CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS ARTÍSTIQUES I LA
SEVA AMBIENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE “SANT SEBASTIÀ ZONA
RESTRINGIDA” , AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2019.

Amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2019, i amb l’objecte de potenciar
la participació ciutadana i descentralitzar les activitats per tal de donar a conèixer altres
espais de la nostra ciutat amb activitats de caràcter lúdic, festiu i cultural dirigides a tots els
públics, s’obri la convocatòria per a Sant Sebastià: zona restringida.
La proposta es fonamenta en la idea de realitzar 5 passis de 5 microespectacles (dansa, teatre,
música, circ, teatre de gest, etc.) a cada un dels 5 districtes de la ciutat. Cada un dels passis
de cada espectacle es farà a un espai “no convencional” de la ciutat i/o en aquells que donen
vida a la ciutat (biblioteques, escoletes, poliesportius, oficines, comerços emblemàtics,
transport públic, etc. ), amb la finalitat de dinamitzar artística i culturalment els espais
coneguts per altres usos dels districtes i també els espais desconeguts que s’amaguen dins els
mateixos.
Primera. L’objecte de la convocatòria és la contractació de:
•

Cinc espectacles que hauran de realitzar 5 passis en cada un dels 5 districtes.
La durada de cada passi serà d’uns 10-15 minuts.

•

Una proposta d’ambientació i/o animació musical (música en directe, Dj, speaker,
música enllaunada, etc.) a realitzar en cada un dels districtes, amb l’equip de so i
llum inclòs, per amenitzar una plaça (o similar) que servirà de punt de trobada pels
microespectacles del districte, al llarg d’aproximadament 3 hores.

Totes les activitats seran gratuïtes pels participants, que hauran de reservar les entrades amb
anterioritat.
Segona. Les propostes hauran de contemplar:
•

El guió o breu explicació de la proposta escènica: modalitat artística, tema i
desenvolupament de la mateixa.

•

Descripció i relació dels mitjans tècnics humans i materials dels que es disposa pel
seu desenvolupament (equip de llum i so, generadors, atrezzo, decoració, etc. )

•

Descripció i relació de mitjans tècnics i materials dels que no es disposa i que poden
ser proveïts per l’Ajuntament (tanques, escenaris, taules, cadires, presa de corrent,
etc. ).

Tercera. Les dates, horaris i llocs de realització dels microespectacles seran proposades per
l’Ajuntament de Palma dins el programa de festes de Sant Sebastià.
L’horari previst es comprendria entre les 18h i les 22h en les dates i els districtes següents:
Dissabte 12 de gener: Districte Centre
Diumenge 13 de gener: Districte Platja de Palma
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Divendres 18 de gener: Districte Ponent
Diumenge 20 de gener: Districte Nord
Dilluns 21 de gener: Districte Llevant
Quarta. La durada del contracte. Des de la signatura del contracte fins la finalització de tots
els passis programats, incloent-hi l’organització, muntatges, realització i desmuntatges
escaients.

Cinquena. L’Ajuntament de Palma, per circumstancies meteorològiques adverses o
qualsevol altra que afecti a la salut o a la seguretat de les persones, podrà modificar la
programació i/o suspendre parcial o totalment la realització dels espectacles.
a) Per condicions meteorològiques adverses(en cas que les activitats es realitzin a l’aire
lliure):
1. Si aquestes afectessin als muntatges necessaris per dur a terme l’activitat, abans que
aquests s’hagin iniciat, s’ajustaran en el temps per tal de possibilitar la realització de
la mateixa.
2. En el cas que les condicions climatològiques impedissin l’acabament dels muntatges
necessaris i imprescindibles per a la realització de les activitats en el moment previst,
l’Ajuntament podrà modificar l’inici de les mateixes al llarg de les 2 hores següents a
l’hora d’inici prevista.
3. Si en el moment d’iniciar-se les activitats, amb tots els muntatges realitzats, les
previsions meteorològiques són adverses, l’Ajuntament de Palma podrà modificar
l’hora d’inici prevista, la seva durada o anul·lar-ne alguna.
4. En el cas de suspensió total abans d’iniciar-se les activitats:

o Per impossibilitat de:
•

Iniciar o finalitzar els muntatges previstos i necessaris per la realització de
les activitats.

•

Iniciar les activitats , malgrat s’hagin realitzat els muntatges necessaris.

