
 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE LES 
ACTIVITATS DE SANT SEBASTIA PETIT I SA RUETA EN MOTIU DE LES 
FESTES DE SANT SEBASTIA I CARNAVAL 2018 
 
En motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2018 i Carnaval 2018, des de 
l’Àrea de Participació Ciutadana s’obri aquesta convocatòria per a la contractació 
d’activitats de la festa infantil de Sant Sebastià Petit i Sa Rueta consistent en animacions 
infantils dirigides als més petits i les seves famílies.   
 

Es poden presentar a aquesta convocatòria propostes d’animació, pasacarrers, 
teresetes, contacontes, teatre de carrer, espectacles de circ, jocs, tallers i d’altres 
activitats que resultin atractives per a infants i famílies; així com la sonorització de 
dites activitats.  
 

a) Sant Sebastià Petit 2018 
 

Dia: diumenge 21 de gener  
Horari: de 10.30 a 14 h  
Lloc: Parc de sa Riera (per concretar) 

 
b) Sa Rueta 2018 

Dia: diumenge 11 de febrer  
Horari: de 10.30 a 13.30 h  
Lloc: la Rambla, pl. Mercat, c. Unió, pl. del Rei Joan Carles I, passeig del Born, pl. 
de la Reina.  

 
3. Presentació de propostes:  
El termini de presentació de propostes serà fins a les 14 hores del 6 de novembre.  
 
Les propostes d’activitats es presentaran de dilluns a divendres, de 9 a 14 h al Servei de 
Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, núm. 9, 4t de Palma de Mallorca CP 07001 o a 
l’adreça de correu electrònic participaciociutadana@palma.es amb la posterior 
confirmació de la recepció de la proposta. 
 
3. Documentació a presentar: 
Els interessats podran presentar tantes propostes com es vulgui, el més detallades 
possible. Cada proposta que es presenti, haurà d’especificar, com a mínim, els següents 
aspectes:  
 

- Annex 1, 2, 3 i 4 
- Descripció de l’activitat, duració, nombre de destinataris i edats a les quals va 

dirigida 
- Si s’aporta equip de so 
- Necessitats tècniques de la proposta: espai, escenaris, tanques, taules, cadires, 

presa de corrent i potència, equip de so, etc. 
- Pressupost desglossat 

 



 

Les propostes seleccionades aportaran abans de la signatura del contracte:  
 

- Còpia de la pòlissa i rebut d’assegurances de Responsabilitat Civil  
 

4. Valoració de les propostes presentades.  
 

Per a la selecció de propostes, es tindrà en compte:  
 

- Propostes originals, innovadores, divertides i lúdiques. 
- Adequació de les activitats a la programació i l’espai on es desenvoluparan. 
- Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta 
- Nombre total de participants  

 
 

5. L’Ajuntament de Palma podrà contractar el número de propostes que consideri 
oportunes, sempre i quan cada una d’elles no superi la quantia màxima establerta per a 
la contractació menor per empresa i/o entitat.  

 
6. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de:  
 

- No adjudicar part o la totalitat dels objectes d’aquesta convocatòria.  
- Obrir un altre termini per a presentació d’ofertes, si així ho considera necessari.  
- Sol·licitar canvis o millores que no modifiquin substancialment la proposta 

presentada per tal d’adequar l’activitat al programa de les festes. 
- 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. 

- Modificar la data, lloc i hora de les activitats proposades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEX 1. MODEL DE PROPOSICIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
D’ANIMACIÓ INFANTIL PER A:  

SANT SEBASTIA PETIT 2018 □ 

SA RUETA 2018 □ 
 
Denominació social de l’empresa: NIF/CIF: 

Nom i llinatges del representant legal: DNI: 

Adreça: CP: Població: 

Telèfon 1: 
Telèfon 2: 

Fax: Correu electrònic: 

 
Manifest que he tingut coneixement de la convocatòria per a la realització 
d’activitats d’animació infantil en el marc de les festes de Sant Sebastià i/o 
Carnaval mitjançant contracte menor, per la qual cosa, manifesta que coneix i 
accepta les condicions tècniques que regiran dita contractació i presenta a 
aquesta proposició (annex1) la següent documentació:  
 
 Descripció de l’activitat, duració, nombre de destinataris i edats a les 
quals va dirigida 
 Aporta equip de so 
 Necessitats tècniques de la proposta: espai, escenaris, tanques, taules, 
cadires, sonorització, presa de corrent i potència, etc. 

