplificar-ne la contractació en compliment dels principis generals d’actuació de les 

Administracions Públiques previstos a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic.  

 

És per això que s’ha realitzat aquesta convocatòria per a la contractació d’un servei de 

disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica de l’Encesa dels Llums de 

Nadal 2022, amb la finalitat de donar suport, tant a l’Ajuntament de Palma com als artistes i 

els seus representants, per a la contractació artística i producció tècnica del dit esdeveniment. 

 

L’Encesa dels llums de Nadal ha cobrat importància com a acte inaugural de les festes de 

Nadal, i des de l’Àrea de Participació Ciutadana s’ha anat treballant en les darreres edicions 

en un model d’Encesa amb el que es persegueixen els objectius següents:  

 

 Afermar i millorar aquest programa com a part de la programació de les festes de 

Nadal de Palma. 

 Millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes per tal que puguin gaudir de 

l’Encesa.  

 Garantir la qualitat artística dels espectacles que es desenvolupin.      

 Introduir una temàtica o fil conductor de l’Encesa dels Llums. 

 Crear una relació entre l’espai i l’espectacle, d’acord amb la temàtica o fil conductor 

elegit. 

 Facilitar un itinerari d’espectacles per al públic.  

 Basar el programa en efectes visuals i lumínics (projeccions, mappings, il·luminació 

de façanes, fonts d’aigua, elements decoratius, actuacions artístiques, etc.) d’acord 

amb la naturalesa de l’esdeveniment. 

 Incloure la realització d’espectacles de diferents caires (itinerants, de circ, musicals, 

de dansa, exposicions o instal·lacions, etc.) sota el fil conductor i guió artístic comú.  

 

Primera. Objecte.  

La contractació d’un servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica 

de l’Encesa de llums de Nadal 2022.  
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Segona. Descripció de l’activitat.  

 

L’Encesa dels Llums de Nadal comprendrà diferents espectacles en directe que tendran lloc 

en  distintes ubicacions de la ciutat. 

 

A mode de referència i amb la finalitat de fer una proposta artística el més acurada possible, 

així com entendre la projecció de l'esdeveniment de l'Encesa de llums de Nadal a Palma, es 

preveu destinar un pressupost total aproximat de 100.000 € (IVA Inclòs) per a  tots els 

espectacles de  l'Encesa de llums de Nadal 2022. 

 

Tercera. Treballs a realitzar pel contractista.  

 

1- Funcions derivades de la programació artística.  

 

a.  Disseny del guió artístic de l’Encesa 
 Proposar la temàtica o fil conductor de l’espectacle de l’Encesa dels Llums de 

Nadal. 

 Proposar l’organització i tipus d’espais per a la realització dels espectacles de 

l’Encesa tenint en compte el criteri de garantir la major participació possible, 

el compliment de la normativa sanitària vigent i evitant les aglomeracions.  

 Elaboració d’una catàleg de propostes artístiques que encaixin amb el fil 

conductor i guió artístic proposat de l’Encesa.  

 

b. Assessorament i suport per:   

 La redacció dels 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 artística de les propostes rebudes. 

 La gestió dels possibles drets d’autor que generin les actuacions artístiques.  

 
2- Campanya de promoció: 

a. Elaboració conjunta amb l’Ajuntament de Palma d’un pla de comunicació i 

promoció de l’Encesa. 

b. Recollida i actualització del material de comunicació dels artistes participants: 

biografies, fotos,  etc. 

c. Elaborar dossiers de premsa de caràcter informatiu per lliurar als mitjans de 

comunicació. 

d. Elaborar informació i continguts de comunicació després de la realització de les 

activitats. 

e. Participació a les rodes de premsa. 

f. Preparació de la informació per incloure al programa de l’Encesa i per a la 

promoció a portals web i xarxes socials. 

