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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/1698
Assumpte: contractació del Servei de Direcció de Fires, la gestió de la fira Expohabitat, la gestió de
la fira Gastronòmica i la logística i muntatge del Congres d’Emprenedoria

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
LOGÍSTICA DE LA FIRA EXPOHABITAT, DE LA FIRA GASTRONÒMICA I LA DIRECCIÓ I
LOGÍSTICA DEL CONGRÉS D’EMPRENEDORIA O ALTRES DE SIMILAR INFRAESTRUCTURA
CLÀUSULA 1.- ANTECEDENTS I NECESSITATS A SATISFER
El Palau Firal de Calonge és un equipament públic, de titularitat de l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni, situat al carrer Futur, al costat de la sala Polivalent de Sant Antoni de Calonge i que està
concebut principalment com un espai per a l’organització de fires.
L’espai principal del Palau Firal és una nau completament diàfana d’aproximadament 1.600 m2
d’exposició.
A banda d’aquest espai d’exposició, disposa també de la “Sala TIC”, equipada amb la darrera
tecnologia i que permet realitzar presentacions, videoconferències i altres actes de similar
naturalesa i la qual està regulada per un reglament propi.
A més, en aquest mateix edifici s’hi ubica, complementàriament, un Viver d’empreses i les oficines
de promoció econòmica de l’ajuntament.
En aquest sentit, el Palau Firal, com a equipament municipal, permet a l’ajuntament de Calonge i
Sant Antoni desenvolupar les seves competències en relació a l’activitat de promoció i suport al
teixit productiu local i afavorir el desenvolupament socioeconòmic del
Les activitats principals que s’organitzen, des de fa anys, al Palau Firal són la FIRA EXPOHABITAT,
la FIRA GASTRONÒMICA i el CONGRÉS D’EMPRENEDORIA.
CLÀUSULA 2.- OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és el servei de logística de la Fira Expohabitat, la logística de la fira
Gastronòmica i la Direcció i logística del Congrés d’Emprenedoria o d’altres que es puguin
organitzar i que, per la seva tipologia, naturalesa i objecte i/o finalitat, requereixin de similar
infraestructura.
El contracte es divideix en els tres lots que seguidament es relacionen, atenent a que són
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Lot 2: Logística de la fira GASTRONÒMICA o d’altres que es puguin organitzar i que, per la
seva tipologia, naturalesa i objecte i/o finalitat, requereixin de similar infraestructura (bianual).



Lot 3: Direcció i logística CONGRÉS D’EMPRENEDORIA (anual).

Pel què fa a la direcció i gestió de les fires EXPOHABITAT i GASTRONÒMICA, cal tenir en compte
que actualment són serveis prestats per empreses externes que van resultar adjudicatàries de la
corresponent licitació i amb les quals, en els termes que s’exposen en aquest PPT, el contractista
dels lots 1 i 2 de la present licitació s’haurà de coordinar.
2.1.- LOT 1: LOGÍSTICA DE LA FIRA EXPOHABITAT o ALTRA FIRA QUE ES PUGUI
ORGANITZAR I QUE, PER LA SEVA TIPOLOGIA, NATURALESA I OBJECTE I/O FINALITAT,
REQUEREIXIN DE SIMILAR INFRAESTRUCTURA (ANUAL)
Aquest lot inclou la contractació dels serveis de logística de la fira Expohabitat o d’altres que es
puguin organitzar i que, per la seva tipologia, naturalesa i objecte i/o finalitat, requereixin de similar
infraestructura (anual), de la que ja s’han realitzat sis edicions.
Aquesta fira té una durada de dos dies oberts al públic general (dissabte i diumenge) i té lloc
anualment entre els mesos de març i abril i està destinada a l’impuls de les empreses relacionades
amb el món de l’habitatge.
En algunes edicions de la fira, a criteri de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, es pot realitzar un
tercer dia de fira adreçat únicament a professionals del sector. En aquest cas, se celebraria aquesta
jornada el dia immediatament anterior o posterior a la fira (divendres o dilluns).
Les dates previstes de realització d’aquesta fira seran comunicades a l’adjudicatari amb una
antelació mínima de 6 mesos cada anualitat.
Aquestes dates es podran modificar si així ho considera la Direcció de la fira i/o l’Ajuntament.
La fira és un esdeveniment del municipi de Calonge i Sant Antoni que preveu la participació
d’aproximadament quaranta expositors i tres mil visitants al llarg dels seus dos dies de celebració.
Expohabitat és un activitat promoguda íntegrament per l’Ajuntament que s’ha convertit en un referent
en el sector immobiliari i de la construcció a la comarca del Baix Empordà. No obstant l’anterior,
l’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’objecte o finalitat de la fira, respectant, però la
infraestructura i logística assignada a aquest lot, de tal manera que, tot i que la temàtica de la fira pugui
canviar, la logística que es farà servir serà la mateixa que es preveu inicialment per la Fira Expohabitat.

