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INICI EXPEDIENT FESTIVAL DE MÚSIC ANTIGA DE PALMA 2022: APROVACIÓ
DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES DE
MÚSICA ANTIGA PER A LA 25a EDICIÓ DEL FESTIVAL. APROVACIÓ DE LA
COMISSIÓ DE VALORACIÓ I RESERVA ECONÒMICA DEL FESTIVAL.
1. Objecte
Aprovació de les bases adjuntes, aprovació de la comissió de valoració per a la revisió i
selecció de les propostes presentades i reserva econòmica de les partides corresponents al
2022.
2. Justificació de la necessitat d’aquestes bases i programació
La Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el Decret
de batlia 201913026, de 28 de juny de 2019, d’organització dels serveis administratius, i la
Llei 23/2006, de 20/12/2006, de capitalitat de Palma, pretén, entre d’altres:
•
•
•
•

Proporcionar una oferta cultural d’interès per a la ciutadania.
Incentivar la presència de les indústries culturals.
Contribuir a la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni artístic.
Donar suport a la iniciativa ciutadana.

És interès d’aquesta regidoria proporcionar una oferta municipal de concerts de música
antiga per a la temporada 2022 i que l’Ajuntament de Palma oferirà amb l’objectiu de cobrir
aquesta demanda per a la temporada vinent a diferents espais de la ciutat.
Així mateix, és intenció d’aquest Ajuntament oferir el màxim suport a la producció de
concerts dins aquest gènere musical.
El Festival de Música Antiga és una programació d’actuacions musicals dins l’àmbit de la
música clàssica, on tenen cabuda propostes dirigides tant a un públic especialitzat com a un
de general.
Per a la temporada 2022, i d’acord amb les competències de la regidoria de Cultura d’aquest
Ajuntament, s’han marcat les següents premisses a l’hora de configurar la programació del
Festival de Música Antiga:
 Continuar programant els concerts de música antiga que organitza la regidoria de
cultura anualment, a espais patrimonials i d’especial interès arquitectònic, sota el nom
de Festival de Música antiga de Palma, fita rellevant a la ciutat i que enguany celebra el
seu 25è aniversari.
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Unitat emissora:

3. Especificacions de les bases
Aquestes bases tenen per objecte generar part de la programació d’activitats al voltant de la
música antiga d’aquesta regidoria i que es duran a terme entre el mesos d’octubre i
novembre de 2022.
En aplicació de la clàusula 7ª de dites bases, cal designar els membres de la comissió de
valoració de les ofertes presentades. Així, la tècnica que subscriu proposa que es designin
com a membres de dita comissió a les persones següents:
-

El coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras Ramis
El director de SimfoVents Palma, Francisco Valero-Terribas
La tècnica de la Secció de Música i Arts Escèniques, Lucía Puerta González

Una vegada estudiades i valorades totes les ofertes presentades a la convocatòria, la
Comissió de Valoració presentarà a l’Àrea de Cultura i Benestar Social una proposta
detallada i fonamentada de les ofertes seleccionades tal i com s’especifica a la clàusula 7ª de
dites bases. La comissió de valoració seleccionarà les propostes més adients seguint criteris
de disponibilitat de dates, d’espais i econòmics, aplicant les condicions i els requisits
establerts en les clàusules d’aquestes Bases i tindran caràcter contractual a tots els efectes,
d’acord amb la normativa legal vigent.
Per a poder dur a terme la programació del Festival de Música Antiga de Palma 2022, es
proposa que s’iniciï el corresponent procediment de contractació dels serveis amb els
professionals i les empreses necessàries i es faci la reserva econòmica per tal de garantir el
pagament de despeses d’aquesta programació en càrrec a les partides següents: 03 33432
22706 PALMA CLÀSSICA – ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (1.500 euros, IVA
inclòs), 03 33432 22798 PALMA CLASSICA- TREBALLS EXTERNS (900 euros IVA
inclòs ), 03 33432 22602 PALMA CLASSICA-PUBLICITAT I PROPAGANDA (700
euros IVA inclòs), 03 33432 22711 PALMA CLASSICA- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA
(15.000 euros IVA inclòs) del Pressupost Municipal de despeses 2022.
4. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de Cultura i Benestar de conformitat a
l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28 de juny de
2019 (BOIB 94 de dia 11 de juliol de 2019).
En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, modificat per
Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents d’incorporació de diverses
directives europees a la contractació pública, s’ha comprovat que a l’expedient no s’altera
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació dels umbrals descrits a l’apartat primer de l’article
118.
En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7; la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per l’RDL 2/2004, de 5 de març; les Bases d’execució del Pressupost
municipal per a l’any 2022, el Decret de batlia núm. 201913026, de 28 de juny de
2019, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma; el Decret núm.
201912198, de 17 de juny de 2019, de l’estructura de les àrees de l’Ajuntament de Palma i
l’assignació dels regidors titulars respectius; el decret 201912308 de 18 de juny de 2019 de
nomenament de Tinents de Batle, l’acord de la Junta de Govern de Palma, de 31 de juliol de
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 Que, a més de la convocatòria anual de presentació de propostes de música antiga,
l’Ajuntament de Palma podrà realitzar contractacions singulars així com diverses
activitats relacionades i que consideri oportunes segons criteris propis d’interès general.