g. Atendre els mitjans de comunicació que l’Ajuntament de Palma indiqui. 
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3- Funcions derivades de la producció tècnica: 

a. Recollida de les necessitats tècniques derivades de la producció de cada activitat i 

estudi de la seva viabilitat. 

b. Suport i seguiment en l’adaptació dels requeriments tècnics a les instal·lacions 

que es disposin: escenaris, camerinos, subministrament elèctric, parets i pantalles 

per projectar, etc. 

c. Acollir i atendre als artistes a l’arribada a l’espai de l’actuació. 

d. Coordinació dels muntatges, proves i desmuntatges necessaris. 

e. Suport de la regidoria dels escenaris per cada una de les actuacions.  

f. Supervisar el procés de creació i realització dels espectacles adjudicats per 

l’Encesa. 
 

4- Funcions generals: 

a. Fer de mediador davant possibles situacions problemàtiques relacionades, tant 

amb les actuacions artístiques com amb l’adequació dels equips de so i llum als 

requeriments tècnics i viceversa. 

b. 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. 

c. 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.   

d. Ser present i realitzar el seguiment de les actuacions. 

e. 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 i terminis d’execució.  

El present contracte tindrà vigència des de la seva adjudicació fins el 13 de desembre de 2022. 

L’Ajuntament de Palma establirà la data de realització de l’Encesa dels llums de Nadal, la 

qual orientativament es durà a terme entre el 20 de novembre i el 10 de desembre. 

 

Cinquena. Condicions tècniques d’execució del contracte. 

 

a) Els dissenys i programació artística, estudis, treballs, que se’n derivin d’aquest 

contracte passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Palma; el qual podrà, en 

qualsevol moment, fer-ne la difusió que consideri oportuna, sense que es pugui 

demanar a l’Ajuntament de Palma cap despesa derivada dels dret d’autoria. 

b) 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.  

c) En el cas que el contractista no sigui la persona que executarà el treball, s’haurà 

d’assignar una persona responsable per a l’execució del treball o assessor/a artístic/a, 

el nom de la qual figurarà a l’oferta que es presenti.  
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d) El contractista seguirà les indicacions que puguin realitzar els tècnics municipals; 

coordinant-se de forma permanent amb aquests; posant a disposició de l’Ajuntament 

totes les tasques realitzades en tot moment, i participant de totes les reunions de 

coordinació en les quals es requereixi la seva presència. 

e) El contractista comunicarà a l’Ajuntament de Palma qualsevol incidència detectada 

que dificulti o impedeixi el correcte desenvolupament de l’Encesa dels Llums de 

Nadal. 

f) El seguiment de l’execució del contracte es realitzarà a través de reunions 

periòdiques. 

g) En el cas de comptar amb terceres persones que puguin complementar i assessorar a 

la persona responsable de l’execució del treball en aspectes concrets durant l’execució 

del contracte, no suposarà cap augment del preu adjudicat i hauran de complir amb 

les mateixes condicions que consten a aquest plec.  

h) El personal assignat al servei haurà de desenvolupar la seva tasca preferentment en 

català, i si fos necessari, en castellà.  
 

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

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

 

 Realitzar les modificacions que escaiguin o consideri adequades, així com excloure 

qualsevol proposta que pugui realitzar el contractista i que no reuneixi les condicions 

de qualitat, seguretat o que resulti inadequada. En tota cas, 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, abans de la seva execució, 

hauran de comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament de Palma. 

 

b) 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’Encesa de llums de Nadal, el contractista tendrà dret a percebre el percentatge 

corresponent al període en què hagi tengut lloc la dita suspensió –període a comptar des 

de l’adjudicació del contracte-, d’acord amb el que es preveu en la clàusula vuitena 

d’aquest plec. 

c) 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.  

d) L'Ajuntament de Palma realitzarà totes i cada un de les contractacions artístiques i 

tècniques, necessàries i adequades, amb motiu de l’Encesa de llums de Nadal. 

e) L’Ajuntament gestionarà els permisos d’estacionament i d’ACIRE els dies de muntatge i 

activitat, per tal de facilitar els seguiments i visites tècniques per part del contractista.  
 