2.1.1.- Objecte i necessitat del contracte
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La logística de la fira Expohabitat o similar inclou el muntatge i desmuntatge dels necessaris per al
desenvolupament de l'activitat, tal com es detalla a continuació.
2.1.2.- Aspectes generals
L’empresa haurà de destinar a l’execució del contracte tot el personal necessari per garantir-ne el
correcte desenvolupament.
Entre aquest personal s’hi hauran d’incloure, com a mínim, els següents perfils professionals:



Expert en muntatges logístics i organització d'esdeveniments.
Tècnic de so i audiovisuals.

A més del personal específic adscrit a cada funció, l’empresa adjudicatària disposarà d’un directiu per a
coordinar tota l’execució del contracte i designarà un interlocutor davant del responsable de la direcció
de la fira i de l’Ajuntament.
El responsable designat per l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a totes les reunions que el
responsable de la direcció de la fira i de l’Ajuntament considerin oportunes per garantir el bon
funcionament i coordinació de l'activitat.
2.1.3.- Descripció del servei
L’adjudicatari serà responsable de coordinar el muntatge i desmuntatge dels necessaris per al
desenvolupament de l'activitat.
Les responsabilitats de l’adjudicatari seran totes les derivades dels punts que a continuació
s’indiquen, sense exclusió total o parcial de cap d’ells.
L’adjudicatari haurà de proporcionar tots els mitjans logístics per al bon desenvolupament de la fira,
i, com a mínim:


Estands modulars amb les següents característiques:
-

Panells de 2,45m laminats de color blanc i perfilaria octogonal de 4,5cm de diàmetre, fris
de 45cm d’alçada en frontal i passadissos laterals de color negre.

-

Frontis amb la retolació, que ha d’incloure el nom de l’expositor i el logo de la fira, segons
indiqui la direcció de la fira.

-

La il·luminació serà amb llums led de baix consum (100w/m2).

-

Disposaran d’un mínim de tres endolls.



Retolació de tots els estands.



El mobiliari dels estands corre a càrrec dels expositors. No obstant això, l’adjudicatari haurà
d’oferir als expositors un catàleg de mobiliari per llogar.
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Moqueta a tot el recinte, amb plàstic protector qualitat fira, el color i l’estètica del recinte es
concretaran entre l’adjudicatari i l’Ajuntament.



L’adjudicatari, a més a més, s’encarregarà de la decoració i ambientació de la fira amb plantes
(amb un mínim de 30 plantes d’alçada de més d’un metre, una banderola/ lona per a la façana
exterior del Palau firal i dues lones de 5x1 ms per ubicar-les als suports existents a la via pública,
zona de conferències amb cadires plegables metàl·liques amb seient encoixinat. Aquesta zona
de conferències queda situada al costat de la zona descans que va conjuntament amb el servei
de bar i foodtrucks de la fira i l’adjudicatari haurà de proveir també de taules i cadires tipus
cafeteria aquest espai.



