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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS 
DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA SALA DE L’AJUNTAMENT DE PALMA PER 
A L’ANY 2023 

 
Els gegants i capgrossos de la Sala formen part de les figures tradicionals de l’Ajuntament de Palma 
els quals es troben exposats al vestíbul de Cort, i participen a les diferents activitats institucionals i 
sortides a distints municipis en representació de la Ciutat de Palma.   
 
Actualment, l’Ajuntament de Palma és propietari de sis gegants i sis capgrossos: 
  

a) Gegants de la Sala:  

• 2 Gegants històrics. Tòfol i Francinaina.  

• 2 Gegants pagesos moderns: Tomeu i Margalida.  

• 2 Gegants músics moderns: Xeremier i Tamborer.  
 

b) Capgrossos de la Sala: 

• N’Espardanyeta,  

• Es Jai de Barraca 

• La Fada Mariana 

• En Pere Poca-Por 

• Sa Rateta 

• Es Moix 
 
Els gegants històrics, en Tòfol i na Francinaina, amb una alçada de 4,20 m, es troben a l’entrada de 
l’edifici municipal, a la pl. de Cort, custodiant l’escala d’honor del vestíbul. Pel seu interès 
patrimonial, no participen de trobades i d’altres sortides. Únicament, en ocasions de determinades 
festes, són exposats un a cada costat de les portes de la Casa Consistorial 
 

La resta de gegants i capgrossos de titularitat municipal, de construcció més recent, surten 
regularment de les dependències de l’Ajuntament per participar en les festes institucionals i d’altres 
activitats de la ciutat fent ballades, desfilades i plantades. Dins aquest grup hi trobam una parella de 
gegants pagesos, en Tomeu i na Margalida, i dos gegants, coneguts com els Gegants Xeremiers, 
obra de Mateu Forteza, que van vestits amb la indumentària típica mallorquina masculina. Estan 
ubicats al vestíbul de l’Ajuntament i representen un xeremier i un tamborer. 
 

Els capgrossos de la Sala, construïts al 2006 per l’artista plàstic Kake Portas i presentats oficialment 
al pregó de les festes de Sant Sebastià del 2007, representen sis personatges de les rondalles 
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mallorquines d’en Jordi des Recó. Són, concretament n’Espardanyeta, es Jai de Barraca, la Fada 
Mariana, en Pere Poca-Por, sa Rateta i es Moix. 
 
Els capgrossos de la Sala són els acompanyants habituals dels gegants de la Sala a les seves 
desfilades i plantades, captivant especialment, l’atenció dels més petits.  
 

Així, l’Ajuntament de Palma, té la voluntat de continuar amb aquesta tasca, apropant a la ciutadania 
i a les persones que ens visiten, els nostres gegants i capgrossos; donant a conèixer els trets històrics 
que representen i que conformen la nostra cultura, mitjançant les festes populars i trobades de 
gegants i capgrossos. 
 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquesta contractació consisteix en el següent: 
  

a) Contractació de les actuacions dels gegants i capgrossos de la Sala, consistents en el seu 
maneig en representacions de ball folklòric tradicional, cercaviles i/o plantades o 
exposicions d’aquests amb motiu de les festes i activitats institucionals de Palma, de les 
trobades de gegants i capgrossos a pobles de Mallorca durant l’any 2023, a iniciativa 
institucional, d’interès general i obertes a tots els públics; 

b) El manteniment i conservació dels gegants i capgrossos de la Sala i la seva posada a punt 
per a les sortides; 

c) El seu transport, i 
d) L’acompanyament musical d’una colla de xeremiers a les actuacions de les festes 

institucionals de Palma.   
 

2. DURADA  

El contracte tindrà una durada de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023, tots dos inclosos.  
 

3. ACTUACIONS PREVISTES  

Les actuacions previstes per a 2023 són les següents: 
  

a) Festes institucionals a Palma:   
- Cavalcada de Reis (5 de gener)  
- Pregó de les festes de Sant Sebastià (14 de gener) 
- Sant Sebastià Petit (15 de gener) 
- Inauguració de la Revetla de Sant Sebastià  (19 de gener)  
- Sa Rueta (12 de febrer)  
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- Diumenge de l’Àngel (16 d’abril) 

b) Sortides a pobles i participació a altres activitats, màxim 13 sortides.  

c) Trobada de Gegants de Mallorca a Palma (28 de gener). 
 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE 

Les característiques de les prestacions que són objecte d’aquesta contractació són les següents: 
 

a) Generals: 
 

• Donar a conèixer els gegants i capgrossos com a elements de la nostra cultura i tradició, 
mitjançant la participació a diferents activitats festives i tradicionals, així com la 
realització d’activitats pedagògiques i de mostra dels gegants i capgrossos. 

• Disposar del vestuari i atrezzo adequat i identificatiu de les persones que portaran els 
gegants, en coherència amb la imatge dels gegants de la Sala. 

