PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEIS DE DISSENY, PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS,
MUNTATGE, DESMUNTATGE, TRANSPORT, DEL ESTAND DEL
BARCELONA CATALONIA A LA FIRA MIPIM 2019
Presentació del projecte
El projecte BARCELONA CATALONIA (inicialment conegut com a Barcelona Econòmic
Triangle), va néixer l’any 2009 gràcies a la col·laboració entre Generalitat de Catalunya
(Incasòl, i Invest in Catalònia) i l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa) per tal de
promocionar internacionalment tres grans àrees ubicades a la regió metropolitana de
Barcelona, on es desenvolupaven projectes de gran qualitat urbanística, que dotaven de sòl
a noves activitats empresarials basades en l’economia de coneixement, vinculades a
universitats i centres de recerca i innovació, que s’integren en el seu entorn i potencien una
mobilitat sostenible.
A aquesta iniciativa s’hi va sumar a l’any 2017 l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les tres institucions consideren d’interès donar suport i col·laborar en el Projecte
Barcelona-Catalònia, que té per objectiu la promoció conjunta de l’oferta de Barcelona i la
seva àrea metropolitana amb tres grans àrees al voltant de Barcelona com són l’àrea Besos,
l’àrea Vallès amb el Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès i l’àrea Llobregat amb la zona
propera a l’Aeroport de Barcelona, en les quals es desenvolupen projectes de gran qualitat
urbanística que doten de sòl a clústers empresarials basats en l’economia de coneixement,
vinculats a universitats i centres de recerca i innovació i que també presenten importants
projectes en marxa i moltes oportunitats d’inversió, enorme potencials i perspectives de
futur.
La promoció d’aquesta oferta es fa per diferents mitjans, especialment en aquells
esdeveniments adients com les fires i exposicions, tant nacionals com internacionals.
Aquesta participació vincula els projectes urbanístics a clústers d’excel·lència científica i
tecnològica i al suport de les institucions de Barcelona i Catalunya. Així mateix, s’ofereix a
empreses i organismes públics i privats la seva participació en les diferents accions
promocionals que sota la marca BARCELONA-CATALONIA s’endeguen, amb la finalitat
que es visualitzi que els projectes compten alhora amb suport públic i privat.
BARCELONA CATALONIA ha permès per primera vegada una promoció sectorial
metropolitana, unint els lideratges de les marques Barcelona i Catalunya amb una clara
voluntat d’implicar no només al territori que podia aportar valor afegit a la proposta de
valor del projecte sinó també a socis privats que veien aquesta iniciativa de forma positiva
per a la internacionalització del seu negoci.
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La finalitat del projecte és:
Facilitar instruments i servir de plataforma a sectors públics (Ajuntaments, Empreses
Publiques, altres administracions) i a sectors privats per a oferir-los la possibilitat de
participar en salons i projectar-se en l’àmbit nacional i internacional amb menys costos i
més visibilitat i ajustant els costos generats.
Promoure a nivell internacional l’àmbit metropolità i regional de Barcelona, pel que fa a
les possibilitats d’inversions i de creació de llocs de treball.
Acompanyar i impulsar el creixement econòmic de l’àmbit territorial i ciutadà, executant
les polítiques de promoció econòmica per al suport de la iniciativa emprenedora, el
creixement empresarial, l’ocupació i la promoció internacional i dels sectors estratègics.
Objectius del projecte:
El projecte BARCELONA CATALONIA té la missió de projectar una imatge el més
potent possible de l’economia del nostre país, apalancar-se en aquells aspectes més
diferencials, com ara unes marques territorials reconegudes, una orientació al negoci, un
passat històric de fer la feina ben feta, una aposta decidida per sectors econòmics que estan
en creixement, una economia robusta i una qualitat de vida immillorable per atraure talent i
inversions internacionals.
En aquest sentit, el relat del projecte BARCELONA CATALONIA parla sobre què passa
després del planejament urbanístic. Es basa en un model de creixement, investigació i
innovació, tot indicant com evoluciona l’activitat econòmica del segle XXI.
Tot això cal explicar-ho a través de les infraestructures clau de Catalunya, com el Corredor
Mediterrani, els principals nodes d’activitat econòmica i logística, centrats en els Plans
Directors Urbanístics (PDU) distribuïts segons els sectors econòmics estratègics presents, i
plataformes logístiques multimodals connectades amb les principals infraestructures.
Així mateix, cal apalancar-se en la marca territorial més important que tenim al país, la de
Barcelona, que en els darrers anys ha millorat el seu posicionament internacional i alhora
és factor clau d’atracció d’inversions. Una ciutat que està evolucionant, però que treballa
per mantenir-se com a referent de ciutat eficient i sostenible, amb projectes com La
Sagrera, el Pla Delta o l’Eix Besòs com a referents. La confluència d’un país abocat a
créixer en aquests termes, amb una ciutat al capdavant del seu projecte d’innovació, es
dóna en la Funfació b-TEC que lidera el disseny, l’organització i la gestió del Campus
Diagonal-Besòs – Barcelona Key, el nou hub d’educació dedicat a l’enginyeria verda.
Addicionalment, alhora de plantejar el repte de la promoció internacional d’un projecte
viu, ambiciós i complex com aquest, cal tenir en compte que els diferents projectes que es
promocionen van evolucionant i es poden incorporar matisos que facin que en un