Sistema de megafonia per tot el recinte: micròfons sense fil de mà, de diadema i de peu en
nombre suficient per tal d’atendre diferents necessitats.



Reproductor de música amb CD, USB i connexió mòbil i iPod.



Equip de so individual per a zona central de tallers i xerrades, consistent en:
1 Equip de megafonia independentde 400w TA2 per la zona de tallers i xerrades.
2 Altaveus yamaha DXR10, o similar amb suports.
1 Reproductor de CD-USB
1 taula de so.
2 Micròfon de mà sense fil.
1 Micròfon de sobretaula.



Equip elèctric (generador): l’adjudicatari executarà la corresponent instal·lació elèctrica, de
caràcter temporal, que sigui dissenyada i dimensionada per la Unitat d’Activitats i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
15 dies abans del muntatge, la Unitat d’Activitats i Sostenibilitat trametrà la documentació
tècnica de com realitzar el muntatge a l’empresa adjudicatària per tal que aquesta la validi,
podent l’adjudicatari realitzar les aportacions oportunes per tal de millorar l’esmentat muntatge
(tant des de la vessant tècnica com econòmica). En cas de muntatges en que es requereixi la
legalització de la instal·lació temporal , aquesta sempre haurà d’estar totalment tramitada
davant l’òrgan competent, com a molt tard, el primer dia de la realització de l’esdeveniment.



El muntatge de tots els elements anteriors es realitzarà d’acord amb el timming següent:
o

El muntatge d’aquests elements estarà totalment finalitzat dos dies abans de l´inici de la
fira, de manera que el dia anterior a l’inici de la fira serà el dia destinat al muntatge dels
expositors, que podran organitzar i decorar el seu estand al llarg de tot el dia.

o

El desmuntatge de la fira començarà a l’endemà d´haver finalitzat la fira i no es podrà
allargar més de dos dies.

Tant pel muntatge com pel desmuntatge, l’empresa adjudicatària destinarà el personal suficient per
assolir els timmings i per resoldre qualsevol problema que puguin tenir els expositors.
L’adjudicatari ha de garantir la capacitat de reacció davant d’imprevistos, prioritzant sempre la
seguretat de les persones.
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El desmuntatge inclou la retirada de tot el material.
2.1.4.- Serveis assistencials i assegurances
L’empresa adjudicatària haurà de preveure i contractar els serveis mèdics i sanitaris necessaris pel tipus
d’esdeveniment.
L’adjudicatari serà responsable dels desperfectes que ocasioni al recinte durant el muntatge i
desmuntatge del material i, en qualsevol cas, del que hagi estat cedit per l’Ajuntament.
2.1.5.- Personal
L'empresa serà la responsable de posar el personal adient per al muntatge i desmuntatge de tots
els elements i per garantir-ne el correcte funcionament durant la fira.
El personal que realitzi les tasques objecte d’aquest contracte estarà sota la dependència laboral
de l’empresa adjudicatària, que haurà de respectar en tot moment la legislació laboral vigent.
L’empresa adjudicatària és responsable de que el personal tingui la formació, experiència i titulació
adequada per desenvolupar les tasques requerides en aquest contracte.
L’adjudicatari haurà de vetllar en tot moment pel correcte compliment de la normativa vigent,
especialment aquella que fa referència a les condicions laborals, la prevenció de riscos laborals i la
protecció de dades de caràcter personal.
2.1.6.- Avaluació i informació
L’adjudicatari haurà de presentar a l’Ajuntament, un mes després d’acabada la fira, una memòria,
amb suport informàtic, que incorporarà els següents aspectes:


Memòria d'avaluació de les tasques desenvolupades.



Propostes de millora per a futures edicions.