L’Ajuntament de Palma podrà ajornar la realització de les activitats en una data
alternativa. Si fos el cas, els contractistes estan obligats a aportar tots els serveis i
mitjans necessaris per possibilitar la realització, sense cost econòmic afegit i segons
les indicacions que en el seu moment pugui realitzar l’Ajuntament de Palma.
En el cas que l’activitat s’hagués de suspendre també en la data alternativa,
l’Ajuntament abonarà el 100% del preu del contracte.
En el cas de no ajornar la realització de les activitats en una data alternativa,
l’Ajuntament abonarà el 50% del cost de l’actuació suspesa.
5. En el cas de suspensió total de les activitats en un districte un cop iniciades i després
de 10 minuts de funcionament, l’Ajuntament de Palma abonarà el 100% del preu del
contracte
6. En qualsevol dels casos d’aquest apartat a), ni el contractista, ni les empreses
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subcontractes per aquest, ni actuants o d’altres professionals implicats podran
demandar ni exigir qualsevol pagament i/o indemnització al respecte a l’Ajuntament
de Palma.
b) Per amenaça a la salut i seguretat pública: En el cas de suspensió de les activitats, per
motius que impliquin una seria amenaça per a la salut i seguretat pública segons les
autoritats competents, l’Ajuntament abonarà el 100% del preu del contracte.
c) En qualsevol cas, la suspensió total o parcial de les activitats correspondrà a
l’Ajuntament de Palma i a les autoritats municipals i/o competents. Dita suspensió es
produirà a partir del moment que es comuniqui al contractista, pel Cap de Departament
de Participació Ciutadana o pel Servei Tècnic de Participació o pel responsable que es
trobi en el lloc de l’activitat. Es considerarà vàlida la comunicació que es realitzi via
telefònica per missatge escrit.

CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES ADVERSES
(Activitats que es realitzen a l’aire lliure)
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NO
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Activitats
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SI

SI
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NO
NO
DATA
ALTERNATIVA
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SI

NO
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MODIFICAR
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Sisena. Modificacions i penalitzacions específiques del contracte.
a) La no compareixença dels organitzadors i/o dels actuants en el moment de la preparació
de l’activitat implicarà la resolució del contracte i l’aplicació dels seus efectes que preveu
la normativa vigent.
b) L’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 l’aplicació de penalitats de fins un 50 % del preu total del
contracte.
c) L’Ajuntament de Palma podrà modificar en qualsevol moment i sense cost econòmic
afegit, la data, hora i lloc de les activitats de cada districte, per motiu climatològics
adversos o d’altres justificats.

Setena. Obligacions del contractista:
a) Coordinar-se permanentment amb l’Ajuntament de Palma.
b) Aportar els mitjans tècnics i humans per a la correcta realització de l’activitat.
c) Presentar la documentació tècnica que l’Ajuntament de Palma pugui requerir en
qualsevol moment.
d) Adaptar-se als espais i instal·lacions existents per a la realització de l’activitat.
e) Si fos el cas, les pautes d'actuació davant una emergència vendran determinades pel
manual d'Autoprotecció que l'Ajuntament de Palma disposarà per aquesta activitat, 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 Llei 2/98, Llei 3/2006 de 30 de març sobre gestió d'emergències de les Illes
Balears, Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears, etc). L'empresa adjudicatària en el desenvolupament de la
seva activitat i davant una emergència actuarà segons les instruccions dades pels agents
de l'autoritat competent.

Vuitena. S’exclouran:
a)les propostes amb continguts de caràcter partidista, que promocionin el consum de
begudes alcohòliques, tabac o drogues o que tinguin contingut violent, sexista, xenòfob o
contra els valors democràtics.
b)La participació d’animals als espectacles proposats.
c)L’ús de pirotècnica i altres elements amb foc.

Novena. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret, sense cost econòmic afegit, a:
a) No acceptar cap de les propostes presentades.
b) Introduir canvis o millores que no modifiquin substancialment la proposta presentada
per tal d’adequar l’activitat al programa de festes de Sant Sebastià.
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c) Realitzar aclariments i /o consultes sobre qualsevol aspecte de la documentació tècnica
presentada a les empreses concursants i que resultin importants per avaluar la idoneïtat
de les propostes presentades. La documentació al respecte es farà constar a l’expedient
corresponent.
d) Modificar la data, lloc i hora de les activitats proposades.