� Pressupost desglossat 

� Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per 
subscriure contractes per part d'empreses i/o entitats (Annex 2)  

 

I es compromet, en cas de resultar la proposta seleccionada, a presentar:  

 

 Còpia de l’assegurança de Responsabilitat  
 Documentació que acrediti la legalització de les instal·lacions 
elèctriques, si s’escau 

 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’empresa/entitat)  



 

ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS 
REQUISITS DE CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES AMB 
L’ADMINISTRACIÓ  
 

Denominació social de l’empresa/entitat:  NIF/CIF 

Nom i llinatges del representant legal:  DNI: 

Adreça:  CP: Població:  

Telèfon:  Fax: Correu electrònic:  

 
 
DECLARA, EN EL CAS D’EMPRESA:  
1. Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 72 del RDL 3/2011 de 14 de 

novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, 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 

2. Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic 
previstes a l'article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

3. Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,77,78 del RDL 
3/2011 de 14 de novembre, text refús de la Llei de contractes del sector públic  

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
5. No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.  
6. 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.  
7. Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a la 

Seguretat Social. 
8. Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
9. Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte 
 
DECLARA, EN EL CAS D’ENTITAT:  
1. Tenir capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix l’art. 72 del RDL 3/2011 de 14 de 

novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, 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 

2. Conèixer i no estar incurs en les circumstàncies que m'incapaciten per signar contractes amb el sector públic 
previstes a l'article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

3. Complir amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica establerts en els arts. 74,75,77,78 del RDL 
3/2011 de 14 de novembre, text refús de la Llei de contractes del sector públic. 

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.  
5. No haver-me donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o estar-ne exempt.  
6. 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.  
7. Que tots els treballadors que participaran a aquesta contracta estan degudament contractats i en situació d’alta a la 

Seguretat Social o bé la relació que manté amb el personal voluntari que participa d’aquesta activitat, està d’acord 
amb la normativa d’aplicació i amb la Llei 3/1998 de 18 de maig del Voluntariat a les Illes Balears.  

8. Complir  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
9. Si escau, tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte 
 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’empresa/entitat)  

 

 

 



 

 

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 de l’empresa:  NIF/CIF 

Nom i llinatges del representant legal:  DNI: 

Adreça:  CP: Població:  

Telèfon:  Fax: Correu electrònic:  

 

 
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 

desenvolupament de  l’activitat als centres de l’Ajuntament. 
- Informaré a 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. 
 

 

 

 

Sgt. Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’empresa/entitat)  

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 4) COMPROMÍS DE SUBSCRIURE UNA ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL  

 

 

Denominació social de l’empresa:  NIF/CIF 

Nom i llinatges del representant legal:  DNI: 

Adreça:  CP: Població:  

Telèfon:  Fax: Correu electrònic:  

 

En cas de resultar adjudicatari, ES COMPROMET A: 
 

- Comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per possibles danys a 
tercers, persones i bens, soferts en relació al contracte  i a lliurar, còpia de la 
pòlissa i del rebut de les assegurances esmentades a l’Ajuntament de Palma. El 
no lliurament de les còpies esmentades no eximeix al contractista de dita 
responsabilitat civil. 

 
Les propostes seleccionades  aportaran abans de la signatura del contracte:  
 

- Còpia de la pòlissa i rebut d’assegurances de Responsabilitat Civil 
 

 

Sgt. Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma i segell de l’empresa/entitat)  

 

 


