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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 
D’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE LA «VOLADA D’ESTELS», AMB MOTIU 
DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 

Amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2023 i continuant amb la línia 
dels darrers anys de recuperació de la memòria històrica de les festes patronals de Palma, 
l’Ajuntament de Palma vol recuperar la «Volada d’Estels», una activitat de caràcter lúdic i 
participatiu, que es va dur a terme durant 7 anys, entre 1985 i 1991.  
 
Els seus inicis consten a l’any 1985 com un curs teòric - pràctic al Parc de la Mar L’Estel 

mediador entre tècnica, esport i art, amb el següent programa:  
 

• Del 14 al 18 de gener, de 19 a 21 h, teoria i construcció. 
• Dissabte 19 de gener, des de les 11 h, pràctica de vol. 
• Diumenge 20 de gener, exhibició i festival. 

 
A l’any 1986 es mantenen els cursos, i el programa és molt similar:  
 

• De 13 al 17 de gener, de 19 a 21 h, teoria i construcció 
• Dissabte 18 de gener, des de les 12 h, pràctica de vol  
• Diumenge 20 de gener, exhibició i festival. 

 
Sant Sebastià 1987 anuncia l’exhibició d’Estels, el dia 11 i 18 de gener, sense més detall de 
programació, encara que es fan afegint activitats simultànies com la «Fireta Festa Infantil» al 
Parc de la Mar.  
 
El 24 de gener de 1988 apareix al programa de festes com a Diada d’Estels al Parc de la Mar.  

 

L’any 1989 consta al programa de festes el dia 29 de gener, a les 11 h, «Exhibició i volada 
d’estels al Parc de la Mar».  
 
Ja a l’any 1990 es presenta una Diada d’estels amb més activitats relacionades, com globus en 
vol captiu i una instal·lació acció amb el nom de «Reflector Solar», el dia 21 de gener al Parc 
de la Mar, i que diu literalment: “Acció visual i sonora: tot transcorre en un temps límit en 

què el moviment del vent i el sol dinamitzen un determinat espai. Aquesta instal·lació es basa 

en una escultura progressiva i aèria estructurada en segments tubulars plens d’heli i amb 

emissions de sons creats pels seus moviments. Es creen reflectores formes a l’espai buit i 

s’eleven grans estructures reflectores, núvols de fum, fixacions flotants, etc.” 

  

I arribem a l’any 1991, darrera edició de festes que trobem una Diada d’estels i globus 
aeroestàtics al programa de festes de Sant Sebastià, el diumenge 27 de gener, a les 11 h, al 
Parc de la Mar. 
 
Desprès de 32 anys, es vol recuperar l’art de fer volar estels, de construir-los amb les mans, 
d’aprendre a enlairar-los, de gaudir amb els seus dibuixos i colors en moviment al cel i de 
compartir, grans i petits, aquesta experiència recuperant una nova fita de les festes de Sant 
Sebastià.  
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1. OBJECTE 

La contractació d’un servei d’organització i realització de la «Volada d’Estels per a les festes 
de Sant Sebastià», consistent en la difusió de l’esdeveniment, tallers per a la construcció dels 
estels, enlairada i exhibició acrobàtica, tot això amb motiu de les festes patronals de Palma.  
 

2. RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ 
 
La contractació que és objecte d’aquesta convocatòria se regirà pel que disposa la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), així com per la 
normativa que la desenvolupi i/o complementi. 
 
En cas de discordança entre aquesta Convocatòria i qualsevol dels documents contractuals o 
que formin part de l’expedient, prevaldrà aquella, atès el seu caràcter de document en què es 
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts contractants. 
 

3. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 

La contractació objecte d’aquesta convocatòria es tramitarà, atesa la seva quantia, com a 
contracte menor, en els termes previstos en l’article 118 de la LCSP, així com en la resta del 
seu articulat i de la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació. 

 
4. DURADA DEL CONTRACTE  

 

Des de la signatura del contracte fins al 28 de febrer de 2023.  

L’activitat es realitzarà el dia 21 de gener de 2023, amb una durada mínima de 3 hores, al 
matí.   

