Unitat emissora:

REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL.
NEGOCIAT DE CULTURA II. TEATRES

Codi orgànic

04011100

Assumpte:

Selecció espectacles -ESCENA 2020/2021

Expedient

4.5.1(bis)T 2020

En relació a l’expedient TEATRES MUNICIPALS i segons les directrius marcades per aquesta
regidoria, i continuant amb l’acollida i programació d’esdeveniments escènics rellevants a
Palma, així com donar contingut a la línea de programació d’Arts Escèniques, havent publicat la
convocatòria de Escena amb l’objectiu donar continuïtat a l’oferta municipal d’espectacles per a
adults que l’Ajuntament de Palma ofereix als teatres municipals i de cobrir aquesta demanda
escènica per a 2020 (octubre a desembre) i 2021 (gener a juny), i una vegada acabat el primer
termini de la presentació d’ofertes, la comissió avaluadora formada per: Catalina Caldentey
Pascual, com a assessora especialista, Miquel Angel Contreras Ramis com a director general
Música i Arts Escèniques i Kika Aguiló Moll com encarregada dels teatres municipals de
Palma, han seleccionat quatre propostes per a la temporada 2020-2021 primer termini, les
següents obres de les companyies que es presentaren complint els requisits de la mateixa i que
han obtingut major puntuació:
1234-

Nomophobia-L’Aviador-9 punts
Ubuntu- Ana Berenguer- 8,5 punts
Test-Griot-Baal-9 punts
Paradís- El Somni -8,5punts

5- 78 Diumenges- Col·lectiu de Teatre i Dansa No Crecerán Las Lechugas -6,5 punts
6- 1940 Manuscrito encontrado en el olvido- Tolo Ferrà -7,5 punts
7- Amarg –Òrbita Produccions- 5,5 punts
8- Apicata, nova tragèdia romana- -L’Espill Teatre- 5 punts
9- Aürt- Des-equilibrats -7 punts
10- Ávol-Circ Bover- 7 punts
11- Avui és un bon dia per viure- Cultural-ment S.C. -7 punts
12- Bernat- Tshock Cultura Emocional.- 5 punts
13- Bufones-Ombra Teatre- 5 punts
14- Carmen- Antzoki Teatteri-6 punts
15- Coloma -Cultural-ment- S.C.- 6,5 punts
16- De nou un instant tan breu-La Mecánica- 6,5 punts
17- Don Quijote- Teatrix- 6 punts
18- El Bosc de Birnam- Taula Rodona-5 punts
19- El Cabaret de las Sirenas- Dani García- 4 punts
20- El pes de la pell- La Lioparda-6 punts
21- En casa- Catalina Lans-7 punts
22- Envolverse en el Abismo- Antzoki Teatteri- 6 punts
23- Es Cristal –Margalida Riera- 5,5 punts
24- Esto no es un monólogo es una mujer- Angelo Nestore-6 punts
25- Frida- Victoria Kersul- 5 punts
26- Gala dansa-Euroclàssics- 6 punts
27- Ginoide- BAAL -6 punts
28- Guaret-Colectivo BananaRos -6 punts
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La resta de les produccions romanen dins l’expedient on constaran com a presentades a la
convocatòria 2020-2021 i no seleccionades.

29- Informe I-Investigació Teatral Humanística-4 punts
30- Istrucciones para entender el amor- Noyo colectivo-3 punts
31- La dulce Ingeborg- Companyia Andrea Cruz-5 punts
32- Llum Trencada- Iguana Teatre-6 punts
33- Lo inhabitable- Angelo Nestore-6 punts
34- Los Brackets de Afrodita- As Marias-5 punts
35- Mussiclowns –Teatrix-6 punts
36- Pulso-A Tempo-7,5 punts
37- Quin desgavell de bon matí- Trui-3 punts
38- Resonancia Preverbal-Catalina Lans-6 punts
39- Rissaga- Elixir Teatre- 7,5 punts
40- Romeo y Julieta,una mirada distinta-Antzoki teatter- 6 punts
41- Sense paga, ningú paga! Estudi Zero-6 punts
42- Sessió contínua- Orbita Produccions-4 punts
43- Tales of the Body- Andrea Cruz Company-4 punts
44- Tosca-Diabulus in Música- 5,5 punts
45- Un Hilito- Inés Sarmiento Huerta -4 punts
46- Un marit Fora –Trui -3 punts
47- Una nit vaig sommiar que vivia a Menorca- Cultural-ment S.C. -6,5 punts
48- Una Tienda en París- Daltmurada- 6 punts

En compliment de les bases d’execució del pressupost 18, 33.6 i 33.7; la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per l’RDL 2/2004, de 5 de març; les Bases d’execució del Pressupost
municipal per a l’any 2020, el Decret de batlia núm. 201913026, de 28 de juny de
2019, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma; el Decret núm.
201912198, de 17 de juny de 2019, de l’estructura de les àrees de l’Ajuntament de Palma i
l’assignació dels regidors titulars respectius; el decret 201912308 de 18 de juny de 2019 de
nomenament de Tinents de Batle, l’acord de la Junta de Govern de Palma, de 28 d’octubre de
2015, que va delegar els contractes menors en general als titulars de les àrees i de les àrees
delegades en l’àmbit de les seves competències, i el Decret núm. 3000, de 26 de febrer de 2014,
de delegació de competències del director de la Secretaria de la Junta de Govern en altres
funcionaris de l’Ajuntament, es proposa que es dicti la següent
RESOLUCIÓ

1r. Aprovar la següent relació d’obres i companyies que han estat seleccionades dins el
primer termini de presentació de propostes per a la temporada 2020-2021 de la convocatòria
d’ESCENA, aprovada per decret de batlia núm. 202006477 de data 4 de maig de 2020.
Nomophobia-L’Aviador-9 punts
Ubuntu- Ana Berenguer- 8,5 punts
Test-Griot-Baal-9 punts
Paradís- El Somni -8,5punts

2n. Publicar aquesta resolució al web de cultura perquè es pugui presentar amb un termini de
15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació, qualsevol reclamació per part

Tramitació: Negociat de Cultura II. Ce Blanquers, 2 (07001) Palma.
Tel. 971 225900. teatresmunicipals@palma.es

Núm. de decret: AJT 202011403. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 27/07/2020 i hora 11:15.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC0021F6AFC6BB1EEAB3FD38B046F00831

Qualsevol reclamació per part de les ofertes presentades, admeses o excloses, s’haurà de fer a
través dels canals oficials d’admissió de documents de l’Ajuntament de Palma

de les ofertes presentades, admeses o excloses a traves dels canals oficials d’admissió de
documents de l’Ajuntament.
Palma, 21 de juliol de 2020
El coordinador dels teatres municipals

La cap de secció

(firmat electrònicament)

(firmat electrònicament)

Rafel Perelló Gelabert

Margalida Noguera Pomar

Davant meu
El cap del Servei

Que es decreti
El tinent de batle de Cultura i Benestar Social

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26.02.14
(BOIB núm. 30, de 4.03.14)
(firmat electrònicament)

P.d. Decret de batlia 201913026 de 18/06/2019 (BOIB 94 d’11/07/2019)
(firmat electrònicament)

Rafael Calle Castañeda

Antoni Noguera Ortega
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p.d. Decret de batlia núm. 201912198 de 17/06/2019

