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TEATRES

En relació a l’expedient TEATRES MUNICIPALS i segons les directrius marcades per
aquesta regidoria, i continuant amb l’acollida i programació d’esdeveniments escènics
rellevants a Palma, així com donar contingut a la línea de programació d’Arts
Escèniques, havent publicat la convocatòria de Escena amb I’objectiu donar continuïtat
a l’oferta municipal d’espectac1es per a adults que l’Ajuntament de Palma ofereix als
teatres municipals i de cobrir aquesta demanda escènica per a 2022 (octubre a desembre)
i 2023 (gener a juny), i una vegada acabat el primer termini de la presentaciód’ofertes, la
comissió avaluadora formada per: Catalina Codina com a director general Música i Arts
Escèniques i Kika Aguiló Moll com encarregada dels teatres municipals de Palma, han
seleccionat quatre propostes per a la temporada 2022-2023 primer termini, les següents
obres de les companyies que es presentaren complint els requisits de la mateixa i que
han obtingut major puntuació:
l- Primavera de bèsties- Companyía Ovnipresents Total punts 7
2- Accions de resistència — Cia Susana Barranco Total punts 7
3- Jutipiris- Procduccions de Ferro Total punts 6
4- El que conta un cos en moviment-Cia. La flor de Bip Total punts 5,5
La resta de les produccions romanen dins 1’expedient on constaran com a presentades a
a convocatòria 2022-2023 i no seleccionades:

l- Batec- Produccions de Ferro Total punts 5
2- Pell endins — Cultural-Lab Total punts 5
3- El roce hace el camino- Companyia Vaciarte Total punts 4,5
Qualsevol reclamació per part de les ofertes presentades, admeses o excloses, s’haurà de
fer a través dels canals oficials d’admissió de documents de l’Ajuntament de Palma.
Responsable del contracte: l’encarregada dels teatres municipals, Kika Aguiló Moll.
En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 i de l’acord de la Junta de
Govern de Palma, que va delegar els contractes menors en general als titulars de les àreesi de
les àrees delegades en l’àmbit de les seves competències, es proposa que es dicti la següent
R E S O L U C I Ó
lr-. Aprovar la següent relació d’obres i companyies que han estat seleccionades dins el primer termini
de presentació de propostes per cobrir la demanda escènica per a 2022 (octubre a desembre)
i 2023 (gener a juny) de la convocatòria d’ESCENA, aprovada per decret de batlia núm. 2022
10216 de data 8 de juny de 2022.
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2n. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de la web de l’Ajuntament de Palma.

Els sotasignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de
l'empleat públic i l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no
tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l'expedient.
Palma, a la data de la signatura

seguro de
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