Desena. Presència de marques comercials i drets de retransmissió.

a) El nom i la imatge dels artistes poden ser utilitzats al programa de festes i durant
l’esdeveniment, junt amb activitats publicitàries i marques comercials.

b) Els artistes han de cedir tots els drets d’imatge, so i autor perquè l’espectacle pugui ser
fotografiat i /o enregistrat totalment o parcialment per a posteriors reproduccions en
qualsevol suport i per qualsevol mitjà. En el cas que l’artista i/o el contractista imposi
condicions especials o específiques al respecte, l’Ajuntament de Palma, com que es tracta
d’espectacles a la via pública, oberts a tothom i gratuïts, no assumirà cap responsabilitat
en el seu compliment per part de tercers (particulars i mitjans de comunicació).

c) L’Ajuntament de Palma no sol·licitarà ni facilitarà còpies a tercers de la possible
informació enregistrada.

d) L’Ajuntament de Palma pot fer publicitat (incloent-hi imatges i/o so) de l’artista 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 2019, sense
que això suposi cap cost a l’Ajuntament de Palma, inclosos possibles drets d’autor.

e) El contractista no farà publicitat d’ell mateix i d’altres col·laboradors o patrocinadors
sense el vistiplau de l’Ajuntament de Palma.

Onzena. Documentació
Els licitadors presentaran:
-Annex 1: Proposta en relació a la qual versaran els aspectes objecte de negociació i valoració
d’aquest contracte.
-Annex 2: Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure
contractes per part d’empreses.
-Els licitadors podran adjuntar el currículum de la persona/companyia perquè es tengui en
compte en el procés de valoració.

Dotzena. El pressupost total màxim de licitació és de 14.970,00 € + 3.143,70 € (21 % d’IVA)=
18.113,70 €, per a cinc propostes d’actuacions artístiques i una proposta d’ambientació
musical.
•

Fins a 2.495,00 € + 523,95 € (21 % d’IVA) =3.018,95 € (21 % d’IVA inclòs) per a cada
actuació artística.

•

Fins a 2.495,00 €+523,95 € (21 % d’IVA)
l’ambientació musical.

=3.018,95 € (21 % d’IVA inclòs) per
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Tretzena. El contracte s’entén a risc i ventura del contractista. És a dir, que aquest no pot
sol·licitar alteració del preu ni indemnització a causa de possibles danys, pèrdues,
usurpacions, incendis, incompliment de la normativa vigent i altres derivats de condicions
meteorològiques adverses que es puguin sofrir durant el contracte.

Catorzena. Procés de valoració de les propostes presentades:

a)

Els licitadors han de tenir en compte que:
o

Poden presentar quantes propostes considerin adients.

o

L’Ajuntament de Palma contractarà 5 propostes artístiques per realitzar 5 passis en
els 5 districtes.

o

L’Ajuntament de Palma contractarà 1 proposta d’ambientació-dinamització per
realitzar als 5 districtes.

o

L’Ajuntament de Palma podrà deixar deserta la contractació per motius de
programació o atenent a la qualitat o adequació de les propostes presentades.

b)

Valoració de les propostes. Es tindran en compte els següents aspectes:
o

L’originalitat, impacte i qualitat de la proposta.

o

La inclusió de propostes d’espais per a la realització de les actuacions, que s’ajustin al
tipus d’espai que es vol promocionar i l’adaptació de les actuacions als mateixos.

o

La viabilitat tècnica de realització del projecte i la disponibilitat dels recursos
municipals sol·licitats.

o

La trajectòria i experiència artística de la persona/companyia.

o

La rebaixa del preu de licitació.

Quinzena. Termini de presentació d’ofertes.
El termini per presentar les propostes és de 15 dies naturals a partir del dia segünet de la
publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant.
Lloc de presentació: de 9 h a 14 h al Servei de Participació Ciutadana, pl. de Sta. Eulàlia,
núm. 9, 3r pis. CP 07001 Palma de Mallorca. S’Admetran propostes per correu postal, sempre
i quan en el segell corresponent, la data i hora de sortida estigui compresa dins el termini
establert i així es notifiqui mitjançant correu electrònic participaciociutadana@palma.cat, al
Servei de Participació Ciutadana.
Palma, 25 de setembre de 2018

La Tècnica en ASC Coordinadora
Cristina Melero Cerdà
Vist i plau,
El Director General de Participació Ciutadana
i Coordinació Territorial
Joaquín De María Arrebola
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ANNEX 1. PROPOSTA D’ACTUACIÓ ARTÍSTICA I D’AMBIENTACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DE “SANT SEBASTIÀ ZONA RESTRINGIDA” , AMB MOTIU DE LES
FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2019.
DADES DEL LICITADOR/A
DENOMINACIÓ SOCIAL DE L’EMPRESA:

NIF:

NOM I LLINATGES DEL REPRESENTANT LEGAL:

DNI:

COM A:

L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’exigir
l’acreditació de la representació en el moment
procedimental que consideri oportú.

