PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI D’UNA PROPOSTA
CREATIVA, ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ, MUNTATGE I REALITZACIÓ DE LES
DESFILADES DE MODA NUPCIAL DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA TOT NUVIS A
LES INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
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L’objecte del present plec és el servei d’una proposta creativa, organització,
coordinació, muntatge i realització de les desfilades de moda nupcial durant la
celebració de la fira Tot Nuvis a les instal·lacions de Reus Desenvolupament
Econòmic SA (REDESSA).
REDESSA és una empresa amb l’objectiu de dinamitzar el teixit comercial i
empresarial de la nostra ciutat i la seva àrea d’influència, i considera que un dels
principals objectius per assolir aquesta dinamització és la celebració amb
caràcter anual de la fira Tot Nuvis, dedicada al àmbit nupcial en la que
intervenen diversos sectors comercials. Dins de de la fira Tot Nuvis s’organitzen
unes desfilades de moda en format individual, amb la participació dels expositors
assistents del sector de moda nupcial.
L’adjudicatari plantejarà la seva proposta creativa, tenint en compte la seva
capacitat tècnica i artística, i el seu equip de treball, d’acord amb les
prescripcions exigides al present Plec.

2. INSTAL·LACIONS SUBJECTES AL SERVEI
L’edifici Tecnoparc, disposa d’unes instal·lacions, de més de 43.000 metres
quadrats. En aquestes instal·lacions comparteixen espai el Centre de Fires i
Convencions de FiraReus i el Centre d’empreses de Tecnoredessa, on es
desenvolupa anualment la Fira Tot Nuvis.
REDESSA disposa d’unes instal·lacions amb sales d'excel·lents característiques
tècniques, modernes, funcionals i adaptables a tot tipus d’esdeveniments.
Les instal·lacions objecte del contracte es troben ubicades a la sala 2 del recinte
firal, amb una superfície total de 1120 m2, dels quals 700 m2 es destinaran al
muntatge de passarel·la, 150 m2 al muntatge de Backstage i 270 m2 al muntatge
de KissingRoom.
El plànol de les instal·lacions objecte de la licitació, és el següent:
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3. MEMÒRIA TÈCNICA
Els licitadors hauran de presentar un projecte de les desfilades que es celebraran
a les instal·lacions de REDESSA, que hauria de tractar els següents punts:
3.1.- Disseny de la passarel·la, Backstage i KissingRoom (espai post-passarel·la en
el qual els dissenyadors dels vestuaris que han desfilat, poden conversar i
intercanviar opinions amb el públic assistent. El “KissingRoom” es troba ubicat al
costat del backstage). Es tracta de presentar un projecte global de la passarel·la
incloent Backstage i KissingRoom, prenent com a base el disseny de la passarel·la
i llistat de materials orientatius i mitjans tècnics que s'especifiquen a continuació:
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Disseny de passarel·la (sala 2 amb una capacitat total de 1120 m2)
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Es destinaran 700 m2 al muntatge de la passarel·la com es pot observar al plànol
adjunt:

Llistat de materials orientatius
Il·luminació:
-

Trusts.
Caps mòbils wash led o equivalents.
ACL mòbils o equivalents.
Canons de seguiments HMI o equivalents, amb operador.
Taula Jands Vista Avolite Pearl o equivalent, amb operador.
Projectors Fresnel de 2 kw o equivalents.
Dimmers necessaris per l’acte.
Màquines de producció de fum.
Cablejat, quadres elèctrics i complements necessaris.
Personal necessari per el muntatge, operació i desmuntatge.
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So:
-

Taula de so digital.
Equalitzador gràfic.
Reproductors de CD’s (mp3/usb) o equivalent.
Caixes (Line Array) en altaveus de 3/4 vies més sub greus (L,R).
Front fills, per cobrir les zones davanteres de l’auditori de cadires.
Avanços de so per cobrir les zones externes.
Racks d’amplificació.
Monitors.
Etapes pels monitors.
Taules de mescles per Dj’s amb els accessoris necessaris pels mateixos.
Cables i passa cables i quadres elèctrics necessaris.
Personal necessari pel muntatge, operació i desmuntatge.
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Microfonia:
-

Micròfons inalambrics Shure, SM, Beta o equivalents.
Micròfons dinàmics Shure, SM o equivalents.
Sistema de intercomunicació inalàmbrics.
Peus per micròfons necessaris.
Cables i passa cables i quadres elèctrics necessaris.
Personal necessari pel muntatge, operació i desmuntatge.

