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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest Plec té per objecte la contractació del servei de suport logístic, lloguer
d’infraestructures, sevei de muntatges florals i subministrament de roses tallades i
servei de disseny i coordinació de l’Exposició Nacional de Roses (en endavant ENR)
de Sant Feliu de Llobregat.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, dins el programa Ciutat de les Roses,
organitza anualment l’Exposició Nacional de Roses (en endavant ENR) així com una
àmplia relació d’actes, activitats i esdeveniments, solidaris, lúdics, i culturals oberts a la
ciutadania per tal de fomentar el coneixement i la difusió de la cultura de la rosa, així
com la convivència i la cohesió de la ciutadania. L’ENR té com a escenari principal el
Palau Falguera i altres espais i parcs de la ciutat.
Pel correcte desenvolupament d’aquests actes i activitats resulta imprescindible
disposar d’una sèrie d’elements en la seva preparació i realització per tal que l’ENR es
pugui desenvolupar de forma adequada i amb la millor qualitat possible. Atès que
l’Ajuntament no disposa del mitjans propis suficients per poder assumir les accions
anteriorment descrites, és necessari la contractació de les prestacions que es
descriuen en el present plec, atès les característiques singulars dels treballs a realitzar
i el volum d’activitats i esdeveniments programats.
En base a la competència municipal establerta a la normativa de règim local i vist el
Pla anual de contractació, l’Ajuntament té la competència necessària per poder
contractar les prestacions necessàries que es descriuen en el present plec, d’acord
amb la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003
de 28 abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, i el Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord de Ple de data 29
d'abril de 2014.
Atès la necessitat a satisfer, es considera necessari agrupar en un mateix expedient
de contractació tots els serveis de suport logístic, lloguer d’infraestructures,
subministrament de plantes, servei de muntatges florals i disseny, direcció i
coordinació tècnica que requereix l’ENR, independentment de la seva divisió en lots.
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L’ENR es celebrarà entre els dies 6 i 8 de maig de 2022 i de manera periòdica un cop
l’any durant el segon cap de setmana del mes de maig.
2. DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS
2.1 SERVEI DE SUPORT LOGÍSTIC (LOT 1)
2.1.1 Servei de personal de muntatge de l’Exposició
El Lot 1 contempla:


Servei de personal de muntatge de l’Exposició



Servei de transport de mercaderies
2.1.1.1 Descripció del servei

Els actes, esdeveniments i activitats en els quals es requereixin aquest serveis
logístics es realitzaran principalment al Palau Falguera (Sales, terrasses i jardins) i en
espais oberts de la via pública, com places, carrers i parcs del municipi de Sant Feliu
de Llobregat o en els interiors de diversos equipaments de la ciutat.
La prestació objecte del contracte inclou la realització, subjecta als plecs que regeixen
el contracte, dels treballs que a continuació es relacionen:


Muntatge i desmuntatge de l’Exposició Nacional de Roses, d’acord amb el projecte
anual definit.



Transport, càrrega i descàrrega de tots els materials.



Muntatge i desmuntatge d’espais escènics, exposicions o similars.



Serveis de consergeria durant l’exposició.



Control d’accessos i vigilància.
2.1.1.2 Condicions generals del servei

L’execució de la prestació de servei es durà a terme els dies concrets següents:
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Durada: la durada d’aquest servei és d’unes 4 setmanes aproximadament entre el
muntatge i el desmuntatge, que es concretarà anualment d’acord amb el calendari del
pla de treball anual del Projecte de l’Exposició Nacional de Roses. La data establerta
per a l’esdeveniment està fixada de forma genèrica en el segon cap de setmana del
mes de maig (o tercer en cas necessari), de manera que entorn a aquesta data
s’haurà de concretar l’inici del muntatge tres (3) setmanes abans i preveure una (1)
setmana de desmuntatge posterior, aproximadament. El divendres previst d’inici de
l’ENR haurà d’estar finalitzat el muntatge, mentre que el desmuntatge s’iniciarà el
dilluns immediatament posterior a la finalització de l’ENR. Aquesta previsió pot ser
alterada de mutu acord entre el prestador del servei i l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat amb l’objectiu de millora la prestació.
Horaris de muntatge i desmuntatge: l’empresa adjudicatària haurà d’assumir un
nombre aproximat d’hores anuals que podran variar en funció de les necessitats de
l’Ajuntament, però que de manera orientativa es distribuiran de la següent manera:
Serveis específics pel programa ciutat de les roses

