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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/8591
Assumpte: Contractació per a la prestació del servei de coordinació i decoració de les activitats de
Cavalcada de reis i Doremifa'n Flors

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE MIXT RELATIU A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE COORDINACIÓ I DECORACIÓ DE LES ACTIVITATS
CAVALCADA DE REIS DE CALONGE I DOREMIFA’N FLORS I
EL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL NECESSARI

L’autenticitat d’aquestSegell
document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante electrònic
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1.

OBJECTE

L’objecte d’aquest contracte és:
-

El servei de coordinació i supervisió i el subministrament del material per a les decoracions
de la cavalcada de reis de Calonge – Unitat de Dinamització Comunitària.

-

El Servei de coordinació i supervisió i subministrament del material per a les decoracions
de l’activitat Doremifa’n flors – Unitat de Dinamització Comunitària.

La cavalcada de reis de Calonge és una activitat que s’esdevé el dia 5 de gener. L’objecte del
contracte és gestionar i coordinar la cavalcada de reis de Calonge i subministrar el material, tant
per les decoracions de la cavalcada, com els obsequis als nenes i nenes com el manteniment i la
renovació del vestuari. En concret, l’objecte del contracte es centra en:
-

-

Organització dels voluntaris: L’adjudicatari haurà de gestionar els voluntaris que participin a
la cavalcada (inscripció, atorgar personatges, distribuir vestuari, convocar, donar
indicacions per a la cavalcada, distribuir tasques, etc.)
Revisió i millora del vestuari de la cavalcada: L’adjudicatari revisarà l’estat del vestuari i
proposarà millores per a cada anualitat. Un cop consensuades aquestes millores amb la
responsable del contracte, caldrà que l’adjudicatari les materialitzi. També reposarà a
càrrec seu els elements del vestuari i els accessoris que s’hagin deteriorat per l’ús o que
calgui renovar i/o reposar. Aquests accessoris són: petards, guants, torxes, barbes,
maquillatge, etc.
Elements decoratius per a les carrosses: L’adjudicatari farà propostes per millorar la
decoració de les carrosses reials i assumirà la gestió i el cost d’aquestes millores.
Obsequis cavalcada: L’adjudicatari gestionarà els obsequis que els reis donen als nens i
nenes i n’assumirà el cost.

El Doremifa’n flors és una activitat cultural que té per objecte la decoració de diferents espais del
nucli antic de Calonge durant un cap de setmana del mes de maig juntament amb la programació
de diverses activitats musicals. L’objecte del contracte se centra en:
-

2.

Coordinar la decoració dels espais del nucli antic de Calonge que es guarneixin pel
Doremifa’n flors.
Coordinar els grups de treball que realitzaran les decoracions. Els grups de treballs seran
formats per voluntaris (particulars o entitats i associacions).
Aportar el material necessari per a poder realitzar les diferents decoracions.

TIPOLOGIA CONTRACTUAL

Mixt, servei i subministrament.
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3.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Mònica Boira, Cap de la Unitat de Dinamització Comunitària, per als dos lots.
4.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.1. CONDICIONS GENERALS
El desenvolupament d’aquest servei s’executarà amb subjecció a les clàusules d’aquest plec de
prescripcions tècniques, atenent les instruccions i directrius de la Cap de la Unitat de Dinamització
Comunitària, que serà la responsable dels dos lots. Les actuacions i tasques objecte del contracte
es regeixen per les condicions següents:
Lot 1 – Cavalcada de reis de Calonge
Les tasques a assumir són:
-

-

-

Organització dels voluntaris: l’adjudicatari haurà de gestionar els voluntaris que participin a
la cavalcada. Aquesta gestió passa per assignar-los el vestuari (el qual és de titularitat
municipal), convocar-los, organitzar-los i donar-los les instruccions oportunes per tal que
puguin participar a la cavalcada de forma ordenada.
Revisió i millora del vestuari i els accessoris de la cavalcada: l’adjudicatari revisarà l’estat
del vestuari i proposarà millores per a cada anualitat. També reposarà els elements del
vestuari i els accessoris que s’hagin deteriorat per l’ús. Després de la cavalcada, durant el
primer trimestre de l’any, l’adjudicatari farà la revisió del vestuari i realitzarà al seu càrrec
les propostes de millora a la responsable del contracte. Les millores que es pactin durant el
primer trimestre, s’executaran durant el quart trimestre de l’any, perquè estiguin a punt per
la cavalcada de l’any següent.
Elements decoratius per a les carrosses: l’adjudicatari farà propostes (que hauran de ser
acceptades pel responsable del contracte) per millorar la decoració de les carrosses reials i
assumirà la gestió i el cost d’aquestes millores.
Obsequis cavalcada: l’adjudicatari subministrarà i gestionarà els obsequis que els reis
donen als nens i nenes i n’assumirà el cost, d’acord amb les directrius que donarà la
responsable del contracte, a la qual realitzarà diverses propostes, de les quals s’escolliran
les que es considerin més adequades. L’adjudicatari proporcionarà dos obsequis, un dels
quals serà una joguina i l’altre una llaminadura. Les joguines no seran de plàstic, ni
sexistes, s’intentarà que puguin ser de fusta o realitzats amb materials reciclats i que
recuperin jocs tradicionals (per exemple baldufes, ioios, tangrams, etc). Les llaminadures,
s’intentarà que siguin sense gluten i sense lactosa, aptes per al consum de nens i nenes
amb intoleràncies alimentàries. El valor mínim estimat d’aquests obsequis és de 900 €/any.