ADREÇA (C., PL., AV...):

NÚM.
o KM:

CP:

MUNICIPI:

TEL.:

FAX:

BLOC:

ESC.:

PIS:

PORTA:

PROVÍNCIA:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
EXPLICACIÓ/GUIÓ DE LA PROPOSTA:

DURADA DE CADA PASSI:

DURADA DEL DECANS ENTRE PASSIS:

NOMBRE DE DESTINATARIS APROXIMAT, SEGONS L’ESPAI PROPOSAT:

EDATS RECOMANADES:

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS MATERIALS APORTATS (ATREZZO, DECORACIÓ, AMBIENTACIÓ,ETC.):

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS TÈCNICS APORTATS:
EQUIP DE SO
EQUIP DE LLUMS
GENERADOR
ALTRES: ..................................................................................................................................................................................
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NECESSITATS TÈCNIQUES I/O MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ DEL TALLER QUE NO ES DISPOSEN I QUE HAURIA
D’APORTAR L’AJUNTAMENT DE PALMA (ESCENARI, TANQUES, TAULES, CADIRES, ETC).
ESCENARI

MIDES: ................................................................................................................................................

TANQUES

NÚMERO: ............................................................................................................................................

PRESA DE CORRENT POTÈNCIA: ............................................................................................................................................
TAULES

NÚMERO: .............................................................................................................................................

CADIRES

NÚMERO: .............................................................................................................................................

ALTRES: ..................................................................................................................................................................................

S’ADJUNTA CURRÍCULUM DE LA PERSONA/COMPANYIA

PRESSUPOST DESGLOSSAT

CAIXET : .......................................................................................................................................................................................
RECURSOS MATERIALS: ............................................................................................................................................ ...................

Serveis complementaris (els que corresponguin)
EQUIPS DE SO: .............................................................................................................................................................................
EQUIPS DE LLUM: .........................................................................................................................................................................
GENERADOR : ..............................................................................................................................................................................
VIATGES : .....................................................................................................................................................................................
ALLOTJAMENTS: ..........................................................................................................................................................................
TRASLLATS INTERNS: ...................................................................................................................................................................
CÀTERING I DIETES: .....................................................................................................................................................................
ASSEGURANCES: ...................................................................................................................................................... ...................
ALTRES: ........................................................................................................................................................................................
SUBTOTAL : ..................................................................................................................................................................................
21 % D’IVA : ................................................................................................................................................................................
TOTAL : .................................................................................................................................................................... ...................
EN CAS DE RETENCIÓ IRPF, INDICAR PERCENTATGE : ........................ %
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES PER PART D'EMPRESES I ENTITATS
Denominació social de l’empresa/entitat:

NIF:

Nom i llinatges del representant legal:

DNI:

Com a:
Adreça:

CP:

Telèfon:

Fax:

Població:

Correu electrònic:

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i amb la finalitat de
participar al contracte menor de .................................................................................................................
DECLAR, EN EL CAS D’EMPRESA, QUE:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Tinc la capacitat de representació de l’entitat de referència
Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 65 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de contractes del sector públic, (LCSP) la qual s’acreditarà, en el cas de persones jurídiques, mitjançant
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o acta fundacional degudament inscrits en el Registre públic
corresponent
Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic previstes a
l'article 71 de la LCSP.
Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,76 de la LCSP.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.
No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.
Estar assabentat que en cas de no estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma, no podrà
formalitzar-se la contractació corresponent.
Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a la
Seguretat Social.
Complir amb la normativa vigent en matèria laboral, social, d’igualtat efectiva entre dones i homes i de Prevenció de
Riscs Laborals.
Tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte.

DECLAR, EN EL CAS D’ENTITAT, QUE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tinc la capacitat de representació de l’entitat de referència
Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons l’art. 65 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
contractes del sector públic, (LCSP), la qual s’acreditarà, en el cas de persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o
document de constitució, els estatuts o acta fundacional degudament inscrits en el Registre públic corresponent
Conèixer i no estic incurs en les circumstàncies que m’incapaciten per a signar contractes amb el sector públic previstes
a l'article 71 de la LCSP.
Complir els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts als arts 74,75,76 de la LCSP.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.
No haver-me donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques, o n’estic exempt.
Estar assabentat que en cas de no estar al corrent de les meves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma no es
podrà formalitzar la contractació corresponent.
Que tots els treballadors que participaran en aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a la
Seguretat Social o bé la relació que mantinc amb el personal voluntari que participa en aquesta activitat s’ajusta a la
normativa d’aplicació i a la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat a les Illes Balears.
Complir amb la normativa vigent en matèria en matèria laboral, social, d’igualtat efectiva entre dones i homes i de
Prevenció de Riscs Laborals.

Palma, _______ d__________________ de________
(firma i segell de l’empresa/entitat)
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