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CONVOCATÒRIA DEL CICLE D’ACTIVITATS “VEÏNS I VEÏNES D’AQUÍ I D’ALLÀ” A LES 
FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2020 
 
 
Amb l’objectiu de donar visibilitat a la diversitat cultural existent a la nostra Ciutat i 

amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2020, l’Ajuntament de Palma obre la 

convocatòria de la V edició de “Veïns i veïnes d’aquí i d’allà”, amb la finalitat que les 

entitats sense ànim de lucre representatives de les diferents cultures puguin presentar 

les seves propostes per a la realització d’aquest cicle d’activitats i així donar a conèixer 

els trets identificatius de la seva cultura en un marc festiu i d’intercanvi.  

 

Les anteriors edicions de “Veïns i veïnes d’aquí i d’allà” han estat:  

 

− “Gitano: el ciutadà desconegut” 

− “Palma – Xina: encontres mil·lenaris” 

− “Brasil: ciutadans del món” 

− “L’Islam per descobrir” 

 

Es tracta d’oferir un espai que possibiliti una major visibilitat de la cultura seleccionada 

i que permeti la interacció d’ambdues cultures afavorint un espai en què els membres 

del col·lectiu convidat puguin donar a conèixer els seus costums, la seva història, el seu 

idioma i els seus trets culturals característics.  

 

 

1. OBJECTE 
 

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar una de les propostes presentades 

representatives d’un país i una cultura, per a dur a terme el cicle d’activitats “Veïns i 

veïnes d’aquí i d’allà” amb les següents finalitats:  

 

a) Donar continuïtat a l’activitat “Veïns i veïnes d’aquí i d’allà”. 

b) Donar suport a les iniciatives ciutadanes promogudes per entitats sense ànim de 

lucre representatives de cultures d’altres indrets existents a la nostra ciutat perquè 

puguin donar a conèixer els seus costums, la seva història, el seu idioma i els seus 

trets culturals característics. 

c) Promoure la interculturalitat en el marc de les Festes de Sant Sebastià 2020.  

 
 
2. DESTINATARIS 

 

Poden presentar propostes les entitats ciutadanes sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats ciutadanes (RMEC), representatives d’una cultura i que 

desitgin que aquesta cultura sigui la convidada del cicle d’activitats “Veïns i veïnes 

d’aquí i d’allà”.  

 

 



 

Tramitació: Participació Ciutadana. Pl. Santa Eulàlia, 9, 4t pis. Tel. 971 225902 

participaciociutadana@palma.es www.palma.es 

 
  

 
2 

L’entitat que presenti la proposta guanyadora es convertirà en col·laboradora de 

l’òrgan organitzador de les activitats del cicle “Veïns i veïnes d’aquí i d’allà”.  

Amb la finalitat de donar visibilitat al major nombre de cultures possibles quedaran 

fora de la convocatòria els programes d’activitats que presentin cultures que ja hagin 

participat del programa “Veïns i veïnes d’aquí i d’àllà” en els darrers quatre anys. 

La presentació de projectes no pressuposa la seva acceptació per part de l’Ajuntament 

de Palma.  

 

3. REQUISITS DE LES ACTIVITATS PROPOSADES 

 

Les propostes han d’incloure, com a mínim: 

a) La motivació per la qual es proposa  la cultura en concret. 

b) La possible relació o aspectes en comú amb la cultura, tradició i folklore d’aquí. 

c) La proposta d’activitats que es podrien desenvolupar al voltant de la temàtica 

festiva, cultural o artística: música, teatre, ball i dansa, pintura, exposicions, tallers, 

cercaviles i qualsevol altra proposta significativa de la cultura i folklore que es 

vulgui presentar.  

 

Les activitats proposades han de complir els següents requisits: 

a) Tenir un caire participatiu, lúdic i festiu. 

b) Ser destinades a tots els públics i obertes a la participació de tota la ciutadania de 

Palma.  

c) Ser d’accés lliure per als participants.  

d) S’han de dur a terme entre els dies 11 i 26 de gener, segons la programació final de 

les festes.  

e) No tenir una finalitat lucrativa i/o comercial.  

f) Tenir un caràcter d’interès general per al conjunt de la ciutat de Palma. 