• Fer ús del logotip de l’Ajuntament de Palma a les sortides previstes, així com a mitjans 
d’informació i publicitat, amb la prèvia autorització de l’Ajuntament de Palma.  

 
b) Actuacions: 

 
S’inclouen les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala als actes previstos, 
consistiran en: ball, plantada, cercavila, mostra o una combinació de dues o més modalitats. 
Les actuacions que es portaran a terme seran: 
  

• Festes institucionals de Palma, són les activitats festives reconegudes com a 
institucionals i esmentades a la clàusula tercera.  

• Sortides a pobles i participació a altres activitats, són les sortides a trobades i altres 
activitats a pobles de Mallorca i barris de Ciutat. Per assistir-hi, caldrà convidada prèvia 
i autorització de la Regidoria corresponent.  

• Trobada de gegants de Mallorca a Palma. 
 

Les actuacions previstes estan subjectes a possibles modificacions de les dates i horaris, 
estant el contractista obligat a complir-les. Per això el contractista rebrà les comandes via 
correu electrònic, directament des del Servei de Participació Ciutadana, amb una antelació 
mínima de cinc dies. 
 
El contractista està obligat a coordinar i encarregar-se del bon funcionament de les sortides. 
Qualsevol sortida que es dugui a terme haurà d’estar autoritzada prèviament per 
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l’Ajuntament de Palma qui s’encarregarà de dur-ne el control i tramitar les autoritzacions 
necessàries. 

 
Les actuacions dels gegants de la Sala a les festes institucionals de Palma aniran 
acompanyades, com a  mínim, per d’una colla de xeremies.  
 
El tipus de sortida de cada actuació, els gegants que hi intervindran i la inclusió dels 
capgrossos, serà comunicada al contractista en el moment de la realització de la comanda 
per part del Servei de Participació Ciutadana. El mínim de gegants participants a cada 
sortida serà de dos. 

 
c) Transport: 

 
Cal realitzar el transport dels Gegants i Capgrossos de la Sala des de l’Ajuntament de Palma, 
fins al lloc de celebració de l’acte i la seva tornada. Pel seu maneig és necessari: 
  

• Disposar dels mitjans necessaris pel correcte trasllat dels gegants i capgrossos al lloc on 
es realitzi l’activitat. 

• Disposar d’un vehicle especial on puguin caber quatre figures de gegants a la vegada i 
sense desmuntar. Les mides dels Gegants són les següents:   

- Gegants Xeremiers: altura 3,45 m,  pes 45 Kg. 
- Tomeu i Margalida: altura 3,75 m,  pes 50 i 45 Kg. 

• Tenir cura dels gegants i capgrossos en el trasllat i tot el temps que duri l’activitat.  

• Aportar el personal necessari per fer la sortida i el maneig dels gegants i capgrossos 
amb les garanties necessàries per a un correcte desenvolupament de les actuacions. El 
contractista ha d’estar en condicions d’aportar com a mínim fins a 20 persones, d’acord 
amb les necessitats de cada actuació. 

 
d) Sortides a pobles i altres actes: 

 
L’Ajuntament de Palma prioritzarà l’autorització de les sortides als pobles que hagin 
participat  la Trobada de Gegants de Mallorca a Palma. Com també incloure sortides a altres 
activitats que consideri adient. 

 
e) Trobada de Gegants de Mallorca a Palma. 

 

• El contractista, de manera coordinada amb el servei de Participació Ciutadana, serà 
l’encarregat de l’organització de la Trobada de Gegants de Mallorca a Palma, durant la 
programació de festes de Sant Sebastià. 
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• El contractista es farà càrrec i abonarà les despeses de: 
 

- El  refrigeri o piscolabis  de germanor on es convida als membres de les 
colles. 

- L’obsequi, de caire protocol·lari, d’agraïment a les colles o membres 
participants a la Trobada de Gegants. 

 
f) Manteniment i neteja: 
 

S’inclou el manteniment i neteja dels gegants i capgrossos, de la seva indumentària i de la 
dels geganters o portadors, així com la posada a punt per a la realització de les actuacions i 
sortides previstes: 
 

• Neteja de les figures, ornamentació i vestuari dels gegants i capgrossos. 

• Neteja, manteniment i renovació del vestuari dels geganters.  

• Revisió dels bastidors i realització de possibles petites reparacions i canvis.  

• Sargit del vestuari dels gegants.  

• Repintar de petites raspades de la policromia.  
 

5. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE 

Són condicions específiques d’aquesta contractació, les següents: 
 

a) La no compareixença del contractista a una actuació o sortida confirmada podrà implicar el 
no abonament de la mateixa i podrà suposar una penalització del doble de l’import afectat.  
 

b) El reiterat incompliment parcial o defectuós del contracte, la no observança de les 
indicacions que pugui realitzar el personal municipal i la manca de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Palma podrà implicar la resolució del contracte.  
 

c) L’Ajuntament de Palma podrà modificar les dates previstes de les festes i activitats 
institucionals o Trobada de Gegants a les que han de participar els Gegants i Capgrossos.  
 

d) L’Ajuntament de Palma no està obligat  a realitzar totes les sortides previstes.  
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6. EL PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 

El pressupost màxim de licitació és de 14.800,00 € + 3.108,00 € (21% d’IVA) = 17.908,00 €, en 
base a preus unitaris per activitat, distribuïts de la següent manera: 
 

Activitats previstes Nombre Preu unitari Import total 

Festes institucionals de 
l’Ajuntament de Palma 

6 800,00 € + IVA 4.800,00 € + IVA 

Sortides a pobles i altres 
activitats 

13 500,00 € + IVA 6.500,00 € + IVA 

Trobada de gegants 1 3.500,00 € + IVA 3.500,00 € + IVA 
 
La facturació es realitzarà un cop finalitzada cada actuació. La factura anirà obligatòriament 
acompanyada de dues o més fotografies i del full de seguiment de l’activitat (ANNEX VII).   
 

7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

a) El contractista haurà de subscriure:  

• Una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys causats a tercers, 
persones i bens, que es puguin produir durant les seves actuacions i maneig, amb una 
cobertura mínima per sinistre de 600.000 €.  

• Una assegurança per cobrir possibles accidents a les persones portadores dels 
gegants i dels capgrossos, durant les seves actuacions i maneig.  

 

b) Presentar la documentació tècnica i artística de l’activitat que l’Ajuntament de Palma 
requereixi en qualsevol moment. 

c) Coordinar-se permanentment amb l’Ajuntament de Palma. Comunicar per escrit el nom i 
telèfon de contacte d’un representant davant l’Ajuntament. 

d) Totes les sortides dels Gegants i Capgrossos hauran d’estar autoritzades pel servei de 
Participació Ciutadana.  

e) Les pautes d'actuació davant una emergència vendran determinades pel Pla d'Autoprotecció 
que l'Ajuntament de Palma disposarà pels esdeveniments, en compliment de normativa 
vigent sobre emergències a les Illes Balears (Llei 2/1998 de 13 de març de Ordenació de 
Emergències en les Illes Balears) i altres disposicions legals complementaris (Decret 8/2004 
de 23 de gener pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la dita Llei 2/1998; Llei 
3/2006 de 30 de març de gestió d'emergències de les Illes Balears, i Llei 7/2013, de 26 de 
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears). El 
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contractista en el desenvolupament de la seva activitat i davant una emergència actuarà 
segons el pla d'Autoprotecció i seguint les instruccions dels agents de l'autoritat competent. 

f) Si s’escau i en el cas que existeixin requisits sanitaris o de control de salut pública per 
persistència de la pandèmia, el contractista realitzarà les adaptacions pertinents  i  haurà 
d’aportar els materials necessaris per garantir les mesures higièniques i de seguretat amb el 
seu personal, així com  tenir cura del compliment dels requisits i altres possibles mesures de 
prevenció.  
 

8. DOCUMENTACIÓ, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
PER PART DELS LICITADORS. 

a) Documentació a presentar: 

Els licitadors hauran de presentar la següent documentació: 

• ANNEX I.  Model de proposició i oferta econòmica. 

• ANNEX II. Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per 
subscriure contractes amb l’Ajuntament de Palma. 

• ANNEX  III.  Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de 
riscs laborals. 

• ANNEX IV. Model de declaració d’absència de conflictes d’interessos (DACI). 

• ANNEX V. Declaració de confidencialitat de dades i documents. 

• ANNEX VI . Proposta Tècnica. Descripció de les actuació i mitjans disponibles 
per executar el contracte. A més es podrà adjuntar dossiers, fotografies per 
detallar millor la proposta, etc.  

b) Termini i forma de presentació de les propostes: 

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 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 
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• En 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 
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 I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicació es farà a la proposició que obtingui una major puntuació sobre un màxim de 100 
punts distribuïts de la següent forma: 

a) Adequació de la proposició presentada a les necessitats i característiques de les prestacions 
objecte del contracte, d’acord amb la clàusula quarta d’aquestes Bases, fins a 60 punts. 

La valoració es farà en base a la idoneïtat de proposta d’actuació i mitjans disponibles per 
executar el contracte. La distribució de punts es farà per comparació entre les propostes 
presentades. 

b) Oferta econòmica, mitjançant un percentatge únic de rebaixa sobre els preus unitaris de 
licitació, fins a 40 punts. 

La valoració es fa aplicant la següent fórmula: 

POi = M * (BOi / BMO) 

Sent: 

POi : Puntuació Oferta econòmica del licitador. 
M : Puntuació màxima (40). 
BOi : % de la Baixa Oferta pel licitador a valorar. 
BMO : % de la Baixa de la Millor Oferta rebuda. 

 

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 d’acord amb la normativa esmentada en la clàusula segona d’aquesta 
convocatòria.  
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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_fdes_d4_v2.jsp

&codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=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, 14 de novembre de 2022 