Lot 2 – Doremifa’n flors
L’adjudicatari haurà de realitzar les tasques següents:
-

Coordinar la decoració dels espais del nucli antic que es guarneixin pel Doremifa’n flors.
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-

-

Coordinar els grups de treball que realitzaran les decoracions. Els grups de treballs seran
formats per voluntaris (particulars o entitats i associacions). Assignar un responsable per a
cada grup de treball.
Definir cada any els espais que es decoraran, prèvia presentació d’una proposta a la
responsable del contracte.
Definir un eix temàtic per a cada anualitat, a partir del qual es realitzaran totes les
decoracions.
Realitzar les propostes inicials per a cada espai a decorar, d’acord amb el grup de
voluntaris que el tingui assignat.
Establir diferents grups de treball per a cada espai a decorar. Cada grup de treball
gestionarà la decoració d’un o més espais i tindrà un responsable, que serà l’interlocutor
amb el licitador.
Gestionar el material necessari per a cada decoració. L’adjudicatari proporcionarà a cada
grup de treball el material que sigui necessari per a l’elaboració de la seva proposta
decorativa.
Supervisar el treball de cada grup de treball, amb la finalitat que la feina feta compleixi uns
nivells mínims a nivell de qualitat i en que s’ajusti a la proposta inicial. Aquests mínims de
qualitat són: que les composicions realitzades tinguin una coherència i un fil conductor, que
els elements vegetals en siguin els protagonistes, que estèticament siguin harmòniques,
resultin atractives visualment, que les dimensions de les composicions guardin
proporcionalitat amb l’espai on s’ubiquen, etc.
Promoure la participació de voluntaris en l’activitat. Els voluntaris podran ser particulars
com col·lectius, ja siguin centres educatius (escoles, llars d’infants, institut), casals de gent
gran, espai jove, associacions i entitats, etc.
Coordinar amb l’Ajuntament les necessitats que es generin a nivell d’infraestructures
perquè els pugui proporcionar, si en disposa i si s’escau (escenaris, cadires, preses de
corrent, etc).
Adquirir el material que sigui necessari per a la realització de les decoracions dels espais.
Aquest material serà el que requereixen les decoracions proposades per a cada edició,
però bàsicament es tracta d’elements vegetals (flors i plantes), material de papereria
(cartolines, paper, cintes, etc), robes, material reciclat (cartrons, ampolles de vidre i de
plàstic, pots de vidre, llaunes, envasos, bosses de plàstic, etc).

4.2. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
2 anualitats i 2 pròrrogues.
La cronologia per a la prestació del servei és la següent:
Lot 1: Cavalcada de reis de Calonge
Des de la data d’acceptació de l’adjudicació del contracte al 10 de gener de 2020 per a la
primera anualitat i de l’1 d’octubre de 2020 al 10 de gener de 2021 per a la segona.
Lot 2: Doremifa’n flors
Del 2 de gener de 2020 al 31 de maig de 2020 per a la primera anualitat i del 2 de gener al
31 de maig de 2021 per a la segona.
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4.3.