determinat moment s’hagi de destacar més un que un altre. Aquest fet no anirà en
detriment de l’objectiu global: l’atracció d’inversions al territori.
Les participacions en les fires internacionals són una oportunitat immillorable per a
presentar els nostres projectes i transmetre una imatge professional que faciliti l’aterratge
d’inversions internacionals. En aquest sentit, el lideratge de les marques territorials
(Barcelona i Catalunya) es mantindran com a tractores del projecte sent el paraigües sota el
qual tant el país com els diferents projectes (tant públics com privats) que hi ha, troben
l’entorn adequat per a promocionar-se de forma efectiva.
Addicionalment, aquest projecte de promoció internacional té com a objecte:
a) Posicionar Barcelona i Catalunya com a una regió favorable pels negocis (business
friendly region) en uns entorns on es mouen els principals fons de capital del món.
b) Atraure inversors internacionals al territori per a què desenvolupin projectes o bé
inverteixin en projectes ja existents.
c) Diferenciar la marca Barcelona - Catalunya de la resta de marques del territori nacional,
amb una proposta d’alt valor afegit.
d) Posar en coneixement de la comunitat internacional l’oferta immobiliària i logística que
hi ha en el territori, fent un èmfasi especial a l’entorn del Corredor del Mediterrani,
destacant especialment l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) Presentar els serveis que les institucions posen a l’abast dels inversors internacionals per
tal de facilitar-los l’aterratge al territori (Oficina d’atenció a les empreses, Promoció de
la Ciutat, Invest in Catalonia, etc).
f) Permetre la possibilitat de fer benchmarking internacional amb altres territoris que tenen
iniciatives semblants.
g) Potenciar la xarxa de contactes internacionals de Barcelona i Catalunya, mantenint el
prestigi que tenim en aquests moments, sent actors principals dels principals
esdeveniments que es duen a terme.
h) Fomentar la participació d’agents privats per a que el projecte BARCELONA
CATALONIA es mostri més fort a nivell internacional.
1- Objecte del concurs
D’acord amb el disseny quantificat que s’adjunta efectuï la producció de continguts,
muntatge, desmuntatge, transport de l’estand del BARCELONA-CATALONIA a la Fira
MIPIM 2019. celebrar a Cannes, França del 12 al 15 de març 2019.
2- Termini del contracte
La durada d’aquest contracte serà des de la data de formalització del contracte fins el 31
d’octubre de 2019.
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3- Import
L’import del contracte haurà de ser inferior a 115.000 € (Iva exclòs) s’adjudicarà segons
els criteris de valoració adjunts, tal com estableix la llei de contractes del sector públic i
d’acord amb la següent formula:
4- Prescripcions tècniques
Aquest plec té com a objectiu la descripció dels treballs i la fixació de les condicions i
criteris tècnics generals que han de servir de base per a la contractació del servei de
disseny, construcció, muntatge, desmuntatge, i transport i supervisió de l’estand de la
Generalitat de Catalunya en cada un dels salons enumerats. Aquest plec constitueix
juntament amb el plec de clàusules particulars, la normativa d’obligat compliment del
contracte.
5- Serveis a Contractar
L’adjudicatari haurà d’efectuar les següents tasques a les fires esmentades:
1- ESTAND BARCELONA CATALONIA
a)
b)
c)
d)
e)

Disseny de l’estand
Producció i adaptació del materials i grafismes de l’estand
Configuració, muntatge i instal·lació dels elements audiovisuals:
Muntatge i desmuntatge del material de l’estand.
Transport d’anada i tornada del material necessari

Es detallen a continuació els requeriments mínims d’aquests serveis generals aplicables a
les tres fires esmentades.
a) Disseny de l’estand
-

Disseny de la distribució arquitectònica de l’estand.
Realització i presentació de mostres i prototipus.
Producció industrial de tota la infraestructura de l’estand: fusteria, metal·listeria,
pintura, vidrieria, tèxtils, etc.

