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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI PER A LA 

REALITZACIÓ DE LA GIMCANA «TRESCABARRIS», EN EL MARC DE LES 

FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 

 

Amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2023, i amb l’objecte de 

potenciar la participació ciutadana, descentralitzar les activitats i donar a conèixer els barris 

de la nostra ciutat amb activitats de caràcter lúdic, festiu i cultural dirigides a tots els públics, 

s’obre aquesta convocatòria per a la contractació d’un servei per a la realització del 

«Trescabarris», una jornada d’activitats vivencials destinat a famílies i/o grups i que es dedica 

cada any a una barriada de Palma, per tal de donar a conèixer els seus trets identitaris, com la 

seva història, arquitectura, localització, els veïns, els seus espais i llocs de trobada.  

 

1. OBJECTE 

L’objecte és la contractació d’un servei de programació, organització i realització d’una 

gimcana o jornada d’activitats vivencials «Trescabarris», a un barri de Palma. 

 

2. RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ 

 

La contractació que és objecte d’aquesta Convocatòria es regirà pel que disposa la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), així com per 

la normativa que la desenvolupi i/o complementi. 

 

En cas de discordança entre aquesta Convocatòria i qualsevol dels documents contractuals o 

que formin part de l’expedient, prevaldrà aquella, atès el seu caràcter de document en què es 

contenen els drets i obligacions que assumiran les parts contractants. 

 

3. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

La contractació objecte d’aquesta Convocatòria es tramitarà, atesa la seva quantia, com a 

contracte menor, en els termes previstos en l’article 118 de la LCSP, així com en la resta del 

seu articulat i de la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació. 

 

4. DURADA I TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

La durada del contracte serà des de la seva adjudicació, fins el 31 de gener de 2023.  

Pel que fa al termini d’execució del servei, l’activitat es realitzarà el dia 22 de gener de 2023.  
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5. PRESSUPOST 

El pressupost màxim de licitació és de 12.000,00€ + 2.520,00€ (21%IVA)=14.520,00€ 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES 

Les condicions tècniques d’aquesta contractació, les quals són d’obligat compliment per 

l’adjudicatari, són les que es relacionen a continuació: 

a) La jornada d’activitats vivencials s’adreçarà a un dels següents barris: 

o Sa Indioteria 

o Es Rafal Vell  

o Es Rafal Nou 

o Es Vivero 

o Son Cladera 

o Es Molinar 

b) La jornada comprendrà diferents activitats que combinin la part lúdica amb la part cultural 

mitjançant: jocs, tests, activitats interactives, petits tallers, recerques d’elements, reptes, 

endevinalles, etc. 

c) El contingut de les activitats vivencials posarà en valor els trets identitaris del barri 

seleccionat per tal d’apropar i despertar l’interès dels participants a la història, tradició 

llocs d’interès, arquitectura, esports, serveis, entitats i personatges del barri, etc. 

d) La jornada d’activitats vivencials haurà de tenir una temàtica, això és un fil conductor 

relacionat, tant amb el barri seleccionat, com amb les activitats que realitzaran per als 

participants, les quals hauran de despertar l’interès per conèixer el barri, trets històrics i 

culturals, descobrir nous espais, etc.  

e) Treballar l’ambientació de l’activitat, elements de decoració o disfresses, etc. per tal 

d’assolir un caire festiu, participatiu i engrescador. 

f) Permetre la participació d’un mínim de 30 equips. El nombre mínim de participants per 

grup serà de dues persones.  

g) L’horari de realització de la gimcana haurà de ser d’un mínim de 2,5 h  i un màxim de 3,5 

h.  

h) Incloure formes de participació o col·laboració amb les associacions, entitats del barri o 

altres serveis, equipaments o espais del barri en el desenvolupament de les activitats.  

i) Les inscripcions seran gratuïtes i seran gestionades per el contractista. Es podran preveure 

llistes d’espera.   

j) El perfil dels participants serà ampli: s’hauran de presentar les propostes essent una 
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activitat dirigida a totes les franges d’edat. 

k) S’hauran d’establir les bases o normes de participació a les activitats, les quals s’hauran 

de presentar en forma de bases per la participació i hauran de comptar amb el vist i plau 

municipal. En aquestes bases s’haurà d’incloure que, almenys, un dels membres del grup 

haurà de ser major d’edat, qui es farà responsable del grup. Els menors participants hauran 

de comptar amb l’autorització paterna/ materna o del tutor/a legal per a poder-hi 

participar.  

l) El contractista farà una proposta de dotació de premis, els quals hauran de comptar amb el 

vist i plau de l’Ajuntament de Palma, i s’encarregarà de la seva gestió i aportació. 

S’exclouran aquells que es pugui deduir, directa o indirectament, possibles continguts de 

caràcter partidista, que promocionin productes no saludables i els que tinguin un contingut 

violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics i, en tot cas, s’hauran d’ajustar al 

que disposa la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat, i la normativa local.   

