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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 segon
termini de la presentació d’ofertes, la comissió avaluadora formada per: Catalina Codina Pérez,
com a directora General de Cultura i comunitat, Miquel Angel Contreras Ramis com a
Coordinador General de Cultura i Kika Aguiló Moll, com encarregada dels teatres municipals
de Palma, han seleccionat tres propostes per a la temporada 2020-2021 del segon termini, les
següents obres de les companyies que es presentaren complint els requisits de la mateixa i que
han obtingut major puntuació:
1- Anar a Saturn i Tornar- Cultural-ment2- La marca de Caín- Teatrèmol3- AÜRT- Des- equil·librats-

8 punts
8 punts
7 punts

4- He vist Ballenes- La Impaciencia- Manangelment5- La Resistència de lxs invisibles- RESISTENCIA colectivo artístico6- Pink Room- Daniel Amorós Pulido7- Història del zoo - Allunyats teatre- Manangelment8- Musiclowns- Teatrix9- Paraiso- Katarsis10- L’etern Mecanoscrit - La Impaciencia-Manangelment11- La minyonia d’un infant orat- La Impaciencia- Manangelment 12- Paguís- Vaga-Mundos13- El descubrimiento y Cheinstein- No som Tres 14- BASAJAUN. Bestia. Bruto- No som Tres15- El Gran Cassanyes i Marie- Cultural-ment 16- Què ens està passant?- Chachas sense fronteres-

6,5 punts
6,5 punts
6,5 punts
6,5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
4,5 punts
4 punts
4 punts
3,5 punts
3 punts

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
En compliment de les bases d’execució del pressupost 19 I 34; 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 31 de juliol de 2019, que va delegar els contractes
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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.

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, la cap de
negociat que es responsabilitza exclusivament de la part administrativa, proposa que es dicti el
següent
D E C R E T
1r-. Aprovar la següent relació d’obres i companyies que han estat seleccionades dins el segon 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.
1- Anar a Saturn i Tornar- Cultural-ment2- La marca de Caín- Teatrèmol3- AÜRT- Des- equil·librats-

8 punts
8 punts
7 punts

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 de les ofertes
presentades, admeses o excloses a traves dels canals oficials d’admissió de documents de
l’Ajuntament.

L’encarregada dels teatres municipals

La cap de negociat

(firmat electrònicament)

(firmat electrònicament)

Kika Aguiló Moll

Àgueda Guiscafré Ortega

Davant meu
El cap de Departament

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)

Damià Sans Tous

Antoni Noguera Ortega
p.d. Decret de batlia núm. 201912198 de 17/06/2019
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Palma, 25 de gener de 2021

