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PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER A LA PROGRAMACIÓ D’ESP ECTACLES, 
ACTUACIONS O ACTIVITATS DE LA REGIDORIA DE CULTURA,  PATRIMONI, 
MEMÒRIA HISTÒRICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
 
1. Objecte de les propostes  
 

La Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria històrica i Política Lingüística de 
l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el Decret de batlia 201602751, de 18 de 
desembre de 2016, d’organització dels serveis administratius, i la Llei 23/2006, de 20 
de desembre, de capitalitat de Palma, pretén, entre d’altres objectius: 
 
• Proporcionar una oferta cultural d’interès per a la ciutadania. 
• Incentivar la presència d’indústries culturals. 
• Contribuir a la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni artístic. 
• Donar suport a la iniciativa ciutadana. 

 
Per tot això, l’objecte de les propostes que se sol·liciten és la programació 
d’espectacles, actuacions i accions diverses a la ciutat que puguin cobrir part de la 
demanda ciutadana d’entreteniment demanda, les quals es desenvoluparan tant als 
teatres municipals de Palma com a diferents espais de la ciutat. 
 
Les propostes que se seleccionin es duran a terme amb subjecció estricta a les 
condicions i els requisits establerts en aquesta documentació, i tindran caràcter 
contractual a tots els efectes i d’acord amb la normativa legal vigent. 
 
Així mateix, en el cas de les programacions de caire professional, atesa la 
importància del recurs humà en el conjunt de les possibles contractacions, es podrà 
requerir a les ofertes contractades la relació nominativa actualitzada del personal 
adscrit a l’activitat, especificant les funcions i les categories professionals, amb els 
models TC1 i TC2 adjunts, conformats per l’entitat on s’hagi fet el corresponent 
pagament de les cotitzacions salarials del personal. Si no es presenta aquest 
document se suspendrà el pagament de la factura corresponent fins que no es 
presenti. 
 
 

2. Programes oberts a la recepció d’ofertes i les s eves característiques 
 
 
A. TOTIMOLT: ESPECTACLES INFANTILS, JUVENILS I FAMI LIARS 

 
De què parlam: TOTIMOLT és un programa d’espectacles escènics professionals 
que tindrà lloc a qualsevol dels teatres municipals de la ciutat, principalment al 
Teatre Catalina Valls, o a d’altres espais no convencionals de Palma, i que 
s’adreça a públic infantil, juvenil i familiar. 
 
Què s’hi pot presentar: propostes musicals i escèniques de qualitat i de qualsevol 
tipologia (teatre de text, titelles, dansa, música, circ, formació, etc.). 
 
Quan es farà: octubre i novembre de 2017, i febrer, març i abril de 2018. 
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B. BURBALL: MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT DE PALMA 
 
De què parlam: BURBALL és un programa d’espectacles de teatre aficionat ja 
consolidat als teatres municipals de Palma.  

 
Què s’hi pot presentar: propostes de teatre de l’àmbit amateur i aficionat, no 
professional. 
 
Es valoraran positivament les dramatúrgies no sexistes, les de caràcter innovador 
a l’escena amateur i les que treballin en la conservació del patrimoni teatral de 
Palma.  
 
On i quan es farà: al Teatre Catalina Valls, durant el setembre de 2017 (dies 28, 
29 i 30) i l’octubre de 2017 (dies 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 21 i 22). 
 
 

C. CINEMA AL MUNICIPAL: CINEMA I DOCUMENTALS 
 

De què parlam: CINEMA AL MUNICIPAL és una programació d’audiovisuals de 
caire general, d’investigació, divulgatiu, pedagògic, etc., sense ànim comercial, 
que inclou projeccions de pel·lícules, curtmetratges i documentals rellevants. Tot 
adreçat a públic de totes les edats. 
 
Què s’hi pot presentar: films de qualsevol categoria, a nivell tant d’exhibició 
divulgativa com genèrica, així com estrenes audiovisuals de produccions de les 
Illes Balears. 

 
On i quan es farà: al Teatre Catalina Valls, els dimecres, entre el 4 d’octubre de 
2017 i el 27 de juny de 2018. 

 
 

D. PALMAFOLK: CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
 
De què parlam: PALMAFOLK és una programació que entén la cultura popular i 
tradicional o folklore, les tradicions, les cançons, les llegendes... com a referència 
fonamental de la cultura tradicional d'un poble, i pretén revitalitzar la cultura més 
arrelada, sense oblidar la innovació i la interculturalitat. 
 
Què s’hi pot presentar (als seus tres apartats): 
• D1 Actuacions de música i ball: ballades populars, balls de mostra, etc. Quan 

es farà: de l’octubre de 2017 al juny de 2018. 
• D2 Activitats divulgatives: tallers, conferències, cicles temàtics, activitats de 

qualsevol tipus directament relacionades amb la cultura d’arrel, innovacions en 
l’àmbit de la cultura tradicional, conferències, trobades, etc. Quan es farà: de 
l’octubre de 2017 al juny de 2018. 

• D3 Concerts, recitals i/o accions especials. Quan es farà: de l’octubre de 2017 
al juny de 2018. 
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E. MÚSICA ANTIGA 
 
De què parlam: MÚSICA ANTIGA és una programació de concerts, actuacions 
musicals o propostes interdisciplinàries amb recorregut des dels inicis de la 
història de la música fins a finals del barroc. 
 
Què s’hi pot presentar: hi té cabuda qualsevol activitat relacionada amb la 
temàtica esmentada, amb especial atenció a les propostes de concerts aptes per 
a ser oferts dins espais patrimonials de Palma. 
 