LLOC ON ES DESENVOLUPA L’ACTIVITAT I HORARIS

Lot 1: Cavalcada de reis de Calonge
La cavalcada de reis de Calonge sortirà del pavelló d’esports de Calonge i es desenvoluparà pels
carrers de la vila (passeig d’Hivern, carrer de la Rutlla, Església de Sant Martí).
Les tasques de preparació de la cavalcada es faran a l’hotel d’entitats de Calonge, a l’església de
Sant Martí i al pavelló d’esports de Calonge.
Les tasques de preparació de les carrosses, que són propietat de l’Ajuntament, es faran a la vela
de la zona esportiva de Calonge i al Palau Firal de Sant Antoni, que és el lloc on es troben les
carrosses abans de la cavalcada i on s’hi treballa per a la seva posada a punt.
Les carrosses són tres plataformes, propietat de l’Ajuntament, que circulen autònomament, que ja
estan decorades. L’adjudicatari no haurà de treballar en el seu muntatge i desmuntatge si no que
haurà de realitzar, cada any, algun element decoratiu per a completar-ne i/o renovar-ne la
decoració. La instal·lació d’aquests elements decoratius anirà a càrrec de l’Ajuntament.
L’horari d’inici de la cavalcada és les 18 h del dia 5 de gener de cada any. Els horaris en què es
realitzin les tasques de preparació no s’estableixen, atès que l’adjudicatari tindrà llibertat per a ferles en la franja horària que li sigui més convenient, sense que això impliqui cap modificació en el
cost del contracte. En cas de mal temps, l’Ajuntament pot considerar la possibilitat de canviar
l’hora de la cavalcada o bé de cancel·lar-la i que els reis mags rebin els nens i nenes directament
a l’església, sense fer la desfilada pels carrers.
Lot 2: Doremifa’n flors
El Doremifa’n flors es realitza en places, carrers, patis i racons del nucli antic de Calonge. Aquests
espais es concretaran cada any, al mes de gener, però generalment són: plaça de la Concòrdia,
olivera d’en Pla, plaça de la Doma, plaça Major, carrer Major, carrer del Càcul, Jardins del Castell i
plaça d’Armes del Castell
Les tasques de preparació dels materials necessaris per a les decoracions no es realitzaran als
espais municipals. En casos degudament justificats la responsable del contracte valorarà la
possibilitat que aquestes tasques es puguin realitzar en espais municipals. En casos degudament
justificats, l’adjudicatari podrà sol·licitar a la responsable del contracte la cessió d’un espai en el
qual treballar. Si és el cas, aquesta petició es realitzarà al mes de gener i la responsable del
contracte valorarà si es disposa d’espais adequats per a atendre la petició.
Els horaris en què es realitzin les tasques de preparació no s’estableixen, atès que l’adjudicatari
tindrà llibertat per a fer-les en la franja horària que li sigui més convenient, sense que això impliqui
cap modificació en el cost del contracte.
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El Doremifa’n flors es farà durant un cap de setmana del mes de maig, que es concretarà cada
any al mes de gener. Els horaris són d’11 a 21 h els dos dies.

4.4. PLA DE TREBALL
L’adjudicatari haurà de presentar un Pla de treball per a cada lot, que contingui:
Lot 1 – Cavalcada de reis de Calonge
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Esbossos i propostes de les decoracions a realitzar a les carrosses.
Llistat dels materials a utilitzar per a la realització de les decoracions.
Llistat de les millores a fer en el vestuari.
Pla de treball i cronograma.
Organització del voluntariat i grups de treball.
Proposta d’obsequis.
Accions a realitzar en el vestuari: propostes de renovació, organització, etc.

Lot 2 – Doremifa’n flors
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Esbossos i propostes de les decoracions a realitzar.
Proposta de fil conductor.
Proposta d’espais a decorar.
Llistat dels materials a utilitzar per a la realització de les decoracions.
Pla de treball i cronograma.
Organització del voluntariat i grups de treball.

El Pla de Treball haurà de ser validat pel responsable del contracte.
4.5. NECESSITATS TÈCNIQUES
L’adjudicatari gestionarà i traslladarà als responsables del contracte les necessitats tècniques que
generin les decoracions dels espais, tals com escenaris, cadires, preses de corrent, equips de llum
i so, tanques, pedres, sorra, etc. Aquests materials seran subministrats per l’Ajuntament.
L’adjudicatari haurà de realitzar un mínim de 2 reunions preparatòries amb el responsable del
contracte per tal de coordinar i fer el seguiment de les necessitats tècniques sol·licitades.
Aquestes reunions es portaran a terme a la seu de l’Ajuntament.

4.6. PERSONAL
El personal que prestarà el servei dependrà exclusivament de l'empresa adjudicatària, la qual
restarà obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de seguretat social,
de seguretat i d’higiene en el treball i de prevenció de recursos de riscos laborals respecte del
personal contractat per ella.
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En cap cas el personal contractat tindrà cap tipus de relació laboral amb l'Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni.
L'Ajuntament es reserva el dret a de revisar en qualsevol moment la documentació acreditativa del
compliment per part de l'adjudicatari de les obligacions fiscals i socials.

4.7. ALTRES OBLIGACIONS
L’adjudicatari haurà de mantenir a la seu de l’Ajuntament reunions periòdiques de seguiment amb
la responsable del contracte i proporcionar la informació que li sigui requerida sobre la gestió de
les activitats.
La responsable del contracte podrà demanar aclariments, efectuar consultes, promoure reunions
de seguiment, donar indicacions per corregir incidències i dur a terme les mesures de control
necessàries per tal de garantir la qualitat en la prestació d’aquests serveis.
La responsable del contracte podrà sol·licitar a l’adjudicatari els informes i la documentació relativa
al servei que s’estimi pertinent.
El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, i al
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
5.

LOTS: SI.

6.

LLOC D’ENTREGA: Definit al punt 4.3

7.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI: Caldrà que les
decoracions que es proposin en cadascun dels lots es realitzin, majoritàriament, amb
materials reciclats.

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.

La responsable del contracte,
Mónica Boira i Camacho
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