2.2.- LOT 2. LOGÍSTICA DE LA FIRA GASTRONOMICA O ALTRA FIRA DE SIMILAR
TIPOLOGIA o ALTRE FIRA QUE ES PUGUI ORGANITZAR I QUE, PER LA SEVA TIPOLOGIA,
NATURALESA I OBJECTE I/O FINALITAT, REQUEREIXIN DE SIMILAR INFRAESTRUCTURA
(BIANUAL)
Aquest Lot inclou la contractació dels serveis de logística de la Fira Gastronòmica de l’Empordà,
destinada a l’impuls de les empreses relacionades amb el món de la gastronomia i la restauració de
les comarques de l’Empordà, incentivant la participació dels productors locals del territori. Aquest
lot, però, contempla la possibilitat de què l’Ajuntament pugui organitzar d’altres fires que, per la seva
tipologia, naturalesa i objecte i/o finalitat, requereixin de similar infraestructura a la necessària per a
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la Fira Gastronòmica (bianual).
Aquesta fira té una durada de dos dies oberts al públic general (dissabte i diumenge) i es realitza
durant el mes d’octubre dels anys 2020 i 2022 (és bianual).
En algunes edicions de la fira, a criteri de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, es pot realitzar un
tercer dia de fira adreçat únicament a professionals del sector. En aquest cas, se celebraria aquesta
jornada el dia immediatament anterior o posterior a la fira (divendres o dilluns).
Les dates previstes de realització d’aquesta fira seran comunicades a l’adjudicatari amb una
antelació mínima de 6 mesos cada anualitat.
Aquestes dates es podran modificar si així ho considera la Direcció de la fira i/o l’Ajuntament.
La fira és un esdeveniment del municipi de Calonge i Sant Antoni que preveu la participació
d’aproximadament quaranta expositors al llarg dels seus dos dies de celebració.
2.2.1.- Objecte i necessitat del contracte
La logística de la Fira Gastronòmica de l’Empordà o d’altres fires que, per la seva tipologia,
naturalesa i objecte i/o finalitat, requereixin de similar infraestructura a la necessària per a la Fira
Gastronòmica (bianual), inclou el muntatge i desmuntatge dels necessaris per al desenvolupament
de l'activitat, tal com es detalla a continuació.
2.2.2.- Aspectes generals
L’empresa haurà de destinar a l’execució del contracte tot el personal necessari per garantir-ne el
correcte desenvolupament.
Entre aquest personal s’hi hauran d’incloure, com a mínim, els següents perfils professionals:



Expert en muntatges logístics i organització d'esdeveniments.
Tècnic de so i audiovisuals.

A més del personal específic adscrit a cada funció, l’empresa adjudicatària disposarà d’un directiu per a
coordinar tota l’execució del contracte i designarà un interlocutor davant del responsable de la direcció
de la Fira i de l’Ajuntament.
El responsable designat per l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a totes les reunions que el
responsable de la direcció de la Fira i de l’Ajuntament considerin oportunes per garantir el bon
funcionament i coordinació de l'activitat.
2.2.3.- Descripció del servei
L’adjudicatari serà responsable de coordinar el muntatge i desmuntatge de l'activitat.
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L’adjudicatari haurà de proporcionar tots els mitjans logístics per al bon desenvolupament de la fira,
i, com a mínim:


Estands modulars de fusta tractada, amb la seva corresponent il·luminació Inclou el
muntatge i el desmuntatge i la retolació de tots els estands.

Lloguer i muntatge de mòduls de fusta, segons el disseny concretat entre l’adjudicatari i
l’Ajuntament abans de cada fira , distribuïts dins del pavelló firal.
Inclou per cada mòdul:
-

1 endoll i 1 focus led de 30W.
Un rètol per a cada stand identificador a la capçalera.



Catàleg pel lloguer del mobiliari necessari, que s’haurà d’oferir als expositors. El lloguer del
mobiliari corre a càrrec dels expositors.



Moqueta a tot el recinte amb plàstic protector qualitat fira el color i l’estètica del recinte es
concretaran entre l’adjudicatari i l’Ajuntament.



Per la ZONA MENJADOR:
o



Per l’ESPAI TALLER:
o



Taules de 50x200 cm o mides similars tipus aula, cadires plegables de fusta, un microones
o vitroceràmica, segons sigui necessari en funció de l’activitat programada, i taulell per la
preparació.