DECRET
1r.- INICIAR la tramitació de l’expedient, la contractació artística i els serveis ncessàris per a la
realització dels continguts del Festival MUSICA ANTIGA 2022, amb tota la despesa que
correspongui assumir a aquesta regidoria.
2n.- APROVAR les Bases de la convocatòria del Festival MÚSICA ANTIGA 2022, que figuren
com a ANNEX al present decret.
3r.- DESIGNAR els següents membres de la comissió de valoració de les ofertes presentades,
en aplicació de la clàusula 7ª de les esmentades Bases:
-

El coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras Ramis
El director de SimfoVents Palma, Francisco Valero-Terribas
La tècnica de la Secció de Música i Arts Escèniques, Lucía Puerta González

4t.- RESERVAR les següents quanties per fer front a les despeses necessàries per poder dur a
terme el Festival MÚSICA ANTIGA 2022 amb càrrec a les partides que s’especifiquen del
vigent Pressupost Municipal de Despeses de 2022:
-

03 33432 22706 PALMA CLÀSSICA – ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS: 1.500,00
euros, IVA inclòs
03 33432 22798 PALMA CLASSICA - TREBALLS EXTERNS: 900,00 euros, IVA
inclòs
03 33432 22602 PALMA CLASSICA - PUBLICITAT I PROPAGANDA: 700,00
euros, IVA inclòs
03 33432 22711 PALMA CLASSICA - CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA: 15.000,00
euros, IVA inclòs

5è.- PUBLICAR aquesta convocatòria d’ofertes al perfil del contractant de la web d’aquest
l’Ajuntament.
Palma, a data de la signatura
El responsable del Servei
La Tècnica Aux. de Cultura
Lucía Puerta Gonzàlez

La cap de negociat
Àgueda Guiscafré Ortega

Davant meu
El director tècnic de Cultura

Que es decreti
El tinent de batle de Cultura i Benestar Social

p.d. Decret de batlia núm. 202205622, de 01.04.22
BOIB 47 de 07/04/2022

p.d. Junta de Govern de 31/07/2019 (BOIB 109 de 8/8/2019)

Rafel Umbert Salas

Antoni Noguera Ortega

La cap de secció
Margalida Noguera Pomar

p.d. Decret de batlia núm. 201912198 de 17/06/2019 (BOIB 85 de 27/06/2019)

DILIGÈNCIA: Hi ha consignació segons consta a la
proposta normalitzada emesa per Comptabilitat amb
el núm. Op. 23069 i Ref. 8172
Op. 23071 i Ref, 8174
Op. 23072 i Ref. 8175
Op. 23075 i Ref. 8177
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2019, que va delegar els contractes menors en general als titulars de les àrees i de les àrees
delegades en l’àmbit de les seves competències, i el Decret núm. 3000, de 26 de febrer de 2014,
de delegació de competències del director de la Secretaria de la Junta de Govern en altres
funcionaris de l’Ajuntament, es proposa que es dicti el següent
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