Nombre estimat d’hores

Hores de treball diürnes en dies laborables

1.459,00

Hores de treball diürnes en dies festius

36,00

Hores de treball nocturnes en dies laborables i festius

98,00

TOTAL

1.593,00

El nombre d’hores previstes i tipus, indicat anteriorment, té un caràcter
orientatiu.
Tots els serveis i subministraments són susceptibles de modificacions necessàries per
tal d’acomplir en tot moment la normativa vigent en matèria de salut pública per evitar
la transmissió de la pandèmia COVID-19.
2.1.1.3 Requeriments del servei

Encàrrecs i disponibilitat
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Per a la prestació del servei d’una manera adequada i eficient, l’empresa adjudicatària
designarà una persona com a responsable del servei, que serà l’interlocutor únic amb
l’Ajuntament.
L’Ajuntament, amb la major antelació possible, farà el lliurament de l’odre de treball al
responsable del servei on es detallaran els recursos, materials i les especificacions de
cada actuació.
En cas que sigui pertinent, l’Ajuntament podrà convocar a l’empresa adjudicatària a
totes les reunions que siguin necessàries per definir i dissenyar el protocol d’actuació
de cadascun dels esdeveniments, actes i serveis o pel correcte funcionament i
compliment del contracte.
Aquestes reunions es consideren incloses en el preu del contracte i es mantindrà
aquesta obligació fins a la finalització del mateix.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un telèfon de contacte d’atenció amb disponibilitat
de 24 hores 365 dies a l’any, amb connexió a internet i d’una adreça de correu
electrònic per poder formalitzar i gestionar les ordres de treball i per a possibles
incidències del servei.
Els serveis es realitzaran tant en dies laborables com festius.
Personal assignat al servei:
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’assignar els recursos humans
necessaris per satisfer adequadament les exigències dels serveis detallats mitjançant
personal, degudament qualificat assignat a l’execució del servei. És responsabilitat de
l’empresa contractista garantir la disponibilitat dels mitjans tècnic i humans necessaris
per executar el contracte. Especialment caldrà que es garanteixi la disponibilitat de
l’equip d’operaris mínim descrit a continuació.


Equip d’operaris per a l’exposició Nacional de Roses
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Un equip d’operaris destinat a aquest servei específic format per un mínim de 6
persones, un dels quals serà el responsable del mateix i, que mentre duri aquest
encàrrec, haurà d’estar al front de l’equip d’operaris i tenir plena capacitat de decisió
per a representar a l’empresa en tot allò relatiu al contracte.
Aquest equip tindrà una jornada laboral de 8 hores diàries durant les setmanes
previstes de muntatge i desmuntatge de l’Exposició, incloent el dissabte i diumenge de
l’Exposició (aproximadament 4 setmanes). L’equip d’operaris, a més, ha de reunir les
condicions següents:
-

4 dels membres d’aquest equip hauran de disposar de titulació específica o
experiència en jardineria i especialment, en jardineria firal.

-

2 dels membres d’aquest equip tindrà experiència en el muntatge i
desmuntatge d’espais escènics, exposicions o similars.

-

4 dels membres d’aquest equip haurà de disposar de carnet de conduir de
vehicles fins a 3.500 Kg.

-

1 dels membres d’aquest equip haurà de disposar de carnet de conductor de
carretó elevador o minicarregadora.

A més de l’equip d’operaris anteriorment descrit, durant la setmana prèvia a l’exposició
i els dies immediatament posteriors hi haurà un reforç de personal destinat al
manteniment i adequació dels espais de l’exposició que treballarà en torns de tarda i
nit amb una distribució horària aproximada de 237 hores, de les quals 103
corresponen a hores diürnes en dies laborables, 36 a hores diürnes en dies festius, 66
són hores nocturnes en dies laborables i 32 són nocturnes i festives. Aquesta suma
d’hores es troba inclosa en el còmput global especificat més a munt i té caràcter
orientatiu, en funció del pla de treball. Aquest equip de reforç, que estaria format per
tres persones, també donarà suport a les activitats que tinguin lloc en el marc de
l’Exposició Nacional de Roses (tallers, demostracions, etc.).