Per l’ESCENARI PRINCIPAL:
o



Taules, cadires i papereres, en número necessari per cobrir les previsions d’assistència que
realitzi la direcció de la fira. Haurà de consistir en un mínim de 10 taules de 2x1 m i un mínim
de 60 cadires de fusta plegables i un nombre mínim de papereres de 6 papereres.

Cuina pels SHOWCOOKINGS , així com les estris de cuina necessaris per les demostracions
que s’hi oferiran.

Pel Chill Out:
o

Taules, i cadires o sofàs o els elements que es considerin adients per crear l’ambient.



L’adjudicatari, a més a més, s’encarregarà de la decoració i ambientació de la fira amb plantes
(amb un mínim de 30 plantes d’alçada de més d’un metre, una banderola/ lona per a la façana
exterior del Palau de 5x2 m.



Sistema de megafonia per tot el recinte: micròfons sense fil de mà, de diadema i de peu en
nombre suficient per tal d’atendre diferents necessitats, segons les activitats programades.



Reproductor de música amb CD, USB i connexió mòbil i iPod.
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Equip de so individual per a zona central de tallers i xerrades, consistent en:
1 Equip de megafonia independent de 400 W TA2per la zona de tallers i xerrades.
2 Altaveus yamaha DXR10, o similar amb suports
1 Reproductor de CD - USB.
1 taula de so.
2 Micròfon de mà sense fil.
1 Micròfon de sobretaula.



Equip elèctric(generador):l’adjudicatari executarà la corresponent instal·lació elèctrica, de
caràcter temporal, que sigui dissenyada i dimensionada per la Unitat d’Activitats i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
15 dies abans del muntatge, la Unitat d’Activitats i Sostenibilitat trametrà la documentació tècnica
de com realitzar el muntatge a l’empresa adjudicatària per tal que aquesta la validi, podent
l’adjudicatari realitzar les aportacions oportunes per tal de millorar l’esmentat muntatge ( tant
des de la vessant tècnica com econòmica). En cas de muntatges en que es requereixi la
legalització de la instal·lació temporal , aquesta sempre haurà d’estar totalment tramitada davant
l’ òrgan competent, com a molt tard, el primer dia de la realització de l’esdeveniment.



Calefacció del Palau, que haurà de tenir una temperatura mínima de 23ºC a 25ºC des d’una
hora abans de l’inici de la fira i durant tot l’horari d’obertura de la fira. Aquest sistema de
calefacció haurà de ser elèctric o similar (en cap cas de butà) i haurà de ser supervisat pels
lampistes de l’ajuntament i disposar d’un certificat de legalització.

El muntatge de tots els elements anteriors es realitzarà d’acord amb el timming següent:


El muntatge d’aquests elements estarà totalment finalitzat dos dies abans de l´inici de la fira, de
manera que el dia anterior a l’inici de la fira serà el dia destinat al muntatge dels expositors, que
podran organitzar i decorar el seu estand al llarg de tot el dia.



El desmuntatge de la fira començarà a l’endemà d´haver finalitzat la fira i no es podrà allargar
més de dos dies.

Tant pel muntatge com pel desmuntatge, l’empresa adjudicatària destinarà el personal suficient per
assolir els timmings i per resoldre qualsevol problema que puguin tenir els expositors.
L’adjudicatari ha de garantir la capacitat de reacció davant d’imprevistos, prioritzant sempre la
seguretat de les persones.
El desmuntatge inclou la retirada de tot el material.

2.2.4.- Serveis assistencials i assegurances
L’empresa adjudicatària haurà de preveure i contractar els serveis mèdics i sanitaris necessaris pel tipus
d’esdeveniment.
L’adjudicatari serà responsable dels desperfectes que ocasioni al recinte durant el muntatge i
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desmuntatge del material i, en qualsevol cas, del que hagi