Audiovisuals:
-

Pantalles de projecció.
Projector d’alta lluminositat (mínim 10.000 lúmens) més l’edició de
vídeo.
Estructures d’elevació i suports de pantalles i projectors.
Taula de control de vídeo.
Cablejat de senyal per totes les instal·lacions seguint disseny.
Cables, passa cables i quadres elèctrics necessaris.
Personal necessari pel muntatge, operació i desmuntatge.
Disseny i col·locació de les estructures i suports necessaris.
Mòdul d’edició PC.
Càmeres de vídeo i operadors de càmera durant l’esdeveniment.
Treballs tècnics previs de disseny i programació d’imatges, vídeos i
efectes per els actes, en coordinació amb el director de les desfilades i
la resta de responsables.
Cables i passa cables i quadres elèctrics necessaris.
Personal necessari pel muntatge, operació i desmuntatge.
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Backline i escenografia desfilades:
-

-

Panelat de l’espai de les desfilades a una alçada màxima de 4 m. Un
mínim de 24 m. lineals per 20 m. d’ample de fusta pintada i acabada
segons disseny específic de cada edició a concretar amb la direcció
de firaReus.
Decoració específica de tot el recinte habilitat per les desfilades.
Plantes decoratives per l’espai de desfilades, si s’escau
Emmoquetat de tot el recinte de desfilades, si s’escau
Disseny de decoració personalitzada per cada esdeveniment.
100/150 cadires especials d’acord amb la temàtica de cada
esdeveniment.
Cables i passa cables i quadres elèctrics i tarimes necessàries.
Personal necessari pel muntatge, operació i desmuntatge.
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BackStage:
-

Distribució dels espais d’emmagatzematge de roba, camerinos,
perruqueria i maquillatge.
Sistema d’emmagatzematge de roba.
Personal de suport per a les desfilades, ajudants de vestuari,
planxadores, etc.
Coreògraf de l’esdeveniment
Selecció musical, tant en directe com en playback.
Personal necessari pel muntatge, operació i desmuntatge.
Control de Seguretat i higiene en tota la zona on es situa el backstage.

KissingRoom:
-

Disseny en funció de la temàtica establerta en la zona de la Passarel·la.
Decoració i ambientació de la zona habilitada per el KissingRoom.
Mobiliari necessari per acollir al públic assistent, un cop acabades
cadascuna de les desfilades.

3.2.- La direcció tècnica del muntatge de la passarel·la, en concret, l’empresa
licitadora hauria d’especificar la organització tècnica que es portarà a terme
per garantir l’èxit de les desfilades.
3.3.- Presentació projecte artístic de la decoració, ambientació, il·luminació,
so i musica, sistemes audiovisuals, fotografia i vídeo.
3.4.-Organització
de
la
selecció
i
contractació
dels
models
(masculins/femenins) que es destinaran a la prestació del servei, que haurien
de ser un mínim de 10 persones.
6 de 9

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA · NIF A43423649
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1077, foli 191, full T10401. Secció Societats

4. TASQUES A REALITZAR ABANS DE LA CELEBRACIÓ DE LES DESFILADES
-

Direcció tècnica i artística de les desfilades: l’adjudicatari haurà de supervisar
i coordinar les desfilades en funció de les col·leccions nupcials que presenti
cada expositor.

-

Presentar un tracklist amb la selecció musical que formar part de la desfilada,
que serà supervisada per REDESSA.

-

Planificació i realització dels assajos que siguin necessaris per assegurar una
adequada prestació del servei.

-

Selecció i contractació dels models professionals necessaris (desplaçaments,
dietes i seguretat social inclosos).

