Medi Natural i Sostenibilitat

Organització de la 4a edició del VElèctric, corresponent a l’any 2019.
1. OBJECTE
S’informa que des de la Regidoria de Medi Ambient i Ocupació es té la voluntat d’organitzar la
4a edició de la Fira VElèctric, corresponent a l’any 2019 amb l’objectiu de promocionar una
mobilitat més sostenible.
Per tal de poder portar l’event endavant es sol·licita una empresa organitzadora d’events que
pugui dirigir i gestionar la Fira de forma coordinada amb la Regidoria de Medi Ambient i
Ocupació.
La fira es celebrarà els dies 26 i 27 d’abril a la plaça Llibertat de Reus.
2. ANTECEDENTS I MARC DE REFERÈNCIA
S’informa que l’edició del 2019, és la quarta edició de la fira, el maig del 2018 és va realitzar la
segona edició del VElèctric amb molt bona acollida a la ciutat. Van participar 18 expositors de
vehicles elèctrics i híbrids amb més d’una quarantena de marques representades.
L’edició de 2018 va comptar també amb un espai per xerrades dirigides al públic i un espai
amb activitats infantils.
Pel que fa a les xerrades Etecnic va oferir dissabte a les 11:30h la xerrada "La mobilitat
elèctrica avui i solucions per la recàrrega del vehicle"
Sobre l’espai infantil va consistir en un circuït gegant de 8x4 metres de cotxes radiocontrol GT;
i una lona gegant per a dibuixar la idea que tenen del vehicles del futur. L’activitat va estar
oberta de manera gratuïta durant els horaris de la mostra.
La fira s’emmarca en un projecte iniciat el 2014 per tal d’adaptar la ciutat al vehicle elèctric.
Reus disposa de 22 estacions de recàrrega, ubicades en 13 punts de la ciutat: als 8 pàrquings
municipals i 3 de superfície, a la plaça de la Llibertat, a l’àrea de zona blava de la Riera Miró i
un ubicat davant de l'Edifici Tecnoparc, on hi ha el viver d'empreses tecnològiques i les
instal·lacions de firaReus, Pavelló Olímpic Municipal, estació de trens, i a l’avinguda de Països
Catalans, a la cruïlla amb el carrer de l’Argentera.
La càrrega a la xarxa municipal és gratuïta, i els vehicles elèctrics aparquen amb un descompte
del 50% als pàrquings municipals. Enguany també continua vigent la bonificació del 75% de la
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quota de l’impost de vehicles per a vehicles elèctrics. En el cas de vehicles híbrids, el
descompte és del 75% el primer any i del 65% la resta. Segons dades municipals, l’any 2017
es van beneficiar d’aquestes bonificacions 33 vehicles elèctrics i 84 vehicles híbrids.
3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I DURACIÓ DEL CONTRACTE
La fira del VElèctric ha d’estar formada per concessionaris, distribuïdors i fabricants que
ofereixin vehicles elèctrics i/o híbrids, de 1, 2, 3 i 4 rodes i totes aquelles empreses que
puguin estar relacionades amb el món de la mobilitat elèctrica (bateries, carregadors,
programaris, estudis, ginys, tallers de reparacions, enginyeries,…. )
No s’admetran stands que no vagin en concordança directament amb el sentit de la fira.
Duració del contracte: des de l’inici de la comunicació de la contractació fins a 27 de juny de
2019, termini màxim per l’entrega de la memòria final.
La durada de la fira es:
Obertura: divendres 26 d’abril a les 17.00h fins a les 21h.
Inauguració oficial a les 18.30h.
Dissabte 27 d’abril des de les 10.30 h fins a les 14h i de les 18h fins a les 21h.
El muntatge de la fira es podrà realitzar durant el dijous 25 a partir de les 8h del matí i caldrà
desmuntar tot el possible entre el dissabte 27 d’abril a la nit i durant el diumenge 28 d’abril.
Es pot considerar com a espai útil de la plaça, una amplada de 20 metres per 28 metres de
llargada i 29 metres d’amplada per 96 metres de llargada.