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
El pressupost total màxim de licitació és de 10.000 € + 2.100 € (21%IVA)  = 12.100 € 
 
La facturació es realitzarà de la manera següent: 
 

• 1a. factura (en data novembre 2022), d’un màxim del 30% del preu adjudicat, pel 
pagament del material per a la confecció dels estels.  

• 2a. factura (en data de març 2023), de la quantitat restant del preu adjudicat.    
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES 

a) L’activitat s’ha de dirigir a qualsevol persona interessada. 

b) El contractista proposarà espais possibles i viables de Palma adients per a la realització de 
l’activitat. No obstant això la decisió final serà de l’Ajuntament de Palma.  

c) Tallers per a la construcció d’estels:  
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• S’haurà de subministrar el material per a que cada persona participant pugui 
confeccionar el seu propi estel, fins a 300 estels: 
o Fil d’empalomar,  
o Varetes de vímet 
o Teles: hauran d’esser de diversos colors, amb la marca de Sant Sebastià 

estampada, i suficientment lleugeres per a la seva funció (la marca de Sant 
Sebastià és la que consta a l’encapçalament d’aquest document). 

o Altres materials necessaris: tisores, cuter, coles, fil de cosir, regles, llapis, 
etc  

o Material adient per a la realització de les coes dels estels, d’entre 2 i 6 
metres en funció del pes de l’estel. 

o De diferents dissenys i mides aproximades, mínim de tres tipus, segons els 
dibuixos orientatius i les mides aproximades següents:  
 

 150 estels, en diverses formes geomètriques (quadrats, 
hexagonals, etc)  de 80x60 cm  

 100 estels, en forma de rombe, de 60x40 cm 
 50 estels, en forma de triangle, de 120x60 cm   

 
• Recursos humans mínims: es disposarà d’un mínim de 5 espais amb un 

monitor cada un, de forma simultània.  
• L’Ajuntament de Palma aportarà taules i cadires per facilitar la realització dels 

tallers  

d) Taller per enlairar estels:  

• S’adequarà un espai suficientment ample per a que 15 participants, de forma 
simultània, puguin aprendre a enlairar els estels que han construït als tallers.   

•  Es dotarà de 5 monitors per a ensenyar als participants a enlairar l’estel. 
 

e)  Volada conjunta.  
• S’habilitarà una zona comuna on tothom pugui fer volar el seu estel, 

independentment ho hagi construït in situ o no.  
• Es dotarà de 2 monitors de suport als participants de la volada conjunta. 

f) Exhibició acrobàtica.  

• Per tal de dinamitzar l’activitat a l’inici d’aquesta, s’oferirà una exhibició 
acrobàtica d’estels, mínim dos passis d’uns 30 minuts aproximadament cada un, 
consistent en fer volar un mínim de 5 estels, de mides iguals o superiors a 120x60 
cm i de formes i dissenys diversos. Dits estels poden ser construïts amb la marca 
de Sant Sebastià, no obstant això no restarà material al mínim de 300 estels 
establerts. 

g) Difusió de l’activitat. Amb la finalitat d’animar a la participació de la volada d’estels, es 
realitzarà, prèviament i dins les dates de les festes de Sant Sebastià: 

• La construcció i instal·lació de sis estels ornamentals i estàtics per a que els 
exhibeixen els sis  capgrossos de la sala  al “Sus de festes“ a la Plaça de Cort, es 
preveu el dia 14 de gener. 
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• Una activitat de mostra acrobàtica d’estels a Sant Sebastià Petit, de dos passis de 
30 minuts cada un, al parc de La Riera, es preveu el dia 15 de gener matí.  

h) Elaborar el contingut d’una guia explicativa de com confeccionar un estel i fer-lo enlairar. 
L’Ajuntament podrà afegir més informació a dita guia en relació al programa d’activitat i 
de les festes de St. Sebastià, i s’encarregarà del disseny, maquetació i impressió, si així ho 
considera adient.  