5. TASQUES A REALITZAR DURANT LA CELEBRACIÓ DE LES DESFILADES
-

-

Recepció, etiquetatge i lliurament del vestuari.
Coordinació de les proves de vestuari amb models el dia previ a
l’esdeveniment.
Supervisió i retorn de les peces de roba i complements en perfecte estat a les
empreses participants. Qualsevol desperfecte serà responsabilitat de
l’adjudicatària.
Coordinació de la perruqueria i maquillatge dels models amb l’empresa
col·laboradora.
Coordinació amb la resta de les empreses participants a la Passarel·la, com
floristes, joieries, sabateries, etc.
Coordinació del backstage i KissingRoom.
Coordinació musical amb els participants a la passarel·la.
Tasques de realització: enregistrament, postproducció de la desfilada, emissió
en directe de la desfilada a través de les pantalles i presentació de las
marques comercials a través dels seus logotips a les pantalles.
Lliurament d’un dossier final amb recull fotogràfic (cd/pendrive), vídeo de la
desfilada (dvd, pendrive i versió online) la setmana posterior a l’esdeveniment
(amb una còpia per a cadascuna de les empreses participants a les desfilades
i dues per a REDESSA).
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6. TASQUES DE MUNTATGE
El muntatge s’haurà de realitzar segons el projecte previ acordat amb REDESSA,
en els terminis previstos i tenint en compte la franja horària d’obertura de les
instal·lacions de REDESSA. Les tasques de muntatge són les següents:
-
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-

Descripció de les característiques tècniques del muntatge:
Muntatge de passarel·la i emmoquetat.
Muntatge del fons d’escenari: tancament amb fusteria entre la passarel·la i el
backstage.
Muntatge del backstage, inclosa moqueta.
Muntatge del KissingRoom amb decoració temàtica d’acord amb la
temàtica i ambient de la Passarel·la.
Muntatge de 100/150 cadires guarnides.
Il·luminació i sonorització professional. Equips audiovisuals (pantalles i
projectors) integrats dins de l’escenografia.

7. COORDINACIÓ AMB REDESSA
L’adjudicatària designarà un coordinador que realitzi les funcions d’encarregat i
d’interlocutor amb responsable del contracte de REDESSA i les diferents empreses
participants en les desfilades.
Aquest coordinador haurà d’estar localitzable en tot moment durant el termini de
muntatge i desmuntatge i durant la realització de les desfilades per tal de
supervisar les diferents accions i solucionar incidències i imprevistos que puguin
sorgir.
Previ a la celebració de la fira, l’adjudicatari contactarà amb els representants
de les empreses participants (moda, perruqueria, maquillatge, floristes, etc), per
tal de coordinar la realització de les desfilades, amb un tracte personalitzat per
cadascuna de les empreses.
L’empresa adjudicatària haurà de col·laborar i coordinar-se amb REDESSA, sobre
la definició del projecte de disseny de la passarel·la, backstage i el “KissingRoom”,
així com del projecte de muntatge, il·luminació i ambientació sonora i dels
elements decoratius necessaris.
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8. CRONOGRAMA ESTIMAT DE LES DESFILADES
Presentació d’una proposta de cronograma detallada per dia i horaris previstos
de les desfilades a realitzar, tenint REDESSA la potestat final per proposar canvis
a la mateixa.
9. CONTRACTACIÓ DELS PARTICIPANTS A LES DESFILADES (MODELS)
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Correspon exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció del personal que
formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense
perjudici de la verificació per part de l’entitat contractant del compliment
d’aquells requisits.
L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació d’exercir en modus real, efectiu i
continu, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de
l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari.
Particularment, assumirà la direcció i pagament dels salaris, dietes, la concessió
de permisos, vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o
absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, incloent
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions si procedeix, l’exercici
de la potestat disciplinària, així com els drets i obligacions que s’esdevinguin de
la relació contractual entre empleat i empresa, exonerant a REDESSA de les
responsabilitats derivades de les referides obligacions.
10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
L’empresa adjudicatària, en relació als seus treballadors haurà de complir
estrictament les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de
la salut.
Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.
JOSÉ EDUARDO
ALONSO BAILO DNI 39860217K
(TCAT)
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Eduard Alonso
Tècnic del Departament de fires de Redessa

9 de 9

