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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA DE 

LA IMATGE, DISSENY I MAQUETACIÓ DE LA CAMPANYA PUBLICITÀRIA DE 

L’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 2022 

 

Amb motiu de la propera edició de l’Encesa dels Llums de Nadal, des de l’Àrea de 

Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma es vol impulsar la contractació de la creació 

artística de la imatge, disseny i maquetació de la campanya publicitària de l’Encesa dels llums 

de Nadal 2022. 

 

L’Encesa dels llums de Nadal ha cobrat importància com a acte inaugural de les festes de 

Nadal, i a més, es vol consolidar com el festival “LLUM, LLUM, LLUM” amb l’Encesa dels 

llums de Nadal a la ciutat. 

 

És per això que s’ha realitzat aquesta convocatòria per a la contractació de la creació artística 

de la imatge, disseny i maquetació de la campanya publicitària de l’Encesa dels llums de 

Nadal 2022, amb la finalitat de donar la difusió necessària el festival i l’acte inaugural de les 

properes festes de Nadal. 

 

1. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest contracte és la creació artística, el disseny i la maquetació de la campanya 

publicitària de l’Encesa dels Llums de Nadal 2022. 

 

2. DURADA DEL CONTRACTE 

 

Des de la seva adjudicació fins el dia 21 de novembre de 2022. 

 

3. PRESSUPOST 

 

El pressupost màxim que l’Ajuntament de Palma destinarà per a la realització del contracte, 

serà de 2.000 € + 420 € (21% d’IVA) = 2.420 € 

 

4. CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

Les especificacions tècniques que haurà de dur a terme el contractista consistiran en:  

 

a) Creació artística de la imatge general. 

 

b) La seva adaptació als següents formats:  

 OPI 

 BANNER (1400x450) 

 XXSS 

 DIGITALS (300x250, 300x300, 336x300) 
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 GIF animat. 

 

c) El disseny i maquetació del programa de mà, tenint en compte les següents 

característiques: format DIN A4 (no té pàgines, només les que queden al doblegar el 

DINA4), vertical, doblegat, de mides 15x21 cm tancat, 30x21 cm obert, 4+4 tintes.  

5. CONSIDERACIONS ARTÍSTIQUES 

Es presenta un text que recull l’esperit i el fil conductor del espectacles d’enguany i que 

serveix com inspiració per a la creació artística de la imatge, el disseny, la maquetació i 

l'adaptació de la campanya publicitària: 

Comença el moviment! Recuperem els somriures! Si el moviment és energia amb el Festival 

Llum, llum, llum i l’Encesa la activa’m de manera col·lectiva, amb alegria, en positiu gracies 

a totes les coses noves que podem descobrir.  

La paraula MOVIMENT ens proposa canviar de lloc o de posició. Parlem de la transformació 

interior i exterior. Estem transitat per un canvi de la societat, de la nostra visió envers el medi 

ambient, l’atenció a tenir cura, la integració, la salut mental i emocional, els medis de 

comunicació, etc. i tot això ho hem d’encaixar per evolucionar.  

La llum es la millor mestra per mostrar-nos la constància del canvi, ho fa a diari gracies al 

moviment de la terra amb el dia i la nit com espectacle natural insuperable. Busquem una 

programació amb la que per uns dies pugem atrapar la llum, la llum que sempre viatja, la 

llum dels planetes, la llum de les estrelles, la nostra pròpia llum i la que ens connecta a la 

ciutat i als seus habitants. Volem un Festival que faci belluguera, que ens sacsegi, que ens 

remeni. Que ens convidi a sortir, passejar, moure’ns. Un Festival espurnejant. L’univers, la 

natura, la vida és moviment. El moviment és aprendre, és conviure, és evolucionar. El 

Moviment es fa estar en activitat, ens anima, ens dona ritme, ens fa viatjar, ens remena i ens 

fa jugar.  

Volem tornar a veure Palma amb els carrers plens de moviment: moviment cultural i sobretot 

el moviment de la ciutadania divertida, curiosa i fascinada. Una ciutadania a la que convidem 

a gaudir del “Festival Llum, llum, llum” amb la cerimònia de “l’Encesa dels llums de Nadal 

de Palma 2022”com a cloenda del festival.  

Busquem una imatge amb força, energia i de colors vius, que no ens deixi indiferents i que ens 

faci ganes penjar a ca nostra. Que faci mirera, aturera i que generi curiositat. 

6. DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL 

 

a) L'autor o autora cedeix a l'Ajuntament de Palma l'ús i explotació de tots els drets de 

propietat intel·lectual, els quals passaran a ser de propietat municipal.  
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b) El contractista garantirà que les creacions que es presenten han estat realitzades per ell o el 

seu personal laboral i que respon de la seva autoria i originalitat. 

 

En el cas d’incloure altres creacions, modificacions, etc. de tercers, el contractista estarà en 

possessió de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos dels autors implicats i 

estarà al corrent del pagament de tots els drets i royalties derivats de la utilització 

d’imatges, etc. 

 

c) La proposta que resulti adjudicatària es desenvoluparà de forma conjunta amb 

l’Ajuntament de Palma. 

 

7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER PRESENTAR 

 

Els licitadors haurà de presentar els següents annexes: 

 

 Annex I. Model de proposició. 

 

 Idea inicial o esbós que servirà d’inspiració per a la creació de la imatge general de la 

campanya publicitària de l’Encesa de llums de Nadal.  

 

 Pressupost desglossat. 

 

 Annex II. Model de declaració responsable del contractista. 

 

 Annex III. Model de declaració d’absència de conflictes d’interessos (DACI). 

 

 Annex IV. Declaració de confidencialitat de dades i documents. 

 

 

8. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

 

El termini per presentar les propostes és 10 dies naturals, comptadors a partir del dia següent al 

de la publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament de Palma.  

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds adreçades al servei de Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de Palma de la manera següent:  

 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 

http://seuelectronica.palma.es/
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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 

 

9. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

 

L'Ajuntament de Palma adjudicarà la contractació a l'oferta que consideri més adequada, 

millor relació qualitat/preu, per a la difusió de l’Encesa dels Llums de Nadal 2022. 

 

10. 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. 

 

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 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 

https://seuelectronica.palma.es/
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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, 15 de juliol de 2022 
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