Quan es farà: dissabtes de l’octubre de 2017 (dies 7, 14, 21 i 28) i del novembre 
de 2017 (4 i 11). 

 
 

F. SINE DIE 
 

De què parlam: SINE DIE és la programació municipal d’espectacles en la qual 
tenen cabuda les actuacions, les activitats, les performances, les exhibicions o els 
concerts de qualsevol tipologia que es volen presentar a Palma en qualsevol 
moment de l’any. 
 
Què s’hi pot presentar: espectacles, cicles, actuacions, activitats, performances, 
exhibicions o concerts de qualsevol tipologia. 
 
Quan es farà: fins al 30 de juny de 2018. 

 
 

G. NADAL 
 

De què parlam: NADAL és el programa format per actuacions de tradició o 
temàtica nadalenca per a drur a terme a Palma, de qualsevol tipologia o estil. 
 
Què s’hi pot presentar: actuacions, activitats, exhibicions o concerts de qualsevol 
tipologia. 
 
Quan es farà: del 15 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2017. 
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PROGRAMES / APARTATS  
Dates probables 
d’execució de les 

propostes seleccionades  

A. TOTIMOLT: ESPECTACLES INFANTILS, JUVENILS I 
FAMILIARS  

octubre i novembre de 
2017, i febrer, març i abril 
de 2017 

B. BURBALL 2016: MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT A 
PALMA  

setembre de 2017 (dies 
28, 29 i 30) i octubre de 
2017 (dies 5, 6, 7, 8, 12, 
13, 14, 15, 19, 20 21 i 22) 

C. CINEMA AL 
MUNICIPAL: CINEMA 
I DOCUMENTALS  

Teatre Catalina Valls 
entre el 4 d’octubre de 
2017 i el 27 de juny de 
2018 

D1 Actuacions de música i ball: 
ballades populars, balls de mostra, 
etc.  

D2 Activitats divulgatives: tallers, 
conferències, cicles temàtics, 
activitats de qualsevol tipus 
directament relacionades amb la 
cultura d’arrel, innovacions en 
l’àmbit de la cultura tradicional, 
conferències, trobades, etc. 

D. PALMAFOLK: 
CULTURA POPULAR 
I TRADICIONAL  

D3 Concerts, recitals i/o accions 
especials 

de l’octubre de 2017 al 
juny de 2018 
 

E. MÚSICA ANTIGA  7, 14, 21 i 28 d’octubre i 4 
i 11 de novembre 2017 

F. SINE DIE Teatres municipals o altres indrets 
de la ciutat fins al 30 de juny de 2018 

G. NADAL  Teatres municipals o altres indrets 
de la ciutat 

del 15 de desembre de 
2017 al 7 de gener de 
2018 
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3. Requisits de les ofertes 
 

Poden presentar propostes amb la corresponent oferta econòmica les persones 
físiques i jurídiques, amb plena capacitat d’obrar, que no es trobin en cap de les 
circumstàncies que els prohibeixen contractar, comptin amb la habilitació 
professional necessària per a dur a terme la prestació objecte del contracte i 
compleixin els requisits i les obligacions previstes al Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 
Han de presentar la següent documentació, separada i numerada segons la sèrie 
que es descriu a continuació: 
 
Només es considerarà presentada l'oferta quan s'hagin presentat al Registre o per 
Correus els següents documents: 
 

a. CÒPIA DEL FORMULARI ELECTRÒNIC que trobareu a l’enllaç: 
http://bit.ly/2pKI80M (En acabar d'emplenar aquest formulari en rebreu una 
còpia a l'adreça de correu electrònic que indiqueu al primer apartat i la podreu 
imprimir). 

 
b. SOL·LICITUD PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

 
c. OFERTA ECONÒMICA (model normalitzat) 
 
d. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS I 

DELS REQUISITS DE CAPACITAT PER A SUBSCRIURE CONTRACTES 
AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA (model normalitzat) 

 
Si la sol·licitud no compleix els requisits l’Ajuntament podrà requerir els oferents que 
en un termini de 10 dies hàbils esmenin la manca de documents preceptius. Si no ho 
fan s’entendrà que han desistit de la seva oferta. 

 
4. Selecció de propostes 

 
Les propostes se seleccionaran en funció de: 
 
• la claredat, la coherència i l’ordre en la presentació de la proposta 
• l’originalitat, la innovació, l’interès i la qualitat de la proposta, i la seva adequació a 

la programació a què es presenten 
• la connexió entre l’entorn i la proposta, i amb la realitat social, lingüística i cultural 

de Palma 
• la viabilitat econòmica i tècnica de la proposta 
• els valors afegits a/de l’activitat (complements artístics, fitxa didàctica i format de 

presentació al públic) 
• el treball en xarxa i la implicació de diferents col·lectius, entitats públiques o 

privades 
• la disponibilitat de dates als espais municipals o per a ocupació de via pública 
• la disponibilitat pressupostària municipal 

 
Presentar propostes amb l’oferta econòmica corresponent no pressuposa que 
l’Ajuntament de Palma les accepta ni que les contracta. 
 
L’Ajuntament de Palma es posarà en contacte electrò nicament amb les 
propostes seleccionades. 
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5. Termini i lloc de presentació de propostes 
 

El termini de presentació de propostes és des de la publicació al Perfil del 
Contractant del web municipal fins al 31 de maig de 2017; el lloc, les oficines 
d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Palma: 
 
� 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. de la Policia Local) - CP 07013 
- Tel. 971 225 900 

 
� OAC SON FERRIOL. Av. del Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971 426 209 

 
� OAC SON MOIX. Camí de la Vileta, 40 – CP 07011 – Tel. 971 225 900 


