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JUSTIFICACIÓ TÉCNICA I CONVOCATÒRIA PER A LA COL·LABORACIÓ  
D’ARTISTES AMATEUR EN MOTIU DE  LA REVETLA DE SANT SEBASTIÀ 2014 

 
L’Ajuntament de Palma amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2014 i des de l’òptica de la 
participació ciutadana, té com objectiu donar cabuda a iniciatives que des de diversos àmbits 
ens han anat arribant i enriquint la festa amb noves aportacions de mitjans privats propis que 
es complementen i relacionen intrínsicament amb la contractació artística. 

Així ha elaborat un programa general d’actuació per a la contractació de la promoció i 
difusió publicitària, la artística, els serveis complementaris i la sonorització i il·luminació de 
la Revetla i altres concerts en  el marc de les festes de Sant Sebastià 2014. 

De dit programa es deriva aquesta proposta de col·laboració per a la realització de concerts 
sense contraprestació econòmica a la Revetla de Sant Sebastià, el pròxim dia 19 de gener, i es 
convida  als interessats a presentar ofertes d’artístiques al respecte. 

 
Objecte: la realització de contractes de col·laboració amb artistes amateur sense contraprestació 
econòmica en motiu de la Revetla de les festes de Sant Sebastià 2014. 

Els artistes proposats s’han d’orientar de forma genèrica o identificar amb qualsevol dels 
gèneres musicals orientatius proposats a cada plaça de la Revetla. 

 
Destinataris: artistes o grups musicals aficcionats.  

Termini i lloc de presentació: del 10 al 21 d’octubre, de 9 a 14 hores, a la Regidoria de 
Participació Ciutadana, pl. de Santa Eulàlia, 9, entre 3r i 4t. Pis. 07001 de Palma. S’admetran 
propostes per correu postal, sempre i quan en el segell corresponent la data de sortida estigui 
compresa dins el termini establert. 

De forma excepcional, es podran acceptar fora del termini establert propostes de col·laboració sense 
cost econòmic per l’Ajuntament de Palma, sempre i quant per raó de temps puguin ser viables.  

 

Com s’han de presentar les propostes:  

a) Els interessats es poden presentar a la següent opció:   

  a.1) ofertes artístiques, tantes proposicions com es vulguin. 

 b) Quina documentació s’ha de presentar:  

 b.1) en relació a les ofertes artístiques, obligatòriament els annexes 16, 17 i 18. 

 

Procediment per a la contractació menor:  

1. Un cop finalitzat el termini de presentació de les ofertes artístiques i complementàries 
es procedirà a resumir, classificar la informació rebuda i seleccionar les que es 
considerin artísticament més adients. 

2. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret incloure ofertes artístiques proposades per 
altres serveis municipals o organismes públics derivades de certàmens, concursos....   
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3. L’Ajuntament podrà destinar l’actuació d’un o més dels artistes proposats a altre 
activitat dins el programa de festes de Sant Sebastià. També podrà modificar la plaça 
on realitzar l’actuació de l’artista proposat si així ho considera adient per tal de donar 
coherència als gèneres musicals orientatius de la Revetla a cada plaça.  

 

L’Ajuntament de Palma aportarà:  

a) Una assegurança d’accidents. 

b) Si s’escau, l’allotjament i desdejuni dels artistes i tècnics que viatgin, la nit de 
realització del concert, preferentment en hotel de 3 estrelles. 

c) L’abonament de les despeses de viatge, si fos necessari. 

d) Un espai condicionat a mode de camerinos pels artistes, dotat de mirall, perxes, taules 
i cadires, amb accés a wc portàtils.  

e) Escenari cobert i amb ales o torres laterals; una cabina o mixer per al control de so i 
llum, també cobert, tanques antiallaus davant l’escenari i tancament perimetral amb 
valla alta de l’àrea d’escenari i d’artistes/organització.  