Les condicions aquí descrites han de considerar-se com uns mínims sobre les quals els
diferents licitadors poden realitzar les millores que, en el seu cas, estimin oportunes.
Es realitzaran un mínim de 3 reunions: a l’inici de la contractació, una 15 dies abans de la fira i
una a posteriori d’avaluació i entrega de la memòria.
Es podran fixar més reunions en cas que es trobin necessàries pel bon funcionament del
projecte.
La comunicació habitual serà mitjançant correu electrònic amb l’interlocutor únic que designi
l’empresa adjudicatària.
Es podrà instal·lar un espai cafeteria- vermut dins de la mateixa fira, el material usat ha de ser
reutilitzable i millor vidre i ceràmica.
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A continuació s’exposen les tasques que caldrà que assumeixi la empresa contractada:
TREBALLS PREVIS
A. RECERCA D’EXPOSITORS. L’empresa contractada haurà de contactar amb els concessionaris
de vehicles elèctrics, venta, lloguer i altres solucions relacionades amb la mobilitat elèctrica
per tal de atraure expositors. Es farà càrrec de l’acord amb ells i la seva coordinació.
L’Ajuntament facilitarà una base de dades de contacte amb els concessionaris assistents en
anys anteriors.
B. TASQUES DE COMUNICACIÓ
Per aquesta nova edició de la fira es mantindrà la imatge del VElèctric per tal de reforçar la
marca, i caldrà fer les noves aplicacions que es requereixin tenint en compte aquesta imatge
predefinida.
Els organitzadors es faran càrrec de la dinamització de les xarxes socials (facebook, twiter), i
creació de perfil a instagram, publicitat i comunicació amb els mitjans: producció i emissió
d'una falca de ràdio i spot publicitari en els mitjans locals i provincials.
També realitzarà el disseny d’invitacions online a la inauguració de la Fira, banners digitals per
a la pàgina web reus.cat i altres diaris digitals locals i provincials.
La imatge, aplicacions i demés elements publicitaris caldrà que tinguin el vist i plau de la
Direcció de Comunicació Corporativa de l’Ajuntament de Reus.
Es realitzarà una presentació inicial de la fira per a presentar als possibles assistents i
patrocinadors.
Es prepararà una proposta de dossier de premsa, i el material de gran format per a la Roda de
Premsa de Presentació- Crida de la 4a Edició de la Fira VElèctric.
C. CONTRACTACIÓ INFRAESTRUCTURA
Per a cada participant: una carpa de 3m x 3m, una taula cocktail i 2 tamborets, frontis i
instal·lació elèctrica per a un ordinador portàtil, càrrega de bateries petites i il·luminació. Els
participants també podran optar per dos carpes, o un format diferent pactat amb
l’organització. L’estructura i models de les carpes hauran de ser iguals i els participants a la fira
no podran aportar carpes pròpies.
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Per a la organització en general: 2 carpes de 5m x 5m, una taula baixa, 4 sofàs, obrint la
possibilitat de fer un debat i 20 cadires plegables per a assistents, micro i altaveus.
D. CONTRACTACIÓ DE LA SEGURETAT.
Contractació de 2 persones de seguretat, amb un mínim de des de dijous a les 15h fins
diumenge a les 10h del matí.
E. EQUIP DE SO.
Contractació equip de so i megafonia durant tota la fira, inclosa la música ambient, en
especial atenció a cobrir les necessitats de la inauguració i xerrades.
F. PLANIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS
Elaboració d’un plànol de distribució dels espais i un programa pels expositors amb horaris de
muntatge i acreditacions.
En la distribució dels espais i stands s’hauran de tenir en compte els itineraris de vianants
existents a la plaça per la lliure circulació.
G. COORDINACIÓ DE L’ESPAI TEST-DRIVE.
Difusió de la possibilitat de provar un vehicle durant la fira i gestió de reserves amb els
models disponibles existents a la fira. Els vehicles han d’estar correctament identificats com a
vehicles de Test –Drive de la Fira VElèctric.
