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1. OBJECTE
Aprovació i publicació de les bases adjuntes.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT D’AQUESTA CONVOCATÒRIA
Aquesta convocatòria es presenta, seguint les directrius marcades per aquesta Regidoria,
per tal d’elaborar un catàleg de grups de Ball de Bot i colles de Xeremiers per a posar a
disposició de les entitats ciutadanes que ho requereixin, així com per bastir les
programacions de balls populars i altres esdeveniments organitzats per aquesta
Regidoria, amb l’objectiu de cobrir aquesta demanda per als anys 2022 (d’octubre a
desembre) i 2023 (de gener a juny).
Així mateix, és intenció d’aquest Ajuntament oferir el màxim suport als grups i entitats
locals dedicades a la interpretació i creació de repertori de ball de bot, així com també
de l’us i divulgació de les xeremies com a element popular de les festes i altres
esdeveniments.
Amb aquesta convocatòria es dona compliment a la Llei 1/2002, de 19 de març, de
Cultura Popular i Tradicional, les recomanacions de la Convenció per a la Salvaguarda
del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO de 2003.
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 (BOIB 94 d'11 de juliol),
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.
Si be la programació Palmafolk de Cultura Popular es nodrirà de les propostes
seleccionades mitjançant aquesta convocatòria, l’Ajuntament es reserva el dret de
programar altres propostes malgrat no s’hagin presentat a aquesta convocatòria i que
consideri oportunes per motius d’interès, qualitat, rellevància o encaix en les línies
temàtiques desenvolupades.
3. ESPECIFICACIONS DE LES BASES

CSV : GEN-4931-4c2c-7ea3-aa2a-2f1e-2a51-68b4-b8d1
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Núm. de decret: AJT 202211827. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 29/06/2022 i hora 10:33.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCBDF0C658B8C41743
Op. 24968 i Ref. 8431 Op. 220229000629
A 27838, A 220229000669

Código seguro de Verificación : GEN-4931-4c2c-7ea3-aa2a-2f1e-2a51-68b4-b8d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Unitat emissora:

Així, mitjançant aquesta convocatòria es pretén recollir propostes relacionades que
puguin ser contractades per a les diverses línies de programació de Cultura Popular que
promovem des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma:
- GRUPS DE BALL DE BOT: borsí de propostes musicals que executin un
repertori exclusivament de ball popular mallorquí (boleros, jotes, fandangos,
mateixes, copeos, etc.). Aquest borsí es posarà a disposició d’Associacions i
col·lectius de Palma que vulguin organitzar ballades populars als llocs de la ciutat
que considerin oportú.
- COLLES DE XEREMIERS: borsí de colles de xeremiers formades per un
sonador de xeremies i un sonador de flabiol i tamborí, per l’amenització d’actes,
cerca-viles, etc. Aquest borsí es posarà a disposició d’Associacions i col·lectius de
Palma que requereixin d’aquest servei en les seves activitats als llocs de la ciutat
que considerin oportú.
L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’incloure en aquesta campanya els concerts o
les activitats que consideri adients i excloure’n les propostes que consideri que se’n
troben fora.
Si be les propostes seleccionades serviran per a dotar de contingut les diferents línies de
programació relacionades amb la cultura popular, l’Ajuntament de Palma, per tal de
oferir un ventall de propostes el més ampli possible, es reserva l’opció de completar les
programacions amb altres propostes que no s’hagin presentat a aquesta convocatòria i
que consideri oportunes per motius de qualitat, encaix en les línies temàtiques
desenvolupades o rellevància de les mateixes.
Les propostes que se seleccionin s’han de dur a terme amb subjecció estricta a les
condicions i els requisits establerts en aquesta documentació, que tenen caràcter
contractual a tots els efectes, d’acord amb la normativa legal vigent.
4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost màxim d’aquesta licitació per al periode d’agost a desembre de 2022 és de
6.400’00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les següents partides: 03 33406 22711
CULTURA POPULAR – CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA.
La previsió d’activitats diferents per a aquest periode que es liquidaran amb aquest
pressupost és:
- Grups de ball de bot: màxim 8 contractacions (750€ iva inclòs x8)
- Colles de xeremiers: màxim 2 contractacions (200€ iva inclòs x2)
Atès que a l’aplicació pressupostària 03.33406.22711 (Cultura Popular.- Contractació
artística) no hi ha saldo suficient, s’ha posat aquest fet en coneixement de la Direcció i
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Amb l’objectiu de promoure, divulgar i donar el màxim suport possible a músics,
creadors i col·lectius que desenvolupen les seves activitats en l’àmbit de la Cultura
Popular, és objecte d’aquesta convocatòria proporcionar una oferta municipal de
ballades de Ball de Bot i colles de xeremies, que l’Ajuntament de Palma posarà a
disposició d’entitats, associacions i col·lectius que requereixin dels seus serveis per a les
seves activitats, amb l’objectiu de cobrir aquesta demanda per als anys 2022 (d’octubre
a desembre) i 2023 (de gener a juny).