Borsa d’hores suplementàries
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L’empresa adjudicatària comptarà amb una borsa de 54 hores complementàries
diürnes en dies feiners que es distribuiran en funció de les necessitats organitzatives.
Aquesta borsa d’hores podrà ser utilitzada pels mateixos treballadors que ja estiguin
desenvolupant les seves tasques o per un altre o altres dos, que puguin reforçar el
treball del personal habitual, sempre que reuneixin les característiques descrites en
l’aparta anterior. La necessitat d’efectuar aquestes hores suplementàries així com
l’execució efectiva serà validada amb caràcter previ i posterior primer, pel director de
l’ENR i en segona instància pel responsable municipal al càrrec.
El personal de l'empresa adjudicatària estarà capacitat, per formació i titulació d'acord
amb la normativa vigent, per realitzar les tasques especificades al contracte.
Correspondrà exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció del personal que
adscrit a l’execució del servei, sense perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament
del compliment d’ aquells requisits de formació i titulació.
L’Ajuntament podrà sol·licitar a l’adjudicatari el canvi de qualsevol dels components del
personal, per un altre d’igual categoria, quan existeixin raons justificades que ho
aconsellin.
El personal disposarà de roba de treball i mitjans de protecció personal previstos en la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i dins la normativa vigent al respecte durant la
vigència del contracte, essent la seva reposició a càrrec de l’empresa adjudicatària.
El personal que efectuï els treballs haurà d’anar uniformat de forma que sigui fàcil la
seva identificació i d’acord amb la proposta gràfica acordada amb l’Ajuntament, a més
de anar degudament documentat.
Les dietes i desplaçaments del personal assignat al servei aniran a càrrec de
l’empresa adjudicatària.
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L’empresa adjudicatària és, davant de l’Ajuntament, responsable de les faltes comeses
pels seus empleats durant la prestació dels serveis i reparació de les mateixes, sense
perjudici de les sancions que correspongui en cada cas.
L’empresa adjudicatària facilitarà, sempre que l’Ajuntament li demani, tota la
informació que relativa a l’execució del contracte.
2.1.1.4 Control del servei
Després de cada actuació, l’empresa adjudicatària emetrà un informe de situació on es
detallarà com s’ha desenvolupat l’acte, activitat o esdeveniment, reflectint, en cas que
hagin existit, les problemàtiques o incidències que s’hagin produït i les actuacions fetes
per tal de resoldre-les.
En cas que sigui necessari, i sempre que prèviament s’hagi requerit en l’ordre de
treball, l’empresa adjudicatària haurà de fer el seguiment estadístic d’usuaris i/o públic
de l’acte, activitat o esdeveniment.
Així mateix, l'Ajuntament de Sant Feliu es reserva el dret a la inspecció periòdica de la
instal·lació, o dels treballs de muntatge o desmuntatge, a través dels seus serveis
municipals, per tal de comprovar que aquestes compleixen els objectius previstos, i
d'acord amb els plecs establerts.
L'adjudicatari donarà tota mena de facilitats al personal municipal per a la inspecció
dels treballs o instal·lacions, si aquestes s'efectuen, perquè realitzi la seva tasca de la
manera més eficaç possible.