També es crearà un circuït per tal que els patinets i bicicletes elèctriques puguin ser provats
dins la mateixa plaça.
H. DISSENY I PRODUCCIÓ DE MATERIALS.
Com a mínim han de constar els materials següents:
- Disseny i producció imatge de la fira en gran format per la roda de premsa a la plaça
Llibertat.
- Disseny i producció vinils amb la imatge VElèctric per als vehicles Test-Drive.
- Disseny i producció divers material per als diferents espais de xerrades, espai infantil i test de
patinets.
- L’adjudicatari, a més a més, s’encarregarà de la decoració i ambientació de la fira amb
màstils amb banderoles, pancartes, jardineria i/o altres ambientacions afins a
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la voluntat de la fira.
- Actualització de lona amb plànol de la ubicació dels carregadors per vehicles a Reus.
I. PROGRAMA D’ACTIVITATS
La proposta també haurà de comptar amb una programació d’activitats paral·leles adreçades a
diferent públic: infantil i/o jove i adult que es portaran a terme els dies 26 i 27 d’abril dins
dels horaris establerts per a la fira.
L’espai infantil-juvenil pot ser en format circuït i s’ha d’ubicar a la mateixa plaça.
DURANT LA FIRA
A. Coordinació del muntatge i desmuntatge de la Fira. Inclosa la coordinació entre els
diferents concessionaris.
B. Ambientació musical.
C. Registre fotogràfic de la fira.
D. Atenció al públic i Espai Test- Drive.
La organització també ha de contemplar un espai on es pugui atendre noves inscripcions en
cas que hi hagi buits en les reserves del Test-Drive i fer-ne difusió.
Tenir cura de l’espai habilitat de test de bicicletes i patinets dins de la mateixa plaça a més de
proposar un possible recorregut per la ciutat.
E. Dinamització de l’espai de xerrades i activitat infantil.
POSTERIOR A LA FIRA
Es presentarà una memòria final en el termini de 2 mesos amb la recopilació de totes les
activitats realitzades a la fira, tots els contactes que s’han realitzat, resultats dels impactes de la
publicitat, fotografies preses durant la fira. La memòria es presentarà una còpia amb paper i
en format digital, durant una reunió d’avaluació.
4. CONTRACTACIÓ
Es realitzarà un contracte menor amb un import de 12.000 € ( IVA inclòs) per a tots els serveis
inclosos dins d’aquest document.
L’adjudicatari comptarà, per a la realització de la fira amb els imports econòmics que acordin
amb els interessats en tenir un stand a la Fira.
També podrà cercar fonts de finançament en empreses i entitats afins als objectius de la Fira.
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A aquestes efectes, en el moment de la licitació, s’haurà d’aportar escandall relatiu al preu que
es demani per cada tipologia de participant present a la fira degudament desglossat.
Tanmateix, l’Ajuntament de Reus, no té la potestat d’intervenir en les relacions contractuals
que s’estableixin entre l’adjudicatari i els participants.
L’adjudicatari s’haurà de donar d’alta com a proveïdor a l’Ajuntament de Reus i haurà d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social d’acord amb el règim jurídic que
li corresponguin.
5. RESPONSABILITATS DE L’AJUNTAMENT
Facilitar l’espai necessari pel desenvolupament de l’activitat amb tots els permisos pertinents.
Reserva de l’espai d’aparcament per l’espai TEST_DRIVE
Posar a disposició de l’adjudicatari de preses de corrent elèctric amb un màxim de 10KW de
potencia trifàsic, repartit en 3 bases aèries monofàsiques d’uns 320 V cada una. La instal·lació
de cablejat anirà a càrrec de l’adjudicatari. En cas de necessitar una potència superior
l’adjudicatari l’haurà de contractar al seu càrrec.
L’Ajuntament no es farà responsable del personal contractat per la organització de la Fira.
D’edicions anteriors hi ha una pancarta de 3 X 2,4 metres muntada en una estructura i una
altra de 8 X 2.4 m que es poden tenir en compte en la difusió i decoració de la fira.
