Promoció Econòmica
Núm. Exp.: 2022/7336
Contracte règim transitori
INFORME PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UNA PRESTACIÓ EN APLICACIÓ DEL RÈGIM TRANSITORI
VINCULAT A L’EXECUCIÓ DEL CALENDARI DE CONTRACTACIÓ 2020-2023
Objecte: Contractació d’una empresa especialitzada en la producció d’esdeveniments amb capacitat
d’adequar la Sala Noble del Castell amb els equips audiovisuals i de so necessaris, així com recursos de
personal tècnic especialitzat, per la celebració de les Jornades ON d’innovació de Castelldefels.
Codi Contracte: PROMOCIO-SUMIN-MEN/2022000771
Àrea que tramita: Promoció Econòmica
Responsable del contracte: Elisabet Taltavull
Tipus de prestació: Subministrament
Durada del contracte: CPV:
32300000

Receptors de televisió i ràdio, i
aparells
d'enregistrament
o
reproducció de so o imatge

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:
L’Ajuntament de Castelldefels organitza les Jornades ON d’innovació els propers dies 24, 25 i 26 de maig
al Castell de Castelldefels. Les Jornades On són l’espai de divulgació de l’On Innovem, l’Oficina Local de
la Transferència de la Tecnologia de l’Ajuntament de Castelldefels i són un espai de trobada entre
empreses, entitats, ciutadania, universitats i centres de recerca on es comparteix i es difon les darreres
tendències en innovació i tecnologia aplicada al món empresarial.
El dia 24 de maig es celebrarà la Jornada ON de Turisme, centrada en la reactivació i futur del turisme a
través de les TIC, i les eines disponibles per afrontar els principals reptes del sector turístic. El dia 25 de
maig, la Jornada ON d’alimentació, molt centrada en la restauració del futur i la nova hostaleria,
comptant amb la participació del Cluster Food Service de Catalunya. El dia 26 de maig, tindrà lloc la
Jornada ON de drons, enfocada a l’aplicació dels drons al sector públic.
2.- IDENTIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:
Per satisfer la necessitat detallada en l’apartat anterior es proposa contractar la següent prestació:
El servei que es sol·licita ha d’incloure tot el que es detalla a continuació, incloent el transport del
material, el muntatge i el desmuntatge:
•
Escenografia: tarima (8*3*0.2m), faldons per l’entarimat i moqueta, butaques, 4 rotulats amb
la marca On Innovem
•
So: bafles, taula de so, equalitzador, 2 tècnics per 4 jornades.
•
Microfonia: receptors i emisors, micròfons de solapa, micròfons de diadema.
•
Audiovisuals: pantalla de 4*3m, projector, suport, taula, cablejat, 1 tècnic per 4 jornades.
•
Il·luminació: 8 focus led, trípodes, dimmers, pesos, taula, cablejat de corrent i senyal.
Aquesta prestació es previsible i planificable i per aquest motiu s’ha inclòs la necessitat de la seva
licitació pública en el calendari de contractació de l’Ajuntament 2020-2023, amb el detall següent:
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Mentre no es faci efectiva la licitació en determinats casos es considera imprescindible la realització
de despeses a fi de garantir la correcta prestació dels serveis públics, motiu pel qual la Junta de
Govern Local va aprovar, en data 18.2.2020, un règim transitori consistent en aplicar un règim jurídic
anàleg al de la contractació menor, amb algunes garanties suplementaries, per dotar aquells serveis
que pel seu caràcter imprescindible, no admetin espera.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14167614214346577710 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Als efectes del que determina l’acord de la Junta de Govern de referència, s’informa que l’objecte de
la present contractació és considera INAJORNABLE, ja que en cas contrari es causaria un important
perjudici a l’interès públic, donat que les Jornades ON de Castelldefels són unes jornades d’innovació
molt vinculades al teixit productiu local i destinades a tres sectors predominants al municipi: turisme,
alimentació/restauració, i drons.
3.- PRESSUPOST:
S’han realitzat les oportunes consultes de mercat amb el sector d’activitat objecte de la present
contractació arribant a la conclusió que el preu d’aquesta prestació es fixa en 10.000,00 € més IVA.
Es tracta d’una despesa de fins a 5.000€ (IVA exclòs) en cas de subministraments/serveis o fins a
15.000 euros (IVA exclòs) en el cas d’obres i, per tant, s’acompanya el pressupost, que és el
següent (així mateix, si s’han demanat més pressupostos, adjuntar-los:
NIF

NOM

IMP. SENSE IVA

%IVA

IVA

IMP. TOTAL

Es tracta d’una despesa superior a 5.000€ (IVA exclòs) en cas de subministraments/serveis o
15.000 euros (IVA exclòs) en el cas d’obres i, per tant, s’acompanya documentació acreditativa
de la presentació d’ofertes al perfil del contractant durant 5 dies hàbils, així com del resultat
obtingut.
DATA DE PUBLICACIÓ DE L’OFERTA
FI DEL TERMINI PER PRESENTACIÓ OFERTES
TOTAL D’OFERTES PRESENTADES
NIF
ES047839822-Y
ES-B66708678
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12/05/2022
2
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4.- OFERTA SELECCIONADA:
NIF
ES-B66708678

5.- MOTIU DE L'ADJUDICACIÓ:
Es valora positivament a l’empresa INSELCAS per al subministrament del lloguer, instal·lació i supervisió
de l’escenografia per a la celebració de les Jornades ON de innovació de Castelldefels donat que la
informació aportada per l’empresa queda pal·lès que INSELCAS disposa de l’experiència suficient i
necessària per al desenvolupament de la complexa tasca de de muntatge i desmuntatge així com de tot
el seguiment tècnic que comporten aquests actes.
En cas que es tracti d’un contracte de subministrament ampliar la descripció del producte ,si escau.
ESCENOGRAFIA
Tarima de 8x3x0,2m
Faldón de madera en el perímetro de la tarima
Enmoquetar tarima y faldón

5 butacas
4 cubos rotulados según diseño
Transporte
SO
4 bafles autoamplificados coaxial (12” LF+ 3” HF)
2 etapas multiautoamplificadas controller l’Acoustics (4x1000w),
Ethernet, AES-EBU
Mesa Yamaha 01V96 24 ch
Ecualizador
1 sistema inalámbrico
Transporte
MICROFONIA
4 Receptor Shure ULXD4DE-H51, 2 canales 534-598 Mhz
8 Emisor de petaca Shure ULXD1-H51
8 Micro solapa cardioide DPA-4080
1 Splitter de antenas Shure UA845SWB 2 Antena direccional Shure UA870WB 2 emisor diadema
AUDIOVISUALS
Pantalla de video de 4x3m
Proyector de 6000 lumens
Soporte
Mesa
Cableado
Transporte
IL.LUMINACIÓ
8 focos par led
Trípodes
Dimmer
Garras y pesos
Mesa
Cableado de corriente y de señal
Transportes
PERSONAL TÈCNIC
1 técnico de audiovisuales 4 jornadas
2 técnicos de sonido montaje, acto y desmontaje (2 técnicos 4 jornadas)
Operarios montaje/desmontaje: 3 pax. 2 días (montaje y desmontaje)
6.- L’empresa que es proposa contractar ha presentat la Declaració responsable respecte el
compliment de les condicions establertes per contractar amb l’administració pública.

El Cap responsable,