2.1.2 Servei de transport de mercaderies
2.1.2.1 Descripció del servei
El servei de transport de mercaderies per a l’ENR es prestarà amb un camió de tres
eixos amb grua, capacitat de carrega entre 4.000 KG a peu de camió i 1.000 kg a 17
mts. El salari del conductor del camió/operari de la grua, les dietes i les despeses
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derivades del servei van a càrrec del prestador dins el preu establert, així com les
despeses del vehicle.
El servei es prestarà a demanda de la coordinació de l’ENR, dins les 3 setmanes
immediatament anteriors a l’ENR i la setmana immediatament posterior, amb una
borsa de 32 hores en total en horari diürn i dies laborables, que no s’esgotaran si no és
necessari.
2.1.3 Memòria tècnica
L’empresa licitadora per aquest lot presentarà juntament amb la proposta econòmica
una memòria tècnica amb la seva proposta organitzativa i de muntatge que contempli
totes les tasques del lot (apartats 2.1.1 i 2.1.2). Aquesta memòria servirà per atorgar
una part de la puntuació segons es recull als criteris d’adjudicació i contindrà, com a
mínim, una descripció general de l’equip tècnic que s’encarregarà del servei, les
taques de cada persona o grup de persones i el sistema d’organització, augmentant la
valoració a mesura que s’incrementi el grau de detall del contingut segons s’estableix
al plec de clàusules administratives.
L’extensió màxima d’aquesta memòria tècnica serà de 2.000 paraules (fotografies,
plànols, dibuixos, i altres materials gràfics a banda).
2.2 LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES (LOT 2)

2.2.1 Descripció del subministrament

La prestació objecte del contracte inclou la realització, subjecta als plecs que regeixen
el contracte, dels treballs que a continuació es relacionen:


Lloguer de les carpa i tarima de l’ENR



Lloguer d’un sistema de climatització.



Lloguer d’una càmera frigorífica.

Els anteriors serveis hauran d’incloure, com a mínim:
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1. Asistencia en l’Exposició de, almenys, un tècnic qualificat durant la celebració.
2. Servei d’averies i de substitució de màquines avariades.
3. Servei d’urgències les 24h.
4. Disposar d’una assegurança per responsabilitat civil per riscos professionals
5. Pla de Seguretat i salut per als treballs objecte del contracte.

2.2.2 Característiques tècniques del subministrament

A. Carpa i tarimes
Lloguer d’una carpa i tarima amb les característiques que s’indiquen a continuació,
durant un període màxim de 30 dies naturals. El servei inclou el transport, muntatge i
desmuntatge.

- 450 m2 Carpa de 30x15x3 metres
1er TRAM: 15x15
3 laterals de lona blanca + teles
1 lateral de lona transparent, tarima
2on TRAM: 15x15
1 lateral de lona transparent (la del tram 1)
Sostre, 3 parets sense lones laterals

- 225 m2 de Tarima
- 1 Col·locació de teles laterals
- 1 Col·locació de llum ambiental
Tancaments:
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- Sostre i laterals de lona de PVC tou de color blanc, amb resistència a la pluja amb
impermeabilitat total Lones de sostre tensades verticalment amb barra tensora i
carraques.

- El tancament es realitzarà amb cortines corredisses amb obertura central, porten un
senzill sistema de tancament, que poden quedar recollides lligades a pilars.

- Protecció solar total (teixit opac).
- Lones enfortides i pretensades en la seva fabricació horitzontal i verticalment el
gruix del revestiment i filatura interior serà de més qualitat que altres teixits
convencionals.

- Alta resistència a l'estrip i a la brutícia.
- Lones ignífugues i homologades en M2 amb els seus corresponent certificació i
proves d'assajos, segons Norma UNE 15619

- Lones tractades contra raigs UV, podriment i fongs.
Tarimes:
-

La tarima estarà composta pel tauler tricapa (tres capes de fusta massissa
enganxades entre si en tota la superfície interior amb cues MUF), per llistons de
acer galvanitzat i per les unions les quals s'utilitzen per a la col·locació de aquests
taulers. Les tarimes de fustes estaran pintades amb pintura ignifugues.

-

Els accessos hauran de realitzar-se mitjançant rampes folrades en moqueta, gespa
o pintades en el cas que sigui necessari salvar desnivells.