 

Quedaran excloses les activitats que:  

a) Defensin interessos religiosos, corporatius, partidistes o de grup, i en general que 

siguin alienes a l’interès general dels ciutadans o que tinguin un contingut 

impossible, inconstitucional, il·legal o constitutiu de delicte. 

b) Formin part d’altres programes o subvencions municipals i/o d’altres 

administracions públiques.  

c) No s’exposin de forma clara i puguin induir a interpretacions dubtoses. 

d) Contradiguin plans d’actuació o ordenances municipals. 

e) Promocionin o fomentin el consum de productes no saludables. 

f) No hagin presentat la sol·licitud dins els terminis establerts en aquesta 

convocatòria. 

g) No siguin viables tècnica o econòmicament. 

h) Siguin activitats de mercats.  

 

Les propostes que no compleixin aquests requisits es desestimaran. 
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4. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
 

Es poden presentar proposicions fins al divendres dia 18 de setembre al Registre 

d’Entrada de les oficines d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Palma en horari 

de 8.30 a 14h, i a les dependències a què es refereix l’art. 20.4 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de procediment administratiu.  
 
OAC AVINGUDES Av. Gabriel Alomar, 18 - C.P.07006 - Tel. 971 225 900.  
OAC CORT C/ Plaça Santa Eulàlia, 9 baixos - C.P.07001 - Tel. 971 225 900.  
OAC PERE GARAU C/ Pere Llobera, 9 - baixos - C.P.07007 - Tel. 971 22 59 00.  
OAC S'ARENAL Av. Amèrica, 11 - C.P.07600 - Tel. 971 225 891.  
OAC S'ESCORXADOR C/ Emperadriu Eugènia, 6 - C.P.07010 - Tel. 971 201 362 - 971 201 150. a 14 h. 
OAC SANT AGUSTÍ C/ Margaluz, 30 - C.P.07015 - Tel. 971 708 733.  
OAC SANT FERRAN* Av. Sant Ferran, 42 (Edif. Policia Local) - C.P.07013 - Tel. 971 225 511.  
 (oficina tancada per obres juliol i agost) 
OAC SON FERRIOL  Av. del Cid, 8 - C.P.07198 - Tel. 971 426 209.  
OAC SON MOIX Camí de la Vileta, 40 - C.P. 07011 - Tel. 971 281 870. 

 

 

5. SELECCIÓ DE PROPOSTES 

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, l’Ajuntament de Palma 

podrà obrir el tràmit d’audiència a les entitats proposants per a revisar les propostes i 

esmenar-ne possibles deficiències.  

 

D’entre les propostes que compleixin els requisits se seleccionarà, mitjançant sorteig 

públic, la que es durà a terme dins el cicle “Veïns d’aquí i d’allà” a les Festes de Sant 

Sebastià 2020. El sorteig es realitzarà la primera setmana del mes d’octubre. La data i 

el lloc definitius de dit sorteig es publicaran al Portal de Participació Ciutadana del web 

de l’Ajuntament de Palma. 

 

L’entitat guanyadora i l’Ajuntament de Palma elaboraran un protocol d’actuació per a 

confeccionar la proposta definitiva de programació del dit cicle a les Festes de Sant 

Sebastià 2020.  

 

L’Ajuntament de Palma inclourà la proposta seleccionada al programa de Festes de 

Sant Sebastià 2020 i assumirà l’organització de les diferents activitats (en col·laboració 

amb l’entitat proposant). Les despeses de contractació artística i d’activitats 

socioculturals seran gestionats de forma directa per l’Ajuntament de Palma segons 

criteris tècnics i d’acord amb el procediment administratiu corresponent, per un 

import màxim de 6.000 € (amb el 21% d’IVA inclòs).  