Comunicació oficial amb els mitjans de comunicació. Roda de premsa de presentació per part
del regidor de l’Àrea i convocatòria de premsa per a la inauguració de la Fira.
L'ajuntament es compromet a donar una resposta a les qüestions plantejades en un màxim
de 2 dies hàbils sobre qüestions relacionades amb la fira: imatge, condicionants,...
6. RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari s’haurà de comprometre a contactar amb totes les empreses del sector per
assegurar un mínim de 12 stands- empreses.
L’adjudicatari contractarà al seu càrrec les activitats paral·leles que constin en la seva oferta.
L’adjudicatari haurà d’incorporar el material necessari per portar a terme totes i cadascuna de
les activitats que reculli el programa.
L’adjudicatari dissenyarà i distribuirà els elements publicitaris i de decoració, prèvia la
conformitat de l’ajuntament.
Gestionar tots els stands i fer-se responsable de tot el que comporta el muntatge i
desmuntatge.
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L’adjudicatari es responsabilitzarà de tot el personal que formarà part de la producció de la fira
i no tindrà cap relació contractual directa amb l’Ajuntament.
L’adjudicatari serà el responsable de la recepció dels vehicles, organització, muntatge i
desmuntatge i de la distribució de totes els stands i de les activitats.
Aportar la vigilància i seguretat de la fira des de que comencen les tasques de muntatge i
distribució d’elements fins que tot estigui desmuntat.
L’adjudicatari haurà de designar un únic interlocutor present durant els dies que dura
l’activitat.
La contractació d’un pòlissa de responsabilitat civil de 601.000 euros com a mínim que
cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers com a conseqüència dels
preparatius, muntatges, activitats, desmuntatges, etc.
L’adjudicatari haurà de lliurar a l’Ajuntament 15 dies abans de la celebració de la fira un
esborrany amb el disseny d’ubicació dels diferents elements de la fira.
7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR PELS OFERTANTS
Els licitadors hauran de presentar un projecte detallat sobre el desenvolupament de la Fira
que inclogui una projecció dels stands que oferiran als participants, a la organització i una
explicació dels ambients.
Una proposta de pressupost de l'esdeveniment amb detall de les partides i les unitats,
incloent la gestió i organització. I la proposta econòmica corresponent al pagament de
l’Ajuntament.
L’escandall de l’oferta als expositors.
Una proposta d’activitats infantil – juvenil, nombrant activitats i horaris.
Una proposta d’activitats per al públic adult interessat en vehicles elèctrics-híbrids
Cronograma de les actuacions a desenvolupar per a la producció de la Fira.
8. ASPECTES QUE ES VALORARAN
Per valorar cadascuna de les propostes que es presentin es tindran en compte:
1. Proposta econòmica mitjançant la següent fórmula:
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà 60 punts.
Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Bi - Bmax
Puntuació de cada oferta = 60 – 60 x -----------------------Bmax
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On Bmax és la baixa de l’oferta més econòmica i Bi és l’oferta a valorar.
2. Proposta de pressupost de l'esdeveniment amb detall de les partides i les unitats, incloent
la gestió i organització. 10 punts
3. Proposta de distribució d'espais de la mostra i projecció dels stands amb exemples d'altres
actuacions realitzades i tipus stands per als expositors. Es tindran en compte els itineraris per
a vianants i situació dels espais per a la valoració. 10 punts
4. Proposta d'espai infantil- juvenil i adult es descriurà les activitats/espectacles especificant si
tenen un cost pels visitants de la Fira. El cost comportarà una reducció proporcional de la
puntuació en funció de les propostes presentades.10 punts
5. Cronograma de les tasques al llarg del temps fins al dia de la fira. 10 punts
9. PENALITZACIONS
El no compliment del nombre de participants i/o stands el dia de realització de la mostra
comportarà una deducció proporcional en el import pressupostat de 1.000€ per stand de
menys dels 12 requerits.
La no realització de l'esdeveniment comportarà un incompliment del contracte amb una
penalització de 3.000 € sense dret a percebre cap import.
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