PLEC TÈCNIC PER LA DOTACIÓ DELS MITJANS TÈCNICS I HUMANS DE PRODUCCIÓ DE
L’ACTIVITAT NADALENCA L’INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

1. INTRODUCCIÓ
Barcelona és una de les poques ciutats del món que té una completa xarxa de mercats
municipals repartida per tots els barris de la ciutat. Des de sempre, aquestes instal·lacions han
estat molt més que edificis en els quals abastir-se productes, esdevenint pols de dinamització
de la ciutat i de relació interpersonal entre la ciutadania. Tanmateix s’ha detectat que la
població usuària dels mercats barcelonins té una mitjana d’edat alta, motiu pel qual cal establir
estratègies que permetin apropar-los al públic més jove, d’entre 25 i 45 anys i al públic
familiar. D’altra banda, la Campanya de Nadal és una de les èpoques de l’any en les quals la
promoció dels mercats esdevé imprescindible i és una bona oportunitat per reivindicar-ne els
seus valors de comerç de proximitat, alimentació sostenible i servei a la ciutadania. Partint
d’aquestes dues premisses, des de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (en endavant
IMMB) es proposa una activitat de dinamització que apropi les instal·lacions i la seva gent a
aquesta franja d’edat durant les festes nadalenques.
Per aquest motiu s’organitzarà una iniciativa dinamitzadora formada per tallers, show cooking i
altres activitats, al davant del Mercat de Santa Caterina (tot i que no es descarta un canvi de
lloc per motius logístics o organitzatius) del dijous dia 16 de desembre a la tarda fins dissabte
dia 18 de desembre al migdia. L’objectiu d’aquest projecte és el d’apropar els mercats a la
ciutadania amb activitats que complementin l’experiència de compra al mercat amb un temps
d’oci i d’aprenentatge.
Per tal de dur a terme aquesta activitat calen uns mitjans tècnics i humans que en permetin la
seva producció i que són objecte d’aquest contracte. La implementació de les infraestructures
que es requereixen en aquest contracte ha de permetre la creació d’un espai acollidor, que
permeti la visualització de les activitats per part del públic i mantenint les mesures de
seguretat necessàries derivades de la pandèmia. Cal preveure la circulació fluïda, els espais de
trobada i les necessitats ambientals de l’època en la que es realitzarà l’activitat.
2. OBJECTE DEL PLEC
El present contracte té per objecte la dotació dels mitjans tècnics i humans necessaris per al
desenvolupament d’aquesta activitat, així com la seva implementació. S’inclouen, doncs, en el
present contracte la provisió de materials i infraestructures, el muntatge i desmuntatge, el
transport i els recursos humans per tal de dur a terme l’activitat, així com els serveis de neteja i
seguretat necessaris.
L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme les tasques següents:
- Proveir el llistat de material tècnic i fer-ne el muntatge i desmuntatge segons es descriu en
l’annex I.
-Posar en funcionament els equips tècnics humans segons els requeriments descrits en l’annex
II.

- Assistir a les reunions de coordinació convocades per l’IMMB o amb aquelles persones en qui
delegui.
- Fer el seguiment de la correcte implementació i funcionament dels mitjans requerits.
- Elaborar un informe breu d’avaluació i proposta de millora de l’activitat a nivell tècnic, una
vegada finalitzada l’activitat. Aquest informe haurà de ser entregat a l’IMMB el dia 27/12/21.

3. LLOC DE PRESTACIÓ I DURADA
3.1. Les activitats previstes en la programació es desenvoluparan a la plaça frontal del mercat
de Santa Caterina. L’empresa adjudicatària desenvoluparà les tasques de preproducció i
postproducció a les seves oficines o de forma telemàtica, sense excloure la possibilitat de
desplaçar-se a l’espai on es realitzaran les activitats o a la seu de l’IMMB (Gran de Sant
Andreu, 200), sempre que sigui necessari pel seu correcte desenvolupament o per un
requeriment exprés de l’IMMB.
3.2. Els serveis objecte d’aquest contracte es destinaran a l’acte de dinamització dels mercats
prevista pels dies 16-18 de desembre de 2021.
3.3. Els actes es celebraran des del dijous a la tarda i fins dissabte al migdia.

4. RELACIÓ DE MATERIALS I PREUS
4.1. Pel present contracte l’adjudicatari queda obligat al subministrament de qualsevol dels
materials i, en el seu cas, dels professionals que hagin de prestar els serveis tècnics, que
s’inclouen en l’annex I.
4.2. Els preus han d’incloure totes les despeses necessàries per al compliment de les
prestacions així com són els beneficis, assegurances, transport, taxes, preus públics i tots
els impostos que pugui pertocar-li com a conseqüència de la contractació. A aquests
efectes i sense caràcter limitatiu, els preus inclouen les despeses de transport, muntatge i
desmuntatge del material, així com els del personal tècnic necessari per a cada servei.
Inclou també les despeses generals i el benefici industrial.
4.3. Així mateix s’inclouen en el present contracte els serveis de neteja i de seguretat derivats
de les activitats.
4.4. Finalment, s’inclou en el present contracte el certificat elèctric de la instal·lació.

5. CONDICIONS GENERALS DE DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI
5.1. L’empresa adjudicatària serà responsable de tenir el personal al seu càrrec en condicions
laborals legals.
5.2. L’empresa adjudicatària serà responsable de complir amb totes les mesures de seguretat
requerides en una instal·lació a la via pública.

5.3. Pel seguiment del servei, s'establiran les reunions que es considerin oportunes amb les
diferents persones implicades i el coordinador de projecte de l'empresa adjudicatària.
5.4. L’adjudicatari no pot facilitar l’accés a la retransmissió de les activitats a cap altra entitat
o particular, sense l’autorització expressa dels responsables de l’IMMB.

ANNEX I: MATERIALS
4m de taulell acer inox per masterclass i contrabarra
Nevera i calaixos (espai fred)
Estand - taulell fora espai per a begudes més espai refrigeració
Planxa industrial format inducció - forn - armari calent
Aigüera o espai amb aigua per neteja
Vaixella tastos compostables
Tendal (250 m2 aproximadament)
Il·luminació genèrica
Sonorització espai i microfonia
(2) Pantalla LED 2,5m x 1,20m exterior per a seguiment showcooking
(4) Pantalla plasma seguiment interior
Realització en directe i streaming
(6) Estufes
Passacables per espais transitats (30 m. lineals)
Grup electrogen 60 kva amb consums
Pet de fons per al showcooking
Cadires i taules cabaret
Tancament de serveis
Senyalètica exterior

ANNEX II: EQUIP HUMÀ
(1) Coordinació de producció executiva
(1) Regidoria
(1) Responsable acomodació
(2) Acomodació accessos