 
7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El contractista haurà de: 

a) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, per tal de cobrir possibles danys a 
tercers, persones i bens, per un capital mínim per sinistre de 300.000 € i un límit per 
víctima mínim de 150.000€.  

b)  Aportar el personal mínim exigit, el qual haurà de tenir coneixement específic amb 
construcció i enlairada d’estels: 

• Un director responsable de l’activitat que: 

o Informarà i estarà en contacte de forma permanent amb l’Ajuntament de 
Palma. 

o Coordinarà de forma prèvia i el mateix dia de realització de l’activitat, totes 
les tasques i funcions de la resta de l’equip necessàries per a dur a terme 
l’activitat.  

• Un mínim de 12 monitors  

• Un mínim de 2 monitors de suport a totes i qualsevol de les activitats esmentades 
tallers (confecció i enlairar estels) per informació, control de temps, suplència 
descansos del personal, etc. 

c) En cas de malaltia greu o per causes sobrevingudes de qualsevol treballador en relació a 
l’execució del contracte, el contractista suplirà la baixa.  

d) Comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament de Palma pel disseny i materials per a la 
construcció dels estels. 

e) Treballar, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma, la programació, l’organització i la 
realització de l’esdeveniment. 

f) Aportar la informació i documentació necessària que requereixi l’Ajuntament de Palma, a 
més de la necessària per tal de donar publicitat a l’activitat. 

g) No realitzar publicitat pròpia o de tercers amb finalitats comercials, en cap suport i format.  

h) Lliurar a l’Ajuntament de Palma abans de la finalització del contracte: 

• Tot el material adquirit per la confecció dels estels, en cas de suspensió. 

• Si fos el cas, el material sobrant per a la confecció d’estels, fil d’empalomar, 
varetes de vímet, teles i cues, etc. un cop finalitzada l’activitat. 

i) Guardar i custodiar tot el material per a la confecció d’estels fins a la realització de 
l’esdeveniment, així com en cas d’ajornament. 

j) Es realitzarà una memòria final d’avaluació del procés de programació i de resultats de 



 

 

 

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior 
 

 5

l’activitat, la qual es lliurarà a l'Ajuntament de Palma abans de la finalització del 
contracte, i on es farà especial menció al número de participants, la valoració del ritme,  
temps de l’activitat i de l’espai.  

k) El contractista és el responsable d’obtenir les cessions, permisos i autoritzacions dels 
titulars de propietat intel·lectual o industrial que siguin necessaris per a l’execució del 
contracte, així com dels perjudicis contra aquests drets per actuacions que li siguin 
imputables. L’execució del contracte comporta la cessió a l’Ajuntament de Palma del 
drets de l’ús dels drets de propietat intel·lectual  o industrial. 

l) Les pautes d'actuació davant una emergència i en cas de persistència de la pandèmia, 
vendran determinades pel pla d'Autoprotecció de l’activitat i per les instruccions dades per 
l'autoritat competent. El contractista serà el responsable del compliment de les mesures 
sanitàries respecte al seu personal que es puguin establir en el seu moment. 

8.  DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 

Correspon a l’Ajuntament de Palma: 

a) Excloure tot contingut que consideri que no compleix amb una imatge correcta i un 
tracte respectuós, tant amb els participants com el públic en general, així com aquells 
aspectes de seguretat i salubritat que puguin afectar al correcte desenvolupament de 
les activitats, així com, en tot cas, aquell contingut que sigui contrari a l’ordenament 
jurídic. 

b) Aportar els serveis de vigilància, assistència sanitària i primers auxilis, així com 
d'altres, a valoració municipal.  

c) Fer publicitat de l’activitat en qualsevol moment, mitjà, suport i contingut publicitari 
que consideri adient, propi o de tercers, amb la finalitat de  promocionar i difondre  les 
festes de Sant Sebastià.  
 

9. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE SUSPENSIÓ I AJORNAMENT DE LES 
ACTIVITATS OBJECTE DEL CONTRACTE 

Per causa de força major, per circumstàncies meteorològiques adverses, o derivades de la 
situació ocasionada per la COVID-19 o per la seva evolució, o que afectin a la salut o la 
seguretat de les persones, o per qualsevol altra degudament justificada, l’Ajuntament de 
Palma podrà:  
 

a) Suspendre la realització de l’activitat, amb les següents condicions: 

• Abonar el 30 % del preu adjudicat del contracte, en qualsevol cas de suspensió 
de l’esdeveniment, atès que aquest pagament es correspon amb la facturació 
del material per a la confecció dels estels, i que en cas de suspendre 
l’esdeveniment, dit material haurà de ser lliurat a l’Ajuntament de Palma.    

• Abonar el 70% del preu d’adjudicació del contracte, si dita suspensió es 
produeix el mateix dia de  l’esdeveniment.   

• En el cas que la suspensió es produeixi en diferents moments de la durada del 
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contracte, s’abonarà els següents percentatges sobre el 70 % del preu 
d’adjudicació del contracte: 

o El 25 %,  si dita suspensió es produeix abans de 30 dies de la data 
d’inici de l’esdeveniment. 

o El 50%, si dita suspensió es produeix entre els 30 dies i els 5 dies 
abans de la data d’inici de l’esdeveniment.   

o El 75%, si dita suspensió es produeix entre els 4 dies i el dia abans 
de la data de l’inici de l’esdeveniment.    

 
b) Ajornar, fins a dues vegades, la realització de l’esdeveniment i abans del 28 de febrer, 

atès que per la naturalesa de l’activitat aquesta és susceptible de suspensió per 
condicions meteorològiques no favorables.  

 
En el cas de suspensió d’un ó dos ajornaments, s'abonarà el 100% del preu 
d’adjudicació del contracte. 

 
En qualsevol cas, la decisió d’ajornar o suspendre l’activitat correspondrà a l’Ajuntament de 
Palma i a les autoritats municipals i/o competents, i serà efectiva a partir de la comunicació 
corresponent al contractista, per qualsevol mitjà que deixi constància fefaent d’aquesta 
circumstància. 

 
10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I TERMINIS 

 
1. Documentació a presentar: 

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

b) Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure 
contractes amb l’Ajuntament de Palma (annex 2).   

c) Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscs laborals (annex 
3). 

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

11. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
 
El contracte s’adjudicarà al licitador que obtingui una major puntuació, sobre un total de 100 
punts, tenint en compte el següent criteri: 

• Oferta econòmica, fins a 100 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 
la fórmula següent:   

POi = M * (PBL - Oi) / (PBL - MO) 

Sent: 

POi: Puntuació Oferta econòmica del licitador. 

M: Puntuació màxima (100). 

PBL: Pressupost Base de Licitació. 

Oi: Pressupost de l’Oferta econòmica del licitador a valorar. 

MO: Pressupost de l’oferta més econòmica (Millor Oferta). 

 

12. 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 es tractaran 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 
garantia 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 d’aquest 
procediment de contractació d’acord amb la normativa esmentada en la clàusula segona 
d’aquesta convocatòria.  
 
Les categories de dades personals objecte de tractament poden ser les dades identificatives, 
acadèmiques, professionals, laborals, econòmiques, financeres i d’assegurances que faciliti 
l’empresari o el seu representant. 
 
La comunicació de dades personals és un requisit legal necessari per participar en el procediment 
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de contractació i formalitzar el contracte. 
 
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 comunicar d’acord amb el que estableix la legislació vigent.  
 
Les dades personals s’han de conservar el temps necessari per complir amb la finalitat per a la 
qual es van recollir i per determinar les responsabilitats possibles que es puguin 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 esmentat, davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment indicat en 
la web de l’Ajuntament de Palma: 
  

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fd

es_d4_v2.jsp&codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdir

ecto=832&language=ca.  

 
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un 
mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades.  
 
La delegació de protecció de dades de l’Ajuntament de Palma es troba a l’Avinguda Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, planta baixa, 07006 de Palma, i la seva adreça electrònica és: 
delegat.protecciodedades@palma.cat  
 
 
Palma, 23 de maig de 2022   


