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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

Quadre de condicions del contracte CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE
MUNTATGE,
FUNCIONAMENT
I
DESMUNTATGE D'INFLABLES REFRESCANTS
PER A L'ESTIU XIC'S ALS BARRIS 2022

Localització de l'activitat

Quadre de condicions
(contracte menor de serveis)
1. Descripció: L’objecte del contracte es la prestació del servei, de dos inflables
refrescants cinc tardes de d’estiu i un supertobogan gegant lliscant d’aigua una tarda
d’agost adreçats al públic infantil, en diferents dates i llocs concrets. S’inclou el servei de
muntatge, funcionament amb monitoratge i desmuntatge dels inflables així com el
subministrament dels generadors elèctrics i les mànegues d’aigua necessàries per al seu
funcionament i un equip de so de música ambiental (per a públic infantil i familiar), una
carpa de 3x3m i una taula de 2m per complementar l’activitat.
2. Pressupost de licitació: 8.999,98 € IVA inclòs.
3. Termini d’execució del contracte: Les activitats es realitzaran els dimecres dels
mesos d’estiu, des del 6 de juliol fins al 24 d’agost (excepte el 3 i 10 d’agost) en
diferents punts de la ciutat a l’aire lliure (els espais no compten amb piscina) en horari de
18h a 21h.
4. Condicions d’execució: A continuació es detallen les dates, ubicacions i inflables:
Data
6 de juliol
13 de juliol
20 de juliol
27 de juliol
17 d’agost
24 d’agost

Ubicació
Zona Emprius
Plaça d’Andalusia
Plaça de la Província
Xalets de Salou
Mirador de Salou
Cap Salou-Plaça Cala Crancs

Inflables
2 inflables refrescants
2 inflables refrescants
2 inflables refrescants
2 inflables refrescants
2 inflables refrescants
Supertobogan gegant