Disposicions comunes:
Per a una millor avaluació de les infraestructures proposades, les empreses licitadores
hauran de presentar obligatòriament una imatge il·lustrada (fotografia, dibuix, etc.) de
cadascuna d'elles, així com les mesures exactes de llarg, profunditat i altura, així com
certificats tècnics que acreditin la qualitat del material sol·licitat.
B. Sistema de climatització
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Lloguer d’un sistema de climatització que ha d’estar plenament operatiu durant els 3
dies naturals de desenvolupament de l’ENR (divendres, dissabte i diumenge), de
manera que la instal·lació s’ha d’efectuar com a molt tard el dijous anterior i el
desmuntatge i la retirada no es pot realitzar fins el dilluns immediatament posterior al
final de l’esdeveniment (5 dies naturals totals de lloguer, com a mínim).
Els requisits tècnics mínims exigibles als equips subministrats seran els següents:
Sistema de Climatització per a Carpa de 15x15 amb 1 màquina d'aire compacta.
74,6 Kw/h frigorifiques i 33 Kw/h de potència elèctrica.
Transport, lloguer, muntatge, manteniment i instal·lació de la maquinaria inclòs.
Els equips instal·lats han de tenir un consum elèctric eficient per minimitzar el cost per
l’Exposició per aquest concepte.
S'hauran aprofitar, en la mesura del possible, els orificis ja existents en els pavellons
per instal·lar la distribució interior.
C. Càmera frigorífica
Lloguer de cambra frigorífica de 6,00 x 2,44 mts. amb sòl i les característiques que
s’indiquen a continuació, durant un període màxim de 30 dies naturals. El servei inclou
el transport, muntatge i desmuntatge, manteniment i instal·lació de la maquinaria.
-

Plànol i control de temperatura

-

Contenidor frigorífic de color blanc, amb sòl pla

-

Llis, llum interior, cortina de lames, portes amb fàcil obertura inclusivament des de
l'interior, alarma interior

-

Anti-pànic, dígit control de temperatura.

-

Transport i lliurament i recollida inclosos i instal·lació i posada en marxa.

-

Assistència 24 h.

-

Rampa d'alumini per a 750 kg

-

Capacitat de produir una temperatura d’entre 3 i 5 graus i una humitat superior al
80%.
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2.2.3 Condicions del subministrament

Emplaçament
El lloc d’emplaçament serà en el lloc exacte que indiqui el Director de l’Exposició.
Correspondrà a l’adjudicatari marcar els emplaçaments de les mateixes. No es podrà
iniciar el muntatge sense l’aprovació expressa del Director.
Manteniment
Durant tots els dies de celebració de l’Exposició, l’empresa adjudicatària mantindrà el
personal necessari per atendre qualsevol incidència que pogués sorgir amb els
materials anteriors.
El personal de manteniment vetllarà en tot moment del perfecte estat, i en cas de pluja
faran una revisió general de tots els materials.

2.3 MUNTATGES FLORALS I FLOR TALLADA (LOT 3)
2.3.1 Façanes amb Roses

El Lot 3 contempla:


Servei de muntatges florals d’un mínim de 6 façanes d’edificis del centre de la
ciutat



Servei de muntatges florals del llac i el jardí del Palau Falguera



Servei de muntatges florals del interior del Palau Falguera (sala dels vanos,
saló dels Àustries, sala de l’antic menjador, capella i sala d’exposicions)



Subministrament de roses tallades i verd floral i complements (espuma floral,
tape, filferros, petits materials relacionats).
2.3.1.1 Característiques del servei de muntatges florals
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Disseny del projecte "Façanes amb roses" de l’eix format pels carrers Pou de
Sant Pere, Plaça de la Vila i Pi i Margall.



Direcció tècnica i realització dels muntatge florals, utilitzant roses naturals,
plantes i altres elements d’acord amb el projecte floral presentat i validat per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Això inclou:
-

Disposar del personal necessari per a l’execució dels muntatges proposats i
validats per l’Ajuntament.

-

La compra de tots els materials necessaris d’acord els dissenys

-

Complir amb totes les mesures de seguretat necessàries d’acord amb les
característiques de cadascun dels espais i disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil.

-

Ajustar-se al calendari previst per al muntatge i desmuntatge de la
decoració. El primer haurà d’estar finalitzat el divendres d’inici de l’ENR, a
les 15 hores i el desmuntatge no es pot allargar més enllà del diumenge
següent a la finalització de l’ENR.



Conservar i mantenir els muntatges florals durant els tres dies naturals de
duració de l’ENR. En cas que s’utilitzin per a la realització del muntatge
elements de propietat municipal, aquests es retornaran a l’Ajuntament en el
mateix moment en que es dugui a terme el desmuntatge.