Setena. Obligacions del contractista 

a) No presentar-se a cap de les convocatòries o licitacions que l’Ajuntament de Palma pugui 

obrir amb motiu de l’Encesa de llums de Nadal 2022.   
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b) Garantir que qualsevol persona destinada a l’execució del contracte no té vinculació ni 

jurídica ni laboral amb l’Ajuntament de Palma i amb les possibles persones i/o empreses 

contractades. 

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

l’equip de treball estan obligats a:   

 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 3. 

 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 ocasionada per la COVID-19 afectàs a la 

concentració de persones, segons les directrius que puguin establir les autoritats 

competents, o limitàs la realització d’activitats en directe i presencials amb motiu de 

l’Encesa de llums de Nadal 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 en aquesta 

convocatòria, així com adaptar-se als mitjans disponibles en el seu moment, a fi de poder 

oferir un esdeveniment d’Encesa de Llums de Nadal a Palma.  

 

Vuitena. Pressupost màxim de licitació. 

El pressupost màxim de licitació serà de 8.479,33 €+1.780,65 € (21 % d’IVA), fent un total de 

10.259,98€.  

 

La facturació es realitzarà de la següent manera: 

  

1. 1a. Factura (en data de juliol 2022): corresponent a les feines realitzades des de la data 

d’adjudicació del contracte fins al mes de juny (aquest inclòs), fins un màxim del 25 % 

del preu adjudicat.  

2. 2a. Factura (en data d’octubre 2022): corresponent a les feines realitzades des del mes 

de juliol fins al mes de setembre (ambdós inclosos), fins un màxim del 25 % del preu 

adjudicat.  

3. 3a. Factura (en data de novembre 2022): corresponent a les feines realitzades el mes 

d’octubre i fins un màxim del 25 % del preu adjudicat.  

4. 4a. Factura: corresponent a les feines realitzades el mes de novembre i, si s’escau, de 

desembre de 2022, 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 (model de proposició i oferta econòmica).  
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b) Annex 2, 3 i 4 . 

 

c) Proposta de guió artístic de l’Encesa de llums de Nadal:  

 
1. Temàtica o fil conductor 

2. Línies generals de la programació, incloent-hi acte protocolari, tipus 

d’espectacles proposats, tipus d’espais per a cada un d’ells. 

 
d) Nom, llinatges i currículum de la persona que es proposa per a la direcció artística. 

 

Desena.  Valoració de les propostes presentades. 

a) Els licitadors han de tenir en compte que s’exclouran de la valoració aquelles 

propostes que: 

1. Només contemplin part de l’objecte del contracte. 

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

presentin la documentació requerida relacionada en la clàusula novena 

d’aquestes condicions tècniques.  

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

explícites.  

4. La proposta inclogui continguts que es considerin de caràcter partidista o 

confessional,  que promocionin el consum de drogues, begudes alcohòliques o 

tabac, 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, d’11 de novembre, 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:  

1. L’originalitat i actualitat de la temàtica, i la seva coherència amb les línies de 

programació presentades, fins a 40 punts. 

2. Currículum de la persona responsable de la direcció artística (formació, 

experiència i la seva adequació a les funcions objecte del contracte), fins a 40 

punts. 

3. La rebaixa del pressupost màxim de licitació, fins a 20 punts. 

Les proposicions que no presentin cap 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) 
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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 15 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de 

la publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de 

l’Ajuntament de Palma. 

La presentació d’ofertes es farà a la següent adreça electrònica: regdinam@palma.cat. 

 

 

En qualsevol cas, 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 determinar-

ne els efectes, així com la resta de prerrogatives que ostenti d’acord amb la normativa, i de 

declarar desert el procediment de contractació. 
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