El pressupost màxim d’aquesta licitació per al per periode de gener a juny de 2023 és de
3.400’00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les següents partides: 03 33406 22711
CULTURA POPULAR – CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA.
La previsió d’activitats diferents per a aquest periode que es liquidaran amb aquest
pressupost és:
- Grups de ball de bot: màxim 4 contractacions (750€ iva inclòs x4)
- Colles de xeremiers: màxim 2 contractacions (200€ iva inclòs x2)
L’Ajuntament no garanteix un mínim d’actuacions a realitzar durant la vigència del
contracte. El volum d’actuacions estarà determinat per les necessitats municipals i el
pressupost màxim de licitació.
5. 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 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, la cap de negociat i la cap de secció que es responsabilitzen
exclusivament de la tramitació administrativa, proposen que es dicti el següent
DECRET
1r.- APROVAR les Bases de la convocatòria de presentació d’ofertes de grups de ball
de bot i colles de xeremiers per al temporada 2022-2023, que figuren com a ANNEX al
present decret.
2n.- RESERVAR la quantitat de 6.400,00 euros (IVA inclòs) per fer front a les despeses
de la contractació artística següent, per al periode d’agost a desembre de 2022, amb
càrrec a la partida 03 33406 22711 Cultura Popular.- Contractació artística del

CSV : GEN-4931-4c2c-7ea3-aa2a-2f1e-2a51-68b4-b8d1
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Núm. de decret: AJT 202211827. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 29/06/2022 i hora 10:33.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCBDF0C658B8C41743
Op. 24968 i Ref. 8431 Op. 220229000629
A 27838, A 220229000669

Código seguro de Verificación : GEN-4931-4c2c-7ea3-aa2a-2f1e-2a51-68b4-b8d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

com ha considerat necessària aquesta despesa, s’ha realitzat el càrrec de l’import per
vinculació.

3r.- RESERVAR la quantitat de 3.400,00 euros (IVA inclòs) per fer front a les despeses
de la contractació artística següent, per al periode de gener a juny de 2023, amb càrrec a
la partida 03 33406 22711 Cultura Popular.- Contractació artística del Pressupost
Municipal de Despeses de 2023.
- Grups de ball de bot: màxim 4 contractacions (750€ IVA inclòs x4)
- Colles de xeremiers: màxim 2 contractacions (200€ IVA inclòs x2)
.
4t.- PUBLICAR la present convocatòria al Perfil del Contractant de la web d’aquest
Ajuntament.
Palma, a data de la signatura
El responsable del Servei
El Tècnic Aux. de Cultura
Carles Llull Verd

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. 24968 i Ref. 8431
Op. 220229000629

CSV : GEN-4931-4c2c-7ea3-aa2a-2f1e-2a51-68b4-b8d1
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Núm. de decret: AJT 202211827. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 29/06/2022 i hora 10:33.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCBDF0C658B8C41743
Op. 24968 i Ref. 8431 Op. 220229000629
A 27838, A 220229000669

Código seguro de Verificación : GEN-4931-4c2c-7ea3-aa2a-2f1e-2a51-68b4-b8d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Pressupost Municipal de Despeses de 2022.
- Grups de ball de bot: màxim 8 contractacions (750€ IVA inclòs x8)
- Colles de xeremiers: màxim 2 contractacions (200€ IVA inclòs x2)
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