Desmuntar els muntatges un cop finalitzada l’ENR.



Relació d’edificis susceptibles de ser objecte de muntatge floral:

-

Façana del mercat municipal i carrer Pou de sant Pere

-

Plaça de la Vila (enjardinat al terra de la plaça)

-

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

-

Campanar de la Catedral

-

Façana de la Sala Iberia

-

Façana del Centre Parroquial

-

Façana de Cal Doctor Martí (Clysa)
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-

Façana de la Unió Coral

-

Balcons particulars de veïns que estiguin situats als carrers objectes del
contracte.

El prestador del servei realitzarà una proposta de muntatge sobre un mínim de 6 dels
edificis o conjunts d’edificis anteriorment enumerats.
Durant aquests dies hi ha prevista una reserva d’espais per poder aparcar els vehicles.
Serà imprescindible portar acreditació, que s’haurà de sol·licitar a partir del moment en
què s’hagi aprovat el projecte. Es demanarà la matrícula, marca i model del cotxe,
espai on es realitza el muntatge floral, telèfon de contacte, nom i DNI del sol·licitant.
Aquest distintiu serà vàlid també per als dies del desmuntatge.
En cas de necessitar la col·laboració de treballadors municipals per a la construcció o
muntatge dels espais florals, s’haurà d’indicar al projecte. En els espais florals només
hi podrà haver el cartell identificatiu de l’espai que faciliti l’Ajuntament. En cap cas
s’admetran elements publicitaris visibles en els muntatges florals si prèviament no s’ha
acordat.
El desmuntatge anirà a càrrec de l’adjudicatari, el qual s’haurà de responsabilitzar de
recollir i netejar l’espai, gestionar els residus, així com retornar el material que hagi
estat cedit. En cas de necessitar la col·laboració de treballadors municipals per al
desmuntatge dels espais florals, s’haurà d’indicar al document de sol·licitud de
participació.

2.3.2 Muntatge floral del llac del Palau Falguera
2.3.2.1 Característiques del servei de muntatges florals


Disseny del projecte "Muntatge floral del llac del Palau Falguera”.



Direcció tècnica i realització dels muntatge florals, utilitzant roses naturals,
plantes i altres elements d’acord amb el projecte floral presentat i validat per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Això inclou:
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-

Disposar del personal necessari per a l’execució dels muntatges proposats i
validats per l’Ajuntament.

-

La compra de tots els materials necessaris d’acord els dissenys.

-

Complir amb totes les mesures de seguretat necessàries d’acord amb les
característiques de cadascun dels espais i disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil.

-

Ajustar-se al calendari previst per al muntatge i desmuntatge de la
decoració. El primer haurà d’estar finalitzat el divendres d’inici de l’ENR, a
les 15 hores i el desmuntatge no es pot allargar més enllà del diumenge
següent a la finalització de l’ENR.



Conservar i mantenir els muntatges florals durant els tres dies naturals de
duració de l’ENR. En cas que s’utilitzin per a la realització del muntatge
elements de propietat municipal, aquests es retornaran a l’Ajuntament en el
mateix moment en que es dugui a terme el desmuntatge.



Desmuntar els muntatges un cop finalitzada l’ENR.

2.3.3 Muntatge floral de l’interior del Palau Falguera (sala dels vanos, saló dels
Àustries, sala de l’antic menjador i capella del Palau Falguera)

2.3.3.1 Característiques del servei de muntatges florals


Disseny del projecte " Muntatge floral de l’interior del Palau Falguera”.



Direcció tècnica i realització dels muntatge florals, utilitzant roses naturals,
plantes i altres elements d’acord amb el projecte floral presentat i validat per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Això inclou:
-

Disposar del personal necessari per a l’execució dels muntatges proposats i
validats per l’Ajuntament.

-

La compra de tots els materials necessaris d’acord els dissenys.
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-

Complir amb totes les mesures de seguretat necessàries d’acord amb les
característiques de cadascun dels espais i disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil.

