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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS DE BANDES DE MÚSICA 

DURANT L’ANY 2020 

 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

La Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el Decret 
de batlia 201602751, de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius, i la Llei 
23/2006, de 20/12/2006, de capitalitat de Palma, té les comesos, entre d’altres, de: 

• Proporcionar una oferta cultural d’interès per a la ciutadania. 

• Incentivar la presència d’agents culturals externs a l’administració. 

• Contribuir a la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni artístic de la ciutat. 

• Donar suport a la iniciativa ciutadana. 
 

Així, l’objecte del contracte és poder oferir a la ciutadania de Palma actuacions musicals de 
tipus banda de música (entenent aquestes com es detalla al punt DESTINATARIS) de forma 
que es puguin complementar o protagonitzar activitats i esdeveniments culturals (concerts, 
desfilades i activitats de carrer) durant tot l’any 2020, siguin aqueixos de titularitat 
municipals o no, i que comptin amb el suport d’aquest Ajuntament per a la seva realització. 
 
 
JUSTIFICACIÓ 
 
La nostra regidoria manté de forma ininterrompuda en el temps el seu suport a les 
iniciatives, tant municipals com d’entitats d’interès públic o ciutadanes, que fomenten el 
desenvolupament cultural i artístic a Palma, a través, entre d’altres, d’activitats musicals 
tipus concert o esbarjo de carrer en el marc d’esdeveniments d’interès comunitari. 
 
Per tant, es considera important tenir a l’abast bandes de música que puguin cobrir la 
demanda que generin les activitats esmentades, les quals es sol·licitin mitjançant els canals 
que s’estableixin d’acord amb el criteris municipals. 
 
 
DESTINATARIS I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
Aquesta convocatòria s’adreça a músics, grups professionals, promotors, formacions i entitats 
culturals que tinguin capacitat d’oferir una proposta musical com les esmentades, tenint en compte 

que per banda de música entenem un formació mínima de 15 de músics (entre  vent i 
percussió) que té la possibilitat d'incorporar instruments d’altres tipus i que, a diferència 
de les orquestres, compta amb repertoris musicals dirigits a activitats de carrer, sent 
especialment idònia per a la música festera i d’activitats veïnals (festes majors, desfilades, 
concerts a l'aire lliure, cercaviles, etc.) i pot dur a terme concerts i desfilades. 
 
Cal tenir en compte que les característiques d’aquestes actuacions, el seu lloc de realització 
i d’altres s’ajustaran a cada activitat específica a l’efecte d’aquest contracte. 
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DURADA DEL CONTRACTE  

 
El contracte estarà en vigor des de la data d’adjudicació fins al 31 de desembre de 2020. 
 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 
El pressupost màxim és de 14.400 euros IVA inclòs, d’acord amb l’article 20.u.15 de la Llei 
37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, a raó d’un màxim de 600 euros IVA inclòs per a 
cadascuna de les actuacions i en càrrec a l’aplicació 03-33433-22711 MÚSICA PER PALMA – 
CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA, del Pressupost municipal de despeses de 2020. 
 
L’Ajuntament no garanteix un mínim d’actuacions a realitzar durant la vigència del 
contracte. El volum d’actuacions estarà determinat per les necessitats municipals i el 
pressupost màxim de licitació. 
 
 
PERÍODES I LLOC DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
 
A partir del dia de la publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Palma i fins al 15 de gener de 2020. 
 
Els interessats que puguin complir les característiques del contracte han d’expressar la seva 
voluntat de ser contractats mitjançant sol·licitud general degudament complimentada i 
declaració responsable del compliment de les condicions i dels requisits de capacitat per a 
subscriure contractes amb l’Ajuntament de Palma (ANNEX I). 
 
Palma, 29 de novembre de 2019 
 
    Conforme    Assabentat 
L’ajudant d’espectacles El T’ASC Coordinador   El director de Cultura 
 
 
 
 
Josep Lluís Moyà Roig  Josep Gabriel Pomar Ordinas  Miquel Angel Contreras
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ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS I DELS 
REQUISITS DE CAPACITAT PER A SUBSCRIURE CONTRACTES AMB 
L’AJUNTAMENT DE PALMA (model normalitzat) 
 
 
 
................................................................................................., amb DNI ..............................,  
                                         (nom i llinatges) 
 
en representació de ................................................................................................................. 
 
amb domicili a c./pl./av./pg. ................................................................................................... ,  
 
núm. .......... , CP ...................., amb CIF ......................................   
 
i telèfons ...................................... / .......................................,  i  adreça o adreces 
electròniques  
 
................................................................................................................................................. 
 
 
DECLAR QUE: 
 
1. Tenc capacitat d’obrar per a contractar amb l’Ajuntament, segons el que estableix 

l’art. 72 de l’RDL 3/2011, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP), la qual s’acredita, en el cas de les 
persones jurídiques, mitjançant l’escriptura pública o el document de constitució, els 
estatuts o l’acta fundacional degudament inscrits al registre públic corresponent. 

2. No estic sotmès a les circumstàncies que m’incapaciten per a firmar contractes amb 
el sector públic previstes a l‘article 69 del TRLCSP. 

3. Estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per 
la normativa vigent, i tots els treballadors que participen en aquesta proposta de 
contractació estan degudament contractats. 

4. Estic assabentat que si no estic al corrent de les obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Palma no es podrà formalitzar la contractació corresponent. 

 
 
 
....................................., ........... d  ................................ de 2019 
 
 
(Lloc, data i firma del/de la licitador/ra i segell de l’entitat/empresa) 
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