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Asunto:

Petició de propostes per l’edició i distribució de l’obra
guardonada al Premi Ciutat de Palma de Còmic 2020, i
per a la promoció de l’obra i l’artista

Expediente

Còmic

Empreses destinatàries: Editorials amb trajectòria a l’edició de còmics.
1. Motivació de la necessitat
1. L’Ajuntament de Palma convocà el Premi Ciutat de Palma de Còmic, que es falla el
20 de gener de 2020 i es va lliurar el 28 de maig de 2020.
2. A més de la dotació econòmica del Premi, l’Ajuntament vol impulsar l’edició de
l’obra, la seva distribució i la promoció de l’autor. Tal com estableixen les Bases del
Premi, l’autor guanyador, sense perdre mai la propietat intel·lectual de l’obra,
cedeix els drets de la primera edició a l’Ajuntament de Palma.
3. Per a facilitar l’edició i la distribució de l’obra i la promoció de l’autor,
l’Ajuntament de Palma obre una convocatòria de presentació de propostes per a
editar l’obra guanyadora de la convocatòria del Premi del 2020.

2. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la presentació de propostes per a editar i distribuir
l’obra guanyadora del Premi Ciutat de Palma de Còmic de 2020, per a promoure l’obra
i l’autor, i per a subministrar-ne 150 exemplars, d’acord amb les prescripcions d’aquest
Plec de condicions.

3. Preu màxim
L’Ajuntament de Palma destinarà la quantitat màxima de 4.500 € (IVA exclòs) a aquest
contracte amb càrrec al Pressupost de despeses de 2022.
4. Obligacions de l’adjudicatari
1. Són obligacions de l’adjudicatari:
-

Editar un mínim de 300 exemplars i lliurar-ne 150 a l’Ajuntament dins el termini
dels quatre mesos següents a l’aprovació de l’encàrrec.
Promocionar l’obra i l’autor guanyadors.
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-

Encarregar-se de la correcció ortogràfica i tipogràfica del llibre.
Fer constar a la portada del llibre que és el Premi Ciutat de Palma de Còmic 2020,
així com el nom dels membres del Jurat.
Abans de la impressió, trametre una mostra de la coberta i la portada al Negociat de
Cultura perquè hi doni la seva conformitat.
Un cop editada l’obra, lliurar-ne 150 exemplars a la Regidoria de Cultura i Benestar
Social.
Signar un acord de drets d’edició amb l’autor.

2. Així mateix, l’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències
que es derivin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, els errors, els
mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
3. Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses ocasionades per a l’obtenció de
llicències, autoritzacions, documents o qualsevol informació d’organismes oficials o
particulars, així com pels imposts, els drets, les taxes o compensacions i d’altres
gravàmens que resultin d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i la
quantia que aquestes assenyalin.
5. Contingut de les propostes
Les propostes han de contenir els següents documents:
-

imprès de sol·licitud correctament emplenat i còpia del NIF/CIF del sol·licitant
(annex 1)
declaració responsable que es compleixen els requisits de capacitat per a subscriure
contractes (annex 2)
pressupost de l’oferta signat/segellat
característiques tècniques de l’edició
pla bàsic de distribució i de promoció de l’obra i de l’autor
proposta de contracte d’edició amb l’autor
adjuntar un fragment de l’obra (annex 3)

6. Termini de l’edició
El llibre s’ha d’editar dins el termini dels quatre mesos següents a l’adjudicació del
contracte.
7. Criteris de valoració de les propostes
Un cop rebudes les propostes es determinarà quina és la més avantatjosa d’acord amb
els següents criteris de valoració:
-

qualitat de l’edició (aportar mostra i característiques de l’edició)
termini més breu per a l’execució de l’edició
distribució i promoció planificada
trajectòria de l’editor en relació a l’obra a publicar
col·lecció en la qual s’inclourà la publicació i informació dels títols publicats
preu de l’oferta
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8. Presentació de les propostes
Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al següent correu electrònic:
solleric@palma.cat
La documentació que no es pugui entregar per correu electrònic es pot enviar al
Negociat de Espais d’Art. Casal Solleric Passeig d’es Born, 27 – 07012 Palma. En el
moment d’enviar la proposta per correu indicar a la sol·licitud que s’enviarà per correu
postal o presencialment la resta de documentació.
Termini de presentació de les sol·licituds: El termini de presentació de las sol·licituds
finalitza 10 dies hàbils des de el dia següent a la data de publicació en el perfil del
contractant a les 14 hores.
Presentació d’ofertes a:
Negociat de Espais d’Art. Casal Solleric.
administracio.solleric@palma.cat amb còpia a ainamaria.bauza@palma.cat;
mariadelpilar.pujol@palma.cat;
Podeu enviar els dubtes a:
ainamaria.bauza@palma.cat; mariadelpilar.pujol@palma.cat;
Telèfon 971722092

Cada oferent podrà presentar una proposta. Presentar propostes suposa acceptar
aquestes condicions.
8. Pago del precio y forma
L’abonament del preu es tramitarà quan s’hagi entregat una declaració jurada de que
s’ha publicat 300 exemplars per part del editor, i dels quals, s’hagin subministrat 150
exemplars al Servei de Cultura; una vegada presentada i conformada la factura
presentada por l’editor.
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