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ANNEX 1. PROPOSTA DEL SERVEI DE CINEMA A DISTRICTES 

I. MODEL DE PROPOSICIÓ.

(a) DADES DEL LICITADOR/A

DENOMINACIÓ SOCIAL DE L’EMPRESA: NIF: 

NOM I LLINATGES DEL REPRESENTANT LEGAL: DNI: 

COM A: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM o KM: BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 

1. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS TÈCNICS

- Descripció de la pantalla: 
   Aportació de pantalla inflable de PVC B1 flame retardant o similar     SÍ     NO 

- Descripció del projector de vídeo:

-Descripció de l’equip de so i acústic:

-Infraestructura elèctrica adaptable:

-Aspectes mediambientals:



o Possibilitat de projectar més d’una pel·lícula a llocs diferents en la mateixa data i hora 

SÍ         NO
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2. MESURES  INCLUSIVES DESTINADES AL PÚBLIC AMB ALGUNA DISCAPACITAT

o El 50 % de les pel·lícules ofertes es poden projectar en versió subtitulada en castellà o en 
català    SÍ         NO

o S’habilitarà un espai a cada lloc per a persones amb mobilitat reduïda    SÍ       NO  

3. MILLORES

o Possibilitat de projectar la mateixa pel·lícula a dos llocs diferents en la mateixa data i hora

SÍ         NO

o Activitats paral·leles o complementàries a les projeccions de cinema però que tinguin

relació amb el contracte (cinefòrum, conferències...)

       SÍ        NO 

    En cas afirmatiu, descripció d’aquestes: 
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4. PEL·LÍCULES OFERTES (Aquest apartat 4 cal omplir-lo tantes vegades com pel·lícules s’oferten)

Títol: 

Clàssica        Èxit  recent     Títol d’interès general 

Gènere: 

Acció Drama   

Animació       Documental    

Autor     Musicals      

Aventures      Terror      

Bèl·lic Suspens (Thriller) 

Biogràfic      Independent    

Ciència ficció Altres      

Comèdia      

Edat recomanada:  

o Aptes per a tots els públics

o Majors de 7 anys

o Majors de 12 anys

o Majors de 18 anys

Llengües en què està disponible: 

o Català

o Castellà

o Versió original subtitulada

o Català/castellà amb subtítols

Producció de l’estat espanyol: 

o Produccions cinematogràfiques produïdes a l’estat espanyol (excepte Illes Balears i

comunitats de parla catalana)

o Produccions cinematogràfiques produïdes a les Illes Balears o a altres comunitats de

parla catalana i en llengua catalana
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5. NECESSITATS TÈCNIQUES I/O MATERIALS QUE HA DE COBRIR 

L’AJUNTAMENT DE PALMA (ESCENARI, TANQUES, TAULES, CADIRES, ETC).  

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

ESCENARI                                                MIDES:  ........................................................................... 

TANQUES                                                 NOMBRE: ....................................................................... 

TAULES                                                     NOMBRE: ....................................................................... 

CADIRES                                                   NOMBRE: ....................................................................... 

       AUTORITZACIÓ PER A ACCÉS  I ESTACIONAMENT  VEHICLES                            

       NOMBRE I TIPUS DE VEHICLES : .............................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

      ALTRES                                      

6.  PRESSUPOST DESGLOSSAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (base imposable) .................…… + ........................ ( .......  % d'IVA) =  ……..………… € 

(Si està subjecte a retencions de l’IRPF s’ha d’especificar el percentatge: ................ % ) 

 

 

 

Manifest que conec i accept les condicions que s’especifiquen a la convocatòria per a la 

contractació del servei de cinema a l’aire lliure a districtes;  i en el cas de resultar adjudicatari, 

em compromet a lliurar, abans de  la realització de l’activitat, la còpia de la pòlissa i el darrer 

rebut de l’assegurança de responsabilitat civil. 

Palma, ...... d  ............................de 20 .... 

        Sgt/ 
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 

CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA. 

Denominació social: NIF/CIF 

Nom i llinatges representant: DNI: 

Adreça: CP: Població: 

Telèfon: Fax: Adreça electrònica: 

DECLAR, EN EL CAS D’EMPRESA, QUE: 

o 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

o 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.

o Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,76 de la LCSP.

o Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.

o No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.

o 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.

o Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a

la Seguretat Social.

o Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals.

o Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte

DECLAR, EN EL CAS D’ENTITAT, QUE: 

o 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

o 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.

o Complir els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts als arts 74,75,76 de la LCSP.

o Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.

o No haver-me donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques, o n’estic exempt.

o 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.

o 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 mantenc 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.

o Complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscs laborals.

o Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a realitzar l’objecte del contracte.

Palma,  _____ d  ______________ de 20 ___ 

(firma i segell de l’empresa/entitat) 
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ANNEX 3.  DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATÈRIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 

(Annex VIII del Procediment per a la coordinació d’activitats empresarials de l’Ajuntament 

de Palma) 

Denominació social: NIF/CIF 

Nom i llinatges representant: DNI: 

Adreça: CP: Població: 

Telèfon: Fax: Adreça electrònica: 

DECLAR QUE: 

- L’empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent.

- Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de

feina.

- Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar.

- Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugui originar en el desenrotllament

de l’activitat als centres de l’Ajuntament.

- Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a

conseqüència dels riscs de les activitats concurrents.

- Comunicaré qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat

dels treballadors de las empreses presents al centre de treball.

- Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts anteriors

abans de firmar el contracte.

- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades o

altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius.

- Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aporto la documentació necessària o no

compleixo la normativa vigent en matèria de prevenció.

Lloc / data / signatura i segell de l’empresa 

Palma , a  ...... d  ...................... 20 ..... 
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