Pel que fa a la distribució general de l’estand cal tenir en compte els següents requeriments
mínims:


Parets: La paret que cal construir per fer de límit amb els altres estands, així com la resta de
parets que s’aixequin per distribuir els diferents espais de l’estand cal que siguin construïdes a
la màxima alçada permesa.



Banner o rigging alçat ( si cal) de lona o material semblant que ha d’estar col·locat a la
màxima alçada possible per ajudar a identificar l’estand des de qualsevol part del pavelló.



Espai exterior de reunions de treball format per:
3 taules de 6 seients situades davant del videowall
7 taules privades de 4 seients cadascuna
2 taules públiques de 4 seients cadascuna situades preferentment a la zona de les pantalles i les
taules de 6 seients
En cas de demanda s’haurà d’incloure algun logotip a cada taula o altra solució per identificar
a cada partner



Zona mixta de treball networking: taula polivalent amb entre 10 i 12 cadires.



Totes les taules hauran de comptar amb connexió elèctrica.



1 sales de reunió tancada amb finestra a la porta per permetre veure si la sala està ocupada.
La sala ha de comptar amb una taula i 8 cadires, il·luminació, un moble tipus consola per
poder deixar fulletons i material d’oficina i connexió elèctrica. Mida sala: 10-12 m2 aprox. Per
guanyar discreció cal contemplar la possibilitat d’afegir-hi sostre o algun altre tipus de
cobriment.



1 sala tancada destinada a magatzem: Mida sala: mínim 8-10 m2. aprox.
- Magatzem de material, abrics i maletes amb una “burra” amb penjadors



Zona Servei i Càtering i cuina-office: aquesta àrea és l’estand petit confrontat a la peça
principal de l’estand del Barcelona Catalonia. Ha de comptar amb una barra amb espai
d’emmagatzematge on poder col·locar per la part interior caixes amb begudes, aperitius i una
cafetera. L’office de la zona càtering ha de ser tancat, amb una zona de treball i capacitat per
allotjar-hi dues neveres petites. No ha de ser visible al públic i amb accés interior amb la barra
i un altre amb l’exterior de l’espai.



Proposta d’un claim que pugui representar la essència del projecte



Videowall amb 8 pantalles amb els requeriments necessaris per projectar els
audiovisuals del projecte que es detallaran posteriorment.
Al full annex s’especifiquin requeriments d’ubicació acordats pel socis del projectes
Zona A- espai de grans dimensions que permeti ubicar un mapa per mostrar les diferents
actuacions del projecte
Zona C- Logos partners públics i llistat dels partners privats i sponsors.
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Zona B – Foto emblemàtica de la ciutat etc...
Adjuntem links dels webs per a mes informació
http://barcelonacataloniagoeson.cat/
http://barcelonacatalonia.cat/b/?lang=es

Es facilitarà amb posterioritat la data límit de presentació a fira del plànol que haurà
d’incloure un dibuix amb una distribució dels espais.
El subministrament i acabat de l’estand ha de cobrir els requeriments necessaris per a
l’obertura de l’estand al públic el dia d’inici de cadascuna de les fires d’acord amb el
projecte presentat i amb les mesures de viabilitat i seguretat establertes pels responsables
tant de l’INCASÒL com de la Fira.
Més informació sobre normativa i dates d’entrega:
http://www.mipim.com/en/visit/
b) Producció i adaptació dels materials i gràfics de l’estand.
Es facilitaran els missatges a comunicar que caldrà dissenyar i disposar en l’espai,
juntament amb les imatges o recursos audiovisuals que es requereixi.
Caldrà dissenyar i imprimir vinils o d’altres suports gràfics per vestir les parets i d’altres
suports de l’estand: logos i missatges a totes les parets, sala de reunions.
S’efectuarà la producció i instal·lació dels elements gràfics publicitaris contractats en els
espais publicitaris del recinte firal, que es detallaran a l’adjudicatari més endavant.
c) Configuració, muntatge i instal·lació dels elements audiovisuals:
L’estand ha de comptar amb un espai de difusió del projecte.
El material multimèdia necessari com a mínim ha de ser de:
• un videowall amb un mínim de 4 pantalles
• dues pantalles d’aproximadament 42’
• un servei de megafonia integrat a l’estand.
En el cas que algun element o instal·lació de l’estand s’avariï o pateixi algun desperfecte
durant el desenvolupament de qualsevol dels salons, l’empresa adjudicatària ha de fer-se
càrrec d’executar-ne la reparació, canvi, o restitució de manera immediata. El cost de la
reparació, canvi o restitució queda inclòs en el pressupost d’aquest contracte.

