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Servei de Comunicació

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
CONSISTENT LA REALITZACIÓ I EMISSIÓ D'UN VIDEO-MAPPING DURANT LES FESTES
NADALENQUES
Núm. exp. 035/2019-CONT
1. Objecte del contracte. Descripció dels serveis a prestar i obligacions del contractista.
a) Objecte del contracte
El servei consistirà en la realització d'un vídeo de motius nadalencs i propis de la cultura
tradicional de Vilanova i la Geltrú, que es projectarà segons els característiques indicades en el
següent punt.
b) Característiques de la projecció:
• durada: entre 5 i 6 minuts
• 2 passis els dies: del 6 al 8; del 13 al 15; del 20 al 24; del 27 al 31 de desembre de 2019
• s'emet sobre la façana principal de l'Ajuntament (166 m2), 18,50 m x 9 m
• ha d’incloure imatges i símbols que facin referència a les tradicions de Nadal, i a diferents
figures i moments de referència de la ciutat (es treballarà el guió conjuntament amb el Servei
de Comunicació)
• el pressupost ha d’incloure els drets (si n’hi ha) de la música
• cal que hi hagi un responsable tècnic de l’empresa en cada projecció.
c) Elements que acompanyaran al vídeo:
• el muntatge i desmuntatge d'una torre de 4 metres d'alçada col·locada a la plaça de la Vila i
amb el subministrament de la maquinària i equip de so necessària per a la correcte emissió i
audició d'aquest vídeo.
La col·locació de la torre de projecció serà determinada pels serveis tècnics de l'Ajuntament,
la regidoria de Comunicació i l'empresa licitada.
• el servei d'un tècnic de projecció durant les sessions i dies de projecció establertes al primer
paràgraf de l'objecte del contracte.
d) Muntatge i desmuntatge
El muntatge es preveu el dijous 5 de desembre a partir de les 10 del matí.
El desmuntatge tindrà lloc el dimarts 31 de desembre, després de l’última sessió.
2. Obligacions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a realitzar el pagament de la factura presentada
per l'adjudicatari un cop la Cap de Servei de Comunicació hagi acreditat la prestació del servei.
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