
 

 

CONVOCATÒRIA PER A AUTORITZACIONS D’ACTUACIONS DE B ANDES DE 
MÚSICA AFICIONADES DURANT L’ANY 2017 

 
1. Objecte 
 

L’Ajuntament de Palma té l’objectiu de continuar fomentant les actuacions de 
bandes de música aficionades a diferents indrets de la ciutat i com oferta 
complementària de suport als programes d’activitats de les entitats declarades 
d’interès públic o de les veïnals de Palma, durant l’any 2017. 

 
2. Requisits  
 

La petició de totes aquestes entitats ha de ser per a realitzar activitats sense ànim 
de lucre o amb una justificació social declarada d’interès públic. 
 

3. Característiques 
 
Les autoritzacions objecte d’aquesta convocatòria consisteixen en la cessió d’una 
actuació de les que té contractades l’Ajuntament de Palma amb les formacions 
musicals tipus banda de música aficionada i amb repertori apropiat per a concert, 
desfilada, animació de carrer, o similar. 
 
Aquestes autoritzacions seran possibles si hi ha disponibilitat contractual i la 
programació i disponibilitat d’aquestes formacions ho permet. Així mateix, 
l’activitat per a la qual se sol·licita l’actuació s’ha de desenvolupar dins el terme 
municipal de Palma. 

 
En quant a l’actuació autoritzada, seran responsabilitat del peticionari la gestió de 
la logística i l’organització de totes les infraestructures adients. Tots aquests 
aspectes han d’estar prèviament acordats amb el responsable de la banda de 
música que hagi d’actuar. 
 
Una vegada formalitzada i concedida l’autorització d’actuació, qualsevol canvi que 
hi introdueixi el sol·licitant sense comptar amb el vistiplau dels responsables 
municipals i de la banda adjudicada, podrà ser motiu de resolució de 
l’autorització. 

 
Els sol·licitants admesos entenen i accepten les característiques d’aquesta 
convocatòria, així com l’aplicació de la legislació vigent al tipus d’activitat per a la 
qual demanin l’autorització. 

 
4. Impresos 
 

Els interessats a sol·licitar aquestes autoritzacions poden descarregar els 
impresos corresponents a http://www.palma.cat o sol·licitar-los a l’adreça 
electrònica musicaiescena@palma.cat 

 
 



 

 

5. Termini i lloc de presentació de peticions  
 

Es podran presentar sol·licituds fins dia 24 de març de 2017 a les oficines 
d’atenció a la ciutadania: 
� OAC AVINGUDES. Av. de Gabriel Alomar, 18 (ed. Avingudes) - CP 07006 - 

Tel. 971 225 900. 
� OAC CORT. Pl. de Santa Eulàlia, 9, baixos (Ajuntament) - CP 07001 - Tel. 971 

225 900. 
� OAC L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal) - CP 07600 - Tel. 971 225 891. 
� OAC L’ESCORXADOR. C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) - 

CP 07010 - Tel. 971 201 362. 
� OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 971 225 

900. 
� OAC SANT AGUSTÍ. C. de Margaluz, 30 (Sant Agustí) - CP 07015 - Tel. 971 

708 733. 
� OAC SANT FERRAN. Av. de Sant Ferran, 42 (ed. Policia Local) - CP 07013 - 

Tel. 971 225 900. 
� OAC SON FERRIOL. Av. del Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971 426 

209. 
 
Els sol·licitants autoritzats han de fer constar el patrocini de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Palma a tot el material de promoció relacionat amb 
l’actuació concedida. Això s’ha de fer en lloc preferent i atenent els criteris que 
marqui l’Ajuntament de Palma quan a logotips i marques que hi hagin de figurar. 
No s’ha de fer cap tipus de promoció que no compti amb el vistiplau dels 
responsables municipals de l’autorització. 
 
Així mateix, a tots els efectes, els sol·licitants autoritzats són els responsables 
legals de tota de l’activitat per a la qual han sol·licitat l’actuació. 

 
6. Selecció, valoració i resolució de les autoritza cions d’ús  

 
Aquest procediment serà resolt mitjançant decret per la Regidoria de Cultura, 
Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, la 
qual nomenarà una comissió avaluadora formada per tres membres de la 
Regidoria. La valoració màxima que podrà obtenir cada sol·licitud serà de 65 
punts. 
 
Puntuació (sempre que s’acrediti): 
- Sol·licitants amb seu social a Palma: 10 punts. 
- Sol·licitants inscrits al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 10 punts. 
- Sol·licitants inscrits al Registre d’associacions de la CAIB: 5 punts. 
- Projecte d’activitat o activitats on s’inclourà l’actuació sol·licitada: 10 punts. 
- Declaració d’interès social per part d’altres entitats implicades en el programa 

d’activitats presentat: 2 punts per declaració, fins a un màxim de 10 punts. 
- L’actuació prevista per a la qual se sol·licita l’actuació serà amb recollida de 

fons benèfics: 10 punts. 



 

 

- L’entitat no disposa al seu entorn més proper de cap formació musical per a 
sol·licitar col·laboració a l’actuació prevista: 10 punts. 

- En cas que una entitat faci més d’una sol·licitud, només s’autoritzarà, si 
s’escau, la que obtingui major puntuació. 

 
Una vegada valorades totes les sol·licituds, la comissió avaluadora farà una llista 
per ordre de punts obtinguts i s’autoritzaran les de més puntuació. Les 
sol·licituds no autoritzades passaran a una llista d’espera per ordre de punts per 
si es cancel·la alguna actuació autoritzada. En cas d’empat de punts, la comissió 
decidirà el lloc a la llista d’acord amb el Pla Estratègic Municipal. En cas que una 
entitat faci més d’una sol·licitud, només s’autoritzarà, si s’escau, la que obtingui 
major puntuació. 

 
7. Revocació de l’autorització  
 

Independentment del moment en què es trobi l’actuació autoritzada, aquesta es 
pot revocar per: 
- Alteració de qualsevol aspecte de l’activitat o dels requisits que ha possibilitat 

l’autorització de l’actuació respecte de la documentació presentada en el 
període de sol·licitud. 

- Incompliment de les indicacions o requeriments dels responsables municipals 
de l’autorització o de la banda de música contractada. 

 
Qualsevol reclamació s’haurà de fer a través dels canals oficials d’admissió de 
documents de l’Ajuntament de Palma. 