-

Ajustar-se al calendari previst per al muntatge i desmuntatge de la
decoració. El primer haurà d’estar finalitzat el divendres d’inici de l’ENR, a
les 15 hores i el desmuntatge no es pot allargar més enllà del diumenge
següent a la finalització de l’ENR.



Conservar i mantenir els muntatges florals durant els tres dies naturals de
duració de l’ENR. En cas que s’utilitzin per a la realització del muntatge
elements de propietat municipal, aquests es retornaran a l’Ajuntament en el
mateix moment en que es dugui a terme el desmuntatge.



Desmuntar els muntatges un cop finalitzada l’ENR.

2.3.4 Subministrament de roses tallades i verd floral
2.3.4.1 Característiques del subministrament de roses tallades i verd floral

Les roses han de complir amb les següents especificacions:
- La llargada del tall de la flor ha de ser de 40 centímetres com a mínim
- Ha de ser de categoria primera
- Tenir el tall sense espines
- Pot ser de qualsevol color, amb un mínim de 5 diferents
- Sense cap tipus d’embolcall
La quantitat mínima a subministrar és de 2.300 roses i el verd floral i els complements
necessaris per a la presentació unitària de les roses subministrades (espuma floral,
tape, filferros, petits materials relacionats).
En el cas de la flor tallada el transport i el subministrament es farà amb recipients que
assegurin el lliurament de la flor en bones condicions.
El lliurament de les roses i el verd floral es produirà al Palau Falguera en les dates que
estableixi la direcció de l’ENR, dins un ventall que pot anar del 24 d’abril al divendres
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d’inici de l’ENR. En cas que les roses no presentin bones condicions, es requerirà al
proveïdor que les substitueixi per unes altres en un bon estat.
2.3.5 Memòria tècnica
L’empresa licitadora per aquest lot presentarà juntament amb la proposta econòmica
una memòria tècnica amb la seva proposta de disseny i d’organització dels muntatges
florals per a totes les tasques que inclou el lot (apartats 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4).
Aquesta memòria servirà per atorgar una part de la puntuació segons es recull als
criteris d’adjudicació i contindrà, com a mínim, un esbós general conjunt dels dissenys
amb descripcions genèriques i una descripció general de l’equip tècnic que
s’encarregarà dels muntatges, les tasques de cada persona o grup de persones i el
sistema d’organització, augmentant la valoració a mesura que s’incrementi el grau de
detall del contingut segons s’estableix al plec de clàusules administratives.
L’extensió màxima d’aquesta memòria tècnica serà de 4.000 paraules (fotografies,
plànols, dibuixos, i altres materials gràfics a banda).
2.4 DISSENY I COORDINACIÓ DE L’ENR (LOT 4)

El Lot 4 contempla:


Servei d’elaboració del projecte de l’ENR



Servei de direcció tècnica del projecte i coordinació



Servei de disseny dels continguts, distribució dels espais i recorreguts generals.



Servei de disseny i construcció d'escenografia per a l'ENR



Servei de coordinació general de l’esdeveniment sobre el terreny



Servei de redacció d’una memòria detallada de l’ENR

2.4.1 Descripció del servei


L’elaboració del projecte de l’Exposició Nacional de Roses, d’acord amb els
criteris bàsics fixats per l’ajuntament: temàtica, espais, pressupost, etc.



Direcció tècnica del projecte i coordinació amb tots els proveïdors i operadors
implicats:
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-

Previsió dels materials, infraestructures, serveis i personal necessaris per a
l’execució del projecte

-

Coordinació amb els diferents departaments implicats per a l’execució del
projecte.

-

Distribució de responsabilitats i la coordinació de l’equip de treball del
muntatge, dels encarregats de la seguretat i del personal de control durant
els dies de l’exposició.

-

Transmissió de la informació i la col·laboració per elaborar un Pla de
Seguretat

-

Coordinació del material gràfic de l’exposició i publicitari.

-

Control del pressupost detallat del projecte

-

Coordinació amb les entitats locals implicades en l’Exposició Nacional de
Roses així com amb les entitats roserístiques de fora de la ciutat que
participen habitualment en l’esdeveniment



Disseny dels continguts, distribució dels espais (exposicions, muntatges florals,
zones d’enjardinament) i recorreguts generals.



