Amb la finalitat de generar espais de trobada, de relació i convivència entre els veïns que
afavoreixin la dinamització ciutadana, la cohesió social i els valors comunitaris, es vol oferir una
programació de cinema d’estiu adreçat a un públic familiar.
Les projeccions es duran a terme a espais en via pública que reuneixin les característiques
adequades per a fer una vetllada a la fresca els mesos de juliol a agost de 2022.
Atès que l’Ajuntament de Palma no disposa dels mitjans tècnics i humans, suficients i adequats per
a la realització de les tasques objecte del contracte, tal com s’explica a la memòria justificativa
d’aquest expedient, es fa necessària la prestació d’aquest servei per un tercer, per a la qual cosa
s’han elaborat les bases per a la contractació d’un servei per dur a terme la programació municipal
d’estiu «Cinema de Barri», per a l’any 2022.
Pel que fa a la despesa màxima pressupostada per a la dita contractació, aquesta ascendeix a
14.970,00 € + 3.143,70 € (21% IVA), la qual cosa fa un total de 18.113,70 €. D’acord amb aquest
import, la contractació es pot tramitar com un contracte menor en el termes previstos en l’art. 118
de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector públic.
D’acord amb l’anteriorment exposat, així com amb les bases d’execució 19 i 34.6 i 34.7 del vigent
pressupost de despeses; l’article 127, apartat g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; els art. 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, així com la resta de la normativa sobre contractació aplicable; el Reial decret 2568/1968, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals; el Decret de Batlia núm. AJT 201913026, de 28 de juny de 2019 (BOIB núm.
94, d’11de juliol), d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma; la resta de
la normativa que pugui ser d’aplicació, i l’informe tècnic que s’adjunta, es proposa al regidor de
l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern interior que dicti el següent
D E C R E T
1r.- INICIAR el procediment de convocatòria pública per a la presentació d’ofertes destinades a
la contractació d’un servei per dur a terme la programació municipal d’estiu «Cinema de Barri»,
per a l’any 2022, mitjançant contracte menor.
2n.- APROVAR les condicions tècniques que regiran la contractació a que fa referència el
dispositiu primer d’aquest decret.
3r.- RESERVAR la quantitat total de 18.113,70 € de la partida pressupostària 16 33806 22609 del
Pressupost Municipal de despeses 2022, per poder fer front al pagament derivat d’aquesta
contractació.
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4t.- DISPOSAR que el termini per presentar les propostes és 10 dies naturals, comptadors a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant de la web de
l’Ajuntament de Palma.
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 dels subjectes que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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
5è.- PUBLICAR les condicions tècniques que regiran dita contractació al perfil del contractant de
la web de l’Ajuntament de Palma.
Palma, 19 d’abril de 2022

Signat electrònicament,
La TAG de Participació Ciutadana
Aina Maria Mesquida Barceló
Que es decreti,
El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior
Per delegació de la Junta de Govern, acord de 31/07/2019 (BOIB 109, de 8/08/2019)

Alberto Jarabo Vicente
p.d. Decret AJT 201912198, de data 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

En prenc raó,
El cap de Departament Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
P.d. decret núm. 3000, de 26/02/14 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Alberto Gómez Martí
Comptabilitat Op. 14541
Ref. 5620
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