No s'admetrà cap premi a nom o cedit per una institució o administració del sector públic.  

m) No es podrà realitzar publicitat pròpia o de tercers, a excepció dels productes o empreses 

aportadores dels obsequis, previ vist i plau de l’Ajuntament de Palma.  

n) Es realitzarà:  

o Un sus de la gimcana, incloent-hi l’explicació del seu funcionament. 

o Un acte de cloenda i fi de la jornada que inclogui: 

 Un presentador. 

 Una prova/activitat lúdica conjunta. 

 Una actuació amb animació musical, teatral, etc. 

 L’acte de lliurament dels premis. 

  

o) L’activitat inclourà l’avituallament pels grups participants.  

 

p) El jurat per a la valoració i atorgament dels premis serà proposat pel contractista i haurà 

de comptar amb el  vist i plau de l'Ajuntament de Palma.  

 

7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

A banda de les condicions tècniques de la contractació esmentades en l’apartat 6 d’aquest 

Convocatòria respecte de les quals l’adjudicatari queda obligat, són també obligacions del 

contractista, les següents:  

a) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 

300.000 € per sinistre, per tal de cobrir possibles danys a tercers, persones i bens. 
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b) Presentar un equip de treball format per: 

 Un mínim de dos responsables de l’activitat, els quals: 

o Informaran i estaran en contacte de forma permanent amb l’Ajuntament de 

Palma. 

o Coordinaran de forma prèvia i el mateix dia de realització de l’activitat, totes 

les tasques i funcions de la resta de l’equip necessàries per a dur a terme 

l’activitat de Trescabarris.  

 Personal suficient per dur a terme les activitats, designant el número de membres.  

En cas de malaltia greu o per causes sobrevingudes de qualsevol membre de l’equip de 

treball el contractista suplirà la baixa.  

c) Proposar, treballar conjuntament i presentar a l’Ajuntament de Palma el projecte final de 

desenvolupament de l’esdeveniment: estructura, número, descripció, durada, ubicació, 

desenllaç, temporalització de les proves, participants, normes o regles de participació, la 

dotació d’obsequis i la seva gestió, etc. 

 

d) Preveure, en cas de condicions meteorològiques adverses, l’adaptació de la major part de 

les activitats a espais coberts o resguardats per a la seva realització.  

 

e) Instal·lar una taula informativa i per inscripcions al Trescabarris, durant l’activitat de 

«Sant Sebastià Petit», el 15 de gener, de les 10.30 h a les 14 h, al parc de La Riera. 

 

f) Informar als participants inscrits de qualsevol eventualitat, canvi, etc respecte a l’activitat. 

g) Respondre als deures de secret professional, absoluta confidencialitat i reserva sobre 

qualsevol dada a la que pugui tenir accés en l’execució del contracte. A  la  finalització del 

contracte, el contractista queda obligat a eliminar qualsevol dada de propietat municipal a 

la que hagi tingut accés per a l’execució d’aquest contracte. 

h) Subscriure amb l’Ajuntament de Palma, un cop adjudicat el contracte, el corresponent 

contracte d’encàrrec de tractament de dades personals dels participants al «Trescabarris», 

en compliment del que disposa la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 

i) Aportar la informació i documentació necessària que requereixi l’Ajuntament de Palma, 

per tal de donar publicitat a l’activitat. 

j) Donar suport a l’Ajuntament de Palma per difondre l’activitat. 

k) El contractista és el responsable d’obtenir els permisos i autoritzacions dels titulars de 

propietat intel·lectual o industrial que siguin necessaris per a l’execució del contracte, així 

com dels perjudicis contra aquests drets per actuacions que li siguin imputables. 

L’execució del contracte comporta la cessió a l’Ajuntament de Palma del drets de l’ús dels 

drets de propietat intel·lectual o industrial. 

l) Gestionar la cessions o usos d’espais o locals necessaris per a la realització de l’activitat. 
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q) Aportar els mitjans tècnics, materials i humans per a la correcta realització de l’activitat i 

de l’actuació a l’acte de cloenda, i  adaptar-se als espais i instal·lacions existents per a la 

realització de l’activitat (equips de so i llum, material per a l’ambientació, la realització de 

les proves, etc).   

m) Les pautes d'actuació davant una emergència vendran determinades pel Pla 

d'Autoprotecció que l'Ajuntament de Palma disposarà per aquesta activitat. L'empresa 

adjudicatària en el desenvolupament de la seva activitat i davant una emergència actuarà 

segons dit pla i les instruccions dades pels agents de l'autoritat competent. 

n) Es realitzarà una avaluació de tot el procés i dels resultats de l'activitat, la qual es lliurarà a 

l'Ajuntament de Palma abans de la finalització del contracte. 

o) La part del contracte relativa a l’exhibició queda condicionada a la situació sanitària 

existent en el moment en que hagi de tenir lloc el servei, i en tot cas dins els terminis 

fixats d’aquest contracte. En qualsevol cas, el contractista haurà de garantir, amb el seu 

personal, el compliment de les mesures higièniques i de seguretat vigents en el moment de 

dur a terme l’activitat.   