Disseny i producció d’escenografia per a l’ENR segons disseny general dels
continguts



Coordinar la recepció dels subministraments i serveis prestats pels diferents
proveïdors i fer una proposta de contractació d’aquells materials i/o serveis no
inclosos en aquest plec.



Redacció d’una memòria detallada de l’Exposició Nacional de Roses.

2.4.2 Condicions generals del servei

Durada
La durada d’aquest servei és de cinc mesos amb el següent cronograma:
Febrer: Presentació del projecte de l’Exposició Nacional de Roses
Febrer-març: coordinació de tots els aspectes tècnics i artístics enumerats al punt
anterior
Abril-maig: muntatge de l’ENR
2on cap de setmana de maig: ENR (divendres-diumenge)
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3ª setmana de maig: desmuntatge
Juny: presentació de memòria de l’edició de l’any en curs.
Personal assignat al servei:
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’assignar els recursos humans
necessaris per satisfer adequadament les exigències dels serveis detallats mitjançant
personal, degudament qualificat assignat a l’execució del servei, que seran com a
mínim els següents:


Director/a tècnic/a de l’ENR.

Exercirà la direcció general de l’esdeveniment i serà el màxim responsable de
l’organització. Mantindrà contacte permanent amb el responsable municipal. Aquesta
persona haurà de tenir, com a mínim, experiència en tasques anàlogues en altres 5
esdeveniments similars.


Coordinador/a operatiu/va de l’ENR.

Exercirà la coordinació del muntatge i desmuntatge sobre el terreny durant tot el temps
que es perllongui. Serà l’encarregat a la coordinació amb tots els proveïdors implicats i
resta d’actors (entitats, ajuntament, etc.) implicats en l’ENR. Aquesta persona haurà de
tenir, com a mínim, experiència en tasques anàlogues en altres 3 esdeveniments
similars.


Suport administratiu per a l’ENR

Una persona amb perfil professional administratiu desenvoluparà tasques de suport a
la organització de l’Exposició durant vuit setmanes, iniciant el seus treballs
aproximadament cinc setmanes abans. La dotació horària total per aquestes tasques
serà de 160 hores, que es distribuiran de manera flexible al llarg del temps estipulat en
funció de les necessitats organitzatives.
2.4.3 Memòria tècnica
L’empresa licitadora per aquest lot presentarà juntament amb la proposta econòmica
una memòria tècnica que inclogui el següents punts:
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1) Planning de treball, amb una descripció general de les tasques a desenvolupar;
2) Contingut i temàtica de la proposta per l’ENR, amb una descripció general de la
temàtica proposada per a l’ENR i els principals elements que en formaran part;
3) Capacitat d’incidència en l’àmbit supralocal, amb una descripció general de les
accions a emprendre per donar a conèixer l’ENR més enllà de l’àmbit local;
4) Disseny i producció de l’escenografia, amb un esbós general conjunt de
l’escenografia;
5) Pla de comunicació de l’ENR i recull d’indicadors per a la Memòria anual, amb una
descripció general de les accions de comunicació i els principals indicadors que es
recolliran a la memòria de cada edició de l’ENR.
Aquesta memòria servirà per atorgar una part de la puntuació segons es recull als
criteris d’adjudicació, augmentant la valoració a mesura que s’incrementi el grau de
detall del contingut de la mateixa, segons s’estableix al plec de clàusules
administratives. L’extensió màxima d’aquesta memòria tècnica serà de 4.000 paraules
(fotografies, plànols, dibuixos, i altres materials gràfics a banda).

3. SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
La Direcció de l’Àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials serà la responsable
del contracte, que podrà nomenar els interlocutors de l’Ajuntament amb el contractista,
i que realitzarà el seguiment immediat de l’execució del contracte.
4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL i CONFIDENCIALITAT
Els treballs realitzats en el marc d’aquest contracte seran explotats per l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat. Així mateix, l’adjudicatari haurà de sol·licitar el consentiment
exprés de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per tal de poder-los utilitzar.
L’adjudicatari restarà obligat a guardar secret de les dades o informació prèvia que per
raó d’aquest contracte tingui accés.
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