Els inflables es podran muntar a partir de les 14.30h del mateix dia de l’activitat i hauran
d’estar preparats per al seu funcionament a les 18h. Els inflables i la resta de material
necessari per a l’activitat hauran d’estar desmuntats i recollits dues hores després de
finalitzar l’activitat.
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar alguna data per causes sobrevingudes.
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Les despeses de lliurament, transport dels béns fins el lloc convingut, muntatge, amb
l’obligatòria verificació per tècnic competent responsable de la correcta instal•lació, i
desmuntatge són a càrrec exclusiu del contractista.
Inflables refrescants:
S’instal•laran dos inflables refrescants cada dia dels indicats. Hauran de ser diferents, és a
dir, si un és un tobogan amb piscina final l’altre serà un lliscant o una illa d’obstacles amb
aigua. (Els espais no compten amb piscina).
Un dels inflables refrescants serà per a nens de 2 a 6 anys i l’altre a partir del 6 anys.
Es detallen inflables refrescants de mostra i com a mínim han de cumplir aquestes
característiques :
- Tobogan amb piscina final de 11m x 4,3m x 6,8m d’alçada o 9m x 4m x 4m d’alçada aprox.
- Illa aquàtica amb tobogan, piscina i obstacles a l’interior de 6m x 4,5m x 2,5m d’alçada
aprox.
- Castell aquàtic amb diferents piscines i obstacles per canviar d’espai de 6.5m x 3m x 3m
d’alçada aprox.
Supertobogan Gegant lliscant refrescant: Tobogan inflable lliscador aquàtic de 100 o 150
metres de llarg a col•locar en un carrer amb pendent. Pot ser d’un carril o de dos carrils
d’ample.
• Tant els inflables refrescants com el supertobogan gegant hauran de ser supervisats per
monitors també a càrrec del contractista. Mínim un monitor per inflable i mínim de dos
monitors pel supertobogan.
Generadors de corrent:
L’empresa adjudicatària aportarà el generador elèctric necessari per al funcionament dels
inflables i l’equip de so per al correcte desenvolupament de l’activitat.
Mànegues d’aigua:
L’empresa adjudicatària haurà de portar les mànegues d’aigua necessàries per cobrir
l’esdeveniment. Les característiques s’especifiquen a continuació i un cop adjudicat el
contracte l’Ajuntament de Salou aportarà fotografies dels espais i de les boques d’aigua de
cada plaça o lloc:
- Zona Emprius: mànega de polsada i mitja d’alumini Record Barcelona
- Plaça de la Província: mànega de polsada i mitja d’alumini Record Barcelona
- Urbanització Xalets de Salou: mànega d’una polsada d’alumini Record Barcelona
- Mirador de Salou: mànega de polsada i mitja d’alumini Record Barcelona
- Cap Salou – plaça Cala Crancs: mànega d’una polsada d’alumini Record Barcelona
- Plaça d’Andalusia: mànega de polsada i mitja d’alumini Record Barcelona
Equip de so:
Els dies i hores indicats l’empresa adjudicatària aportarà, muntarà i desmuntarà, un equip de
so d’una potència aproximada de 1.000 watts amb connexió per a CD i/o MP3 i música
ambient per al desenvolupament de l’activitat.
Taula i carpa:
Per dur a terme l’activitat del taller/joc d’aigua del Xic’s el contractista també aportarà i en
farà el muntatge i desmuntatge:
- Una taula de 180cm x 74cm aproximadament
- Una carpa de 3m x 3m aproximadament
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El preu ha d’incloure transport, muntatge i desmuntatge; tècnics/monitors formats i
qualificats; assegurança de responsabilitat civil; equips de so amb música ambiental;
generador elèctric; mànegues d’aigua amb les característiques de cada lloc; una taula i una
carpa.
Respecte cada inflable s’ha d’aportar a l’Ajuntament un dossier amb l’explicació de les
característiques de l’inflable, l’edat dels destinataris, la capacitat d’ocupació per unitat de
temps de cada inflable i memòria fotogràfica. Dins aquest dossier ha d’incloure un certificat
d’un enginyer tècnic del seu correcte funcionament, estat de seguretat i homologació.
Certificat enginyer tècnic:
El contractista prestador del servei és responsable directe i haurà de garantir
continuadament l'adopció de les mesures legals i tècniques obligatòries relatives a la
seguretat de les instal•lacions, tant durant el muntatge i desmuntatge, com durant la
celebració de l'activitat. Cada inflable ofertat ha de comptar amb l'homologació de la CE
segons la norma UNE-EN 14960:2014 d'equips de joc inflables de requisits de seguretat i
mètodes d'assaig, havent de presentar els certificats corresponents.
Totes les instal•lacions han de reunir les condicions legals establertes en la legislació vigent i
en els apartats anteriors i complir amb tota la normativa vigent en relació a l’activitat
desenvolupada per a la qual s’ha donat autorització.
A més, caldrà que l’empresa adjudicatària presenti el dia de les activitats el certificat de la
instal•lació i de revisió de la mateixa pel tècnic competent que la mateixa empresa aporti.
Assegurança:
L’adjudicatari tindrà subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs
derivats de les activitats contractades, còpia de la qual haurà d’aportar, com a mínim, una
setmana abans de l’inici de l’activitat. Aquesta assegurança complirà amb la normativa vigent
per a lúdics infantils UNE en ISO 9001:2015.
Reparacions: L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la reparació dels inflables en cas
d’incident, avaria,... i el substituirà per un altre. En cas que l’avaria no es pugui resoldre el
mateix dia i l’activitat deixi de funcionar correctament la meitat del temps destinat a aquesta,
caldrà posar nova data per a realitzar l’activitat i repetir-la, essent els costos a càrrec del
contractista.
Requisit d’un responsable professional:
L’empresa adjudicatària disposarà d’una persona responsable al seu càrrec, directa o
indirectament, garantint-ne l’empresa la seva substitució en cas de baixa. L’Ajuntament no
tindrà cap relació laboral amb el treballador essent per compte de l’empresa totes les
obligacions laborals i de Seguretat Social que se’n derivin.
Aquesta persona responsable decidirà per l’empresa en cas d’averia, incident, incompliment
de l’activitat...
Es permetrà l’ús de les activitats a tot usuari de compleixi els requisits establerts per al seu
ús, sense discriminació de cap tipus
El personal esmentat de l’empresa adjudicatària adoptarà les mesures adients per al control
de l’aforament de cada inflable i per al seu bon ús i funcionament.
Control i inspecció dels serveis i activitats:
L’administració contractant mantindrà sobre els serveis i activitats que es realitzin al
programa Estiu als Barris les potestats de direcció necessàries per garantir un bon
funcionament.
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L’adjudicatari haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida per l’Ajuntament,
permetre-li les inspeccions i controls per part d’aquest i mantenir les reunions de coordinació
que estableixi la Regidoria responsable de l’activitat.
L’adjudicatari està obligat no només a la realització del servei i activitats pels quals ha estat
contractat, sinó també a vetllar per la conservació de l’espai en el qual es realitzen aquestes
activitats, fent-se responsable de les faltes que esdevinguin durant el desenvolupament de
les activitats.
5. Criteri de valoració de les ofertes: únic (preu més baix). En el cas que l’empresari
no millori el pressupost de licitació, la seva oferta serà puntuada amb 0 punts.
6. Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les
ofertes: aplicació de l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
7. Règim jurídic del contracte: el previst en aquest quadre de condicions, l’oferta
adjudicatària i expressament en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en
les disposicions que la desenvolupen.
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