d) Muntatge i desmuntatge del material de l’estand.
Anirà a càrrec de l’adjudicatari la fabricació, subministrament, instal·lació, manteniment,
muntatge, transport i posterior retirada de tots els elements que formaran part de l’estand
de les esmentades Fires.
El licitador s’haurà d’encarregar de les tasques de redacció i tramitació de tota la
documentació necessària per a la contractació de tots els serveis, subministraments i
elements complementaris per al muntatge de l’estand que s’hagin de contractar directament
amb les Fires esmentades.
Ens reservem el dret d’afegir, si fos necessari, 50 kg de material, fulletons etc..amb un
volum de no més de 3 m cúbics.
En cas que en alguna fira es consideri oportú la inclusió a l’estand d’algun element de
captació d’atenció, anirà a càrrec de l’adjudicatari el seu transport , màxim a 500 k.
El material haurà d’arribar a la Fira amb temps suficient per a que tot l’estand estigui
acabat abans de la inauguració de la fira.
e) Transport d’anada i tornada del material necessari
El transport del material propietat d’INCASÒL així com del material necessari per a la
construcció de l’estand serà a càrrec de l’adjudicatari. A la tornada de la fira es farà entrega
del material a les ubicacions prèviament acordades amb l’INCASÒL.
Aniran a càrrec de l’adjudicatari els següents serveis:
• Recollida i transport d’anada dels materials i dipositar-los a l’estand citat en
l’objecte del contracte en els llocs indicats.
• Retirada dels materials transportats a l’estand, un cop hagi acabat la fira.
• Gestió i assegurança dels mateixos, així com dels permisos necessaris.
• Entrega del material al lloc d’origen.
També haurà de tramitar les acreditacions per accedir al recinte del seu personal i la
documentació necessària per a l’obtenció de tots els permisos i autoritzacions exigits per
les Fires
6- Presentació de les ofertes
El concursant haurà de presentar un projecte executiu que defineixi els elements que es
precisen per al muntatge tant industrial com gràfic de l’estand, on s’incloguin com a mínim
els següents aspectes:
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•

Disseny de l’estand amb un o diversos renders de mostra

•

Full d’especificacions dels materials a utilitzar

•

Mòduls de construcció de l’espai dels expositors

•

Tipus de mobiliari a col·locar

•

Equip tècnic i d’il·luminació

•

Equip multimèdia i audiovisual

•

Logística

•

Equip de treball

Aquesta proposta ha d’incloure un plànol amb la distribució dels espais, amb una mostra
de la gràfica proposada.

7- Metodologia de treball
Per tal de concretar els detalls de l’estand l’adjudicatari es reunirà setmanalment amb els
responsables del Gabinet de Direcció d’INCASÒL amb l’objectiu de seguir els detalls de
producció i concretar aspectes del disseny, colors, ubicació del mobiliari i del material
multimèdia, en funció de les necessitats.

8- Facturació del servei
L'abonament del treball es realitzarà de la següent manera:
Un 30% del import deu 10 abans de la Fira MIPIM i la resta a la finalització de la fira a 60
dies fi de mes, prèvia presentació de factura per part de l’empresa adjudicatària i la
certificació dels encarregats de la supervisió del servei acreditant que la feina encomanada
s’ha realitzat a total satisfacció.

9- Seguretat i protecció de dades
L’adjudicatari dels serveis es compromet a complir els requeriments de seguretat i
continuïtat aplicables a l’objecte del contracte en quant a la legislació vigent quan es tracti
de dades de caràcter personal, d’acord amb allò que disposa la Llei de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i els Reglaments que la desenvolupen.
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o informació que no essent
públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

10- Utilització de la llengua catalana
Tots els productes resultants del contracte de subministrament hauran de tenir, com a
mínim, un resum en llengua catalana.

El director de Serveis
DN: c=ES, o=Institut Català del
Sòl, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Direcció de Serveis,
title=Director de Serveis,
sn=ROSSELL ROIG,
givenName=ALFONS,
serialNumber=40886743B,
cn=CPISR-1 C ALFONS ROSSELL
ROIG
Data: 2018.12.19 16:21:55 +01'00'

Alfons Rossell i Roig

S’adjunta criteris de valoració i plànols
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