
PUNTS DE COMPROMÍS ENTRE LA INSTITUCIÓ I L’ADJUDICATARI EN RELACIÓ AMB 

L’ESPAI SES VOLTES 

 

(Base del contracte que es firmarà després de l’adjudicació) 

 

1. L’adjudicatari ha de declarar que no es realitzarà cap activitat comercial o econòmica a l’espai 

Ses Voltes.  

2. La institució entregarà l’espai amb taules, cadires i prestatgeries, i pactarà amb l’adjudicatari el 

cobriment de les necessitats bàsiques per a dotar l’espai. 

3. La institució entregarà l’espai amb llum, aigua i banys en funcionament, i es farà càrrec de la 

neteja i el manteniment d’aquests serveis. En aquest sentit, entregarà l’espai amb una 

imprimació de consolidació de la volta. 

4. L’espai no té connexió telefònica ni internet. 

5. La institució es compromet a cedir per a activitats concretes i temporitzades material audiovisual 

si està disponible, per a la qual cosa s’haurà de coordinar amb temps. L’adjudicatari es 

compromet a tenir cura del material, no fer-ne mal ús i retornar-lo en el mateix estat. Si hi ha 

trencaments o furts l’adjudicatari en serà el responsable i haurà de retornar el material a càrrec 

seu. 

6. L’adjudicatari podrà recollir les claus de l’espai Ses Voltes al Casal Solleric sempre que les 

necessiti i sense consulta prèvia, i després de l’activitat les haurà de retornar en horari d’obertura 

del Casal Solleric. 

7. S’han de fer constar a qualsevol publicació, fullet, programa, dossier, publicitat o altre element 

i/o menció publicitària, independentment del mitjà o el suport emprat, els logos de l’Ajuntament 

de Palma, PalmaCultura i CAC Palma.  

8. Amb la finalitat d’aconseguir una millor coordinació d’aquesta activitat, abans d’editar el 

material esmentat al punt anterior se n’ha d’obtenir la conformitat de la Direcció General d’Arts 

Visuals i de Comunicació de l’Ajuntament per la via de les reunions periòdiques o per correu 

electrònic. 

9. Si els sol·licitants convoquen una roda de premsa hi han de convocar un representant de l’Àrea 

de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma amb una antelació mínima de 10 dies. 

Es comunicarà quines persones hi assistiran i l’ordre de paraula. 

10. L’adjudicatari haurà de mantenir una comunicació fluida amb la persona que designi la Direcció 

General d’Arts Visuals, la qual haurà de tenir informació detallada per avançat de les activitats 

que es duguin a terme dins l’espai. 

11. Totes les despeses relacionades amb el muntatge i el desmuntatge dels esdeveniments i el treball 

humà necessari seran a càrrec de l’adjudicatari. 

12. L’adjudicatari es farà càrrec de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que 

cobreixi els eventuals danys als béns o les persones durant la realització de les activitats. 

13. Amb la factura l’adjudicatari haurà de presentar una memòria que especifiqui les acciones 

desenvolupades amb l’objectiu d’establir xarxa de treball, les activitats dirigides a la ciutadania 

en general i els projectes artístics que s’hi hagin desenvolupat. 

14. L’adjudicatari haurà d’atendre la legislació vigent en matèria de dades personals, drets d’imatge 

i drets d’autor, tant pel que fa als i a les artistes com al públic en general (gestionar permisos 

d’utilització de la imatge de les persones participants, obligació de no publicar cap obra artística 

sense conèixer la legalitat dels drets d’autor l’artista). Si ni ha despesa per drets d’autoria ho ha 

de comunicar a la institució per a procedir dins la legalitat vigent. La utilització d’imatges amb 

drets d’autor s’haurà de pactar amb la institució. 

15. La presentació d’una proposta de servei implica acceptar la normativa vigent aplicable, incloent-

hi la laboral i la sanitària. Incomplir qualsevol dels punts anteriors pot suposar l’anul·lació del 

contracte i haver de reintegrar les quantitats percebudes.  

16. Les activitats hauran de ser respectuoses amb l’espai, declarat bé d’interès cultural, la qual cosa 

suposa diferents condicionaments d’intervenció. No complir aquesta condició podrà ser motiu 

d’exclusió del projecte. 

17. L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb els tècnics responsables de les activitats que es 

realitzen a l’espai exterior de ses Voltes per a què es puguin dur endavant tant les 



activitats del CAC com les activitats programades a l’espai exterior, les quals 

necessitaran puntualment utilitzar l’espai. 
 

 