 

8. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 

L’Ajuntament de Palma, en la seva condició d’Administració Pública, gaudirà dels drets que 

es relacionen a continuació, així com també quedarà obligada al següent: 

a) Excloure tot contingut que consideri no compleix amb una imatge correcta i un tracte 

respectuós tant amb els participants com el públic en general, així com aquells aspectes de 

seguretat i salubritat que puguin afectar al correcte desenvolupament de les activitats.   

b) Aportar els serveis logístics disponibles pel que fa a escenaris, tanques, preses de corrent a 

la via pública, taules i cadires.  

c) Aportar els serveis de vigilància, assistència sanitària i primers auxilis, així com d'altres, a 

valoració municipal.  

d) Per motius de programació o d’altres justificats podrà modificar l’horari de 

l’esdeveniment. 

e) Modificar els espais o llocs, per motius justificats, dintre del/s barri/s proposat pel 

contractista. 

f) Fer publicitat de l’activitat en qualsevol moment, mitjà, suport i contingut publicitari que 

consideri adient, propi o de tercers, amb la finalitat de  promocionar i difondre  les festes 

de Sant Sebastià. 

p) L’Ajuntament de Palma, una vegada adjudicat el contracte, haurà de subscriure amb 

l’adjudicatari el corresponent contracte d’encàrrec de tractament de dades personals dels 

participants al «Trescabarris» esmentat en la lletra h) de l’apartat relatiu a les obligacions 

del contractista previst en aquesta Convocatòria. 
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9. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE SUSPENSIÓ  

Per causa de força major, per circumstàncies meteorològiques adverses, o que afectin a la 

salut o la seguretat de les persones, o per qualsevol altra degudament justificada, 

l’Ajuntament de Palma podrà suspendre la realització de les activitats, essent d’aplicació 

només una de les següents condicions, en concepte de gestions prèvies pels serveis 

encarregats:    

 

 Abonar el 20% del preu de contracte, si dita suspensió es produeix un cop 

adjudicat el contracte.  

 Abonar el 50 % del preu del contracte, si dita suspensió es produeix dins el termini 

de tres dies abans de la data prevista de realització de l’esdeveniment.    

 Abonar el 100% del preu del contracte, si dita suspensió es produeix el mateix dia 

de l’esdeveniment.   

 

En qualsevol cas, la decisió de suspensió correspondrà a l’Ajuntament de Palma i a les 

autoritats municipals i/o competents, i serà efectiva a partir de la comunicació corresponent al 

contractista, per qualsevol mitjà que deixi constància fefaent d’aquesta circumstància. 

En qualsevol dels casos, ni el contractista, ni les empreses subcontractades per aquest, ni 

possibles artistes, representants d’aquests i/o actuants, podran demandar ni exigir qualsevol 

pagament i/o indemnització al respecte a l’Ajuntament de Palma. 

 

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I TERMINIS 

 

10.1. Documentació a presentar: 

a) Model de proposició i oferta econòmica (annex 1). 

b) Declaració responsable del contractista (annex 2).   

c) Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscs laborals 

(annex 3). 

d) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), (annex 4). 

e) Disseny i guió de la proposta de Trescabarris 2023. 

10.2.El termini per presentar les propostes: 

El termini per presentar les propostes és de 10 dies naturals, comptadors a partir de 

l’endemà al dia de la publicació d’aquesta Convocatòria al Perfil del Contractant de 

la pàgina web de l’Ajuntament de Palma.  
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Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de Palma: 

 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 de persones jurídiques, i atès que a partir del 2 d'abril de 2021 entra 

en vigor l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració per medis 

electrònics per a totes les persones jurídiques (article 14 de la Llei 3, i atès 

9/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques), les sol·licituds i/o 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 

 

11. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES  

El contracte s’adjudicarà al licitador que obtingui una major puntuació, sobre un total de 100 

punts, tenint en compte els següents criteris:  

1. El disseny i guió de la proposta presentada, tenint en compte la motivació del 

barri/s seleccionat/s i els seus trets identitaris, la relació del barri i les activitats 

presentades, la seva originalitat, la vessant participativa i engrescadora del guió 

proposat, i la seva ambientació i decoració, fins a 80 punts. 

 

2. Oferta econòmica, fins a 20 punts. 

Les proposicions que no presentin una rebaixa del pressupost màxim de licitació es puntuaran 

amb 0 punts. 

Per a les proposicions que presentin una rebaixa del pressupost màxim de licitació, s’aplicarà 

el criteri de proporcionalitat calculat per la següent fórmula. 

POi = M × (MO/Oi) 

POi = Puntuació Oferta econòmica del licitador  

M = Puntuació màxima  

MO = Pressupost de l’oferta més econòmica (Millor Oferta) 

Oi = Pressupost de l’Oferta econòmica del licitador a valorar. 

 

 

http://seuelectronica.palma.es/
https://seuelectronica.palma.es/
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12. 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 

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.  

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=832&language=ca
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=832&language=ca
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=832&language=ca
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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, 21 d’octubre de 2022 

 

mailto:delegat.protecciodedades@palma.cat

