
 

 
 

SOL·LICITUDS DE PROPOSTES PER A LA PROGRAMACIÓ DE CONCERTS DE 
MÚSICA ANTIGA 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 
18/02/2016, d’organització dels serveis administratius, i la Llei 23/2006, de 20/12 
de capitalitat de Palma, pretén, entre d’altres: 
 
• Proporcionar una oferta cultural d’interès per a la ciutadania. 
• Incentivar la presència de les indústries culturals. 
• Contribuir a la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni artístic. 
• Donar suport a la iniciativa ciutadana. 

 
L’objecte de les propostes que se sol·liciten en aquest cas està relacionat amb la 
programació de concerts de Música Antiga 2019 que puguin cobrir la demanda, 
els quals han de tenir lloc a diferents esglésies de Palma. 
 
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, 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 a les 
ofertes contractades es podrà requerir la relació nominativa actualitzada del 
personal adscrit a l’activitat, especificant-ne 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 de propostes i les seves característiques 
 

 
A. MÚSICA ANTIGA 

 
De què parlam: MÚSICA ANTIGA és una programació d’actuacions musicals 
marcadament específica i interdisciplinària, amb una llarga trajectòria i en la 
qual té cabuda un tipus de propostes dirigides tant a un públic especialitzat com 
a un de general. 
 
Què s’hi pot presentar:  
MÚSICA ANTIGA: amb concerts, actuacions musicals o propostes 
interdisciplinàries sobre els inicis de la història de la música fins a finals del 
periode Barroc. 
 



 

Quan es farà: les dates probables d’execució de les propostes  seleccionades 
seran entre l’octubre de 2019 (dies 5, 19 i 26) i el novembre de 2019 (dies 2, 9 i 
16).  
 

3. Requisits de les propostes 
 

Poden presentar propostes amb la corresponent oferta econòmica les persones 
físiques i jurídiques, amb plena capacitat d’obrar, que no es troben compreses en 
alguna de les circumstàncies que els prohibeixen contractar, compten amb la 
habilitació professional necessària per a la realització de la prestació objecte del 
contracte i compleixen els requisits i les obligacions previstes al text refós de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
Han de presentar la següent documentació, separada i numerada segons la sèrie 
que es descriu a continuació: 
 

I. Sol·licitud general correctament emplenada 
II. Proposta de dates, durada i/o periodicitat de l’activitat 
III. Dossier detallat (incloent-hi la fitxa artística i tècnica) 
IV. Declaració jurada que es disposa de tots els permisos de realització de 

l’activitat segons la normativa vigent (drets d’autor, permís de 
representació i exhibició, etc.)  

V. Declaració responsable del compliment de les condicions i dels requisits de 
capacitat per a subscriure contractes amb l’Administració pública (model 
normalitzat) 

VI. Oferta econòmica (model normalitzat) 
VII. Documentació complementària (de caire voluntari) 

 
Es valorarà que tota la documentació es presenti en format escrit i digital, com 
també qualsevol aspecte que pugui ajudar a una millor comprensió de l’activitat 
(documentació complementària: documents, imatges en format digital, document 
sonor, material audiovisual, enllaços a xarxes socials, etc.). 
 
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 es considerarà que desisteixen 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 
• la connexió entre l’entorn i la proposta 
• l’originalitat, la innovació, l’interès i la qualitat de la proposta, i la seva 

adequació a la programació a què es presenta 
• els valors divulgatius afegits a l’activitat (fitxa didàctica, format previst de 

presentació al públic, etc.), si s’escau 
• el treball en xarxa i la implicació de diferents col·lectius, entitats, institucions...  
• la disponibilitat pressupostària i la viabilitat econòmica de la proposta 

 
La presentació de propostes amb l’oferta econòmica corresponent no pressuposa 
l’acceptació ni la contractació d’aquestes per part de l’Ajuntament de Palma. 
 



 

L’Ajuntament de Palma es posarà en contacte electrònicament amb les propostes 
seleccionades. 

 
 
5. Termini i lloc de presentació de propostes 
 

El termini de presentació de propostes és fins al 21 de juny de 2019; 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 22 59 

00. 
� 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. Tancada provisionalment. 


