
 

CONVOCATÒRIA PER A L’AUTORITZACIÓ DE PROPOSTES D’AR TS 
VISUALS I/O INTERVENCIONS D’ART URBÀ A LA VIA PÚBLI CA, EL  

SETEMBRE DE 2017 (coincidint amb la Nit de l’Art) 
 
 
1. Introducció 
  

Un vespre del mes de setembre de 2017 tindrà lloc una nova edició de 

l’esdeveniment Nit de l’Art, organitzat com a acte propi de les associacions de 

galeristes de Palma. 

 

Aquest esdeveniment privat, que celebra l’inici de temporada a les galeries 

palmesanes, ha guanyat protagonisme any rere any entre els actes culturals de 

finals d’estiu a la ciutat, la qual cosa resulta en una nit de gran afluència de 

públic també pels carrers de Palma i una creixent demanda de participació 

ciutadana i intervenció artística aliena a les programacions de les galeries 

durant la mateixa nit. Això conviu amb les peticions d’ocupació de via pública 

que associacions, artistes a nivell individual, o la ciutadania en general fan a 

l’Ajuntament de Palma per a desenvolupar-hi les seves activitats en una nit tan 

assenyalada dins el calendari cultural i participatiu. I a més, el públic aprofita 

l’avinentesa per a gaudir de l’oferta complementària d’oci i restauració que 

ofereixen establiments de tot tipus. 

 

D’acord amb la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, al 

capítol XII, Cultura, i a l’art. 103 –en què es defineixen les obligacions de 

l’Ajuntament en matèria de cultura–, s’ha de “donar suport a la iniciativa 

ciutadana i cívica”. A més, des de la corporació municipal pretenem que la 

cultura a través de la participació ciutadana sigui un eix estratègic en el 

desenvolupament de la ciutat, per la qual cosa s’ha de fer possible que la 

ciutadania implicada i amb la voluntat de participar activament en els 

esdeveniments culturals pugui desenvolupar amb seguretat les seves 

iniciatives. I per això, en aquest cas, és necessari que l’Ajuntament hi garanteixi 

els plans de seguretat i autoprotecció, com també els serveis que se’n deriven, 

per a un desenvolupament en condicions de seguretat per a tots els assistents. 

 



 

La Nit de l’Art és un esdeveniment d’interès general per a la ciutadania, i les 

diferents àrees de l’Ajuntament habilitaran els espais i les infraestructures 

bàsiques (localitzacions delimitades, punts de corrent i/o cadafals) a la via 

pública per a fer possible el desenvolupament de les mostres o les activitats 

autogestionades, sempre que aquestes intervencions, els muntatges i els 

seus promotors compleixin les condicions que dispos i el pla de seguretat 

i autoprotecció elaborat per a l’ocasió .  

 

Això no obstant, en cap cas l’Ajuntament assumirà despeses de contractació 

artística, ni pel rider tècnic per a actuacions, il·luminació d’obres d’art, 

assegurances de les obres o serveis de muntatge de les instal·lacions.  

 
 
2. Objecte de les propostes  

 

L’Ajuntament de Palma ofereix als interessats a desenvolupar una activitat a la 

via pública durant la Nit de l’Art la possibilitat de fer arribar les seves propostes 

mitjançant el procediment que es detalla en la present convocatòria. Les 

propostes que s’autoritzin s’han de dur a terme amb subjecció estricta a les 

condicions i els requisits establerts en aquest procediment. 

 

Aquestes intervencions han de tenir vocació artística en l’àmbit de les arts 

visuals i/o l’art urbà amb possibles connexions amb qualsevol altra disciplina 

artística, de naturalesa efímera o portàtil i/o itinerant, i d’exhibició gratuïta per al 

públic assistent. 

 

En qualsevol cas, perquè una proposta sigui autoritzada a ocupar la via pública, 

s’ha de dur a terme amb les següents condicions: 

- Data: el dia que es celebri la Nit de l’Art 2017 a Palma 

- Horari de muntatge: a partir de les 9 h del dia esmentat, i segons les 

condicions de l’autorització que es concedeixi. 

- Les propostes s’han de poder desenvolupar a les següents localitzacions:  

o Plaça Major (on s’autoritzarà un únic projecte, que pot ser col·lectiu o 

individual) 



 

o Plaça del Mercat 

o Plaça de la Porta de Santa Catalina 

 

La temàtica de les propostes és lliure; això no obstant, en queden excloses les 

que:  

- Defensin interessos corporatius o de grup, que siguin alienes a l’interès 

general dels ciutadans o que tinguin contingut impossible, inconstitucional, 

il·legal o que siguin constitutives de delicte.  

- Siguin contràries als plans d’actuació o a les ordenances municipals o no 

s’ajustin a les condicions establertes pel pla de seguretat i autoprotecció 

elaborat per a l’ocasió, o als requeriments de l’Ajuntament.  

- Promocionin o fomentin el consum de productes no saludables. 

 

3. Requisits de les ofertes 

 

Poden presentar propostes les persones físiques i jurídiques, amb plena 

capacitat d’obrar. Només es considerarà presentada la proposta quan s'hagin 

presentat al Registre o per correu postal els següents documents: 

- SOL·LICITUD PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

- DOSSIER DE LA PROPOSTA, que ha d’incloure: 

o Títol i sinopsi 

o Fitxa artística  

o Portfoli, enllaç web i/o vídeo promocional, si s’escau 

o Fitxa tècnica de l’activitat (descripció tècnica de la intervenció, temps 

de muntatge i desmuntatge, mides de l’espai que es necessita, 

requeriments de subministrament elèctric, i altres dades d’interès) 

 

Si la sol·licitud i/o la documentació adjunta no compleix els requisits, 

l’Ajuntament pot requerir als sol·licitats que esmenin la manca de documents 

preceptius. Si no ho fan en un termini de 10 dies hàbils, s’entendrà que han 

desistit de la seva proposta. 

 



 

4. Selecció de propostes 

 

Les propostes se seleccionaran a través d’una comissió de valoració, que es 

constituirà amb personal tècnic municipal dels departaments implicats en el 

desenvolupament d’aquest procediment: Seguretat Ciutadana, Interior, 

Infraestructures, Mobilitat, Participació Ciutadana i Cultura, en funció dels 

següents criteris: 

• La seguretat de la proposta i la viabilitat tècnica 

• La disponibilitat d’espai a la via pública d’acord amb el mapa de 

localitzacions habilitades per a la participació durant la Nit de l’Art i el pla 

d’autoprotecció municipal 

• L’originalitat, la innovació, l’interès i la qualitat de la proposta, i la seva 

adequació a l’esdeveniment 

• El treball en xarxa i la implicació de diferents col·lectius, entitats públiques o 

privades 

 

Presentar les propostes no pressuposa que l’Ajuntament de Palma les accepti 

o les autoritzi. L’Ajuntament de Palma es posarà en contacte 

electrònicament amb qui hagi presentat propostes qu e s’hagin 

seleccionat . 

 

5. Termini i lloc de presentació de propostes 

 

El termini de presentació és des de la publicació al web de l’Ajuntament de 

Palma fins el 12 de juliol de 2017; el lloc, les Oficines d’Atenció a la Ciutadania 

de l’Ajuntament de Palma: 

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

971225900 

- OAC L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal) - CP 07600 - Tel. 971225891 

- OAC L’ESCORXADOR. C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) - 

CP 07010 - Tel. 971201362 

- OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 

971225900 



 

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

971708733 

- OAC SANT FERRAN. Av. de Sant Ferran, 42 (ed. de la Policia Local) - CP 

07013 - Tel. 971225900 

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

971426209 

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