 

Així mateix, l’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’introduir canvis a les propostes 

presentades atenent criteris de qualitat, artístics, d’idoneïtat, de coherència amb la 

programació festiva, d’adequació, d’organització i/o de seguretat, així com de deixar 

deserta la convocatòria si considera que cap de les ofertes presentades compleix les 

característiques oportunes per al seu desenvolupament.  
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6. CONDICIONS I APORTACIONS DE LES ENTITATS PROMOTORES I DE L’AJUNTAMENT 
DE PALMA 
 
a) L’entitat que hagi presentat la proposta seleccionada es convertirà en 

coorganitzadora i serà la interlocutora que representi el col·lectiu cultural davant 

l’Ajuntament de Palma.  La decisió final respecte de la programació d’activitats 

correspondrà a l’Ajuntament de Palma.  

 

b) En funció de l’activitat i de la disponibilitat de recursos, l’Ajuntament de Palma 

podrà:  

− Contractar els grups i/o actuacions i altres activitats de caire sociocultural que 

es considerin necessàries.  

− Aportar els serveis municipals d’infraestructures, seguretat ciutadana, 

prevenció d’incendis i protecció civil que són de la seva competència. 

− Aportar l’assistència sanitària i primers auxilis. 

− Aportar la neteja i higiene (WC portàtils). 

− Aportar el Pla d’autoprotecció en el cas de d’activitats no permanents majors. 

− Fer difusió de l’activitat i incloure-la al programa institucional i a la publicitat 

que faci de les festes. 

 

c) La promoció i publicitat de les activitats objecte d’aquesta convocatòria haurà 

d’incloure el logotip de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el manual d’identitat 

corporativa, el qual es lliurarà a l’entitat. Aquesta publicitat haurà de comptar amb 

el vistiplau de l’Ajuntament. Per la seva banda l’Ajuntament podrà fer difusió de les 

activitats acceptades incloent-hi el logotip de l’entitat resultant. En aquest cas no 

inclourà publicitat de tercers. 
 

 

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

Les propostes hauran d’incloure, com a mínim, la següent informació, la qual apareix a 

l’annex 1:  

a) Títol i descripció de la proposta 

b) Entitat proposant 

c) Motivació de la proposta i justificació de l’interès públic general de l’activitat i la 

seva relació o punt en comú amb la cultura d’aquí.  

d) Descripció i contingut de les activitats proposades i, si s’escau, proposta de grups o 

artistes participants 

e) Proposta de calendari 

f) Ubicació proposada  

g) Pressupost estimat si es du a terme la proposta  

h) Previsió de necessitats i serveis (infraestructures, ocupació de via pública, 

seguretat ciutadana, prevenció d’incendis, assistència sanitària i primers auxilis, 

neteja i higiene, etc.) 
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8. DESESTIMACIÓ DE LA PROPOSTA DEFINITIVA 
 

Es podrà desestimar la proposta definitiva, prèviament a la realització de l’activitat, 

pels següents motius:  

  

a) No prosperar la proposta per part de l’entitat proposant, amb justificació prèvia. 

b) No arribar a acords de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma. 

c) Produir-se canvis substancials a la proposta definitiva respecte de la inicial. 

d) No aportar les dades necessàries i adients que garanteixin els serveis de seguretat, 

primers auxilis i salubritat, i d’altres condicions que hagi pogut establir 

l’Ajuntament de Palma. 

e) Produir-se una manca de col·laboració de l’entitat proposant amb l’Ajuntament de 

Palma.  

f) Incomplir els requisits i les condicions establertes en aquesta convocatòria.  

 

En qualsevol d’aquests casos, l’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient podrà 

proposar que s’arxivi i valorar l’acceptació d’una altra proposta presentada en 

substitució, per ordre del sorteig i si per raó de temps es pot realitzar.  

 

La proposta definitiva aprovada per l’Ajuntament de Palma estarà supeditada en tot 

moment a l’autorització administrativa de l’activitat no permanent, sigui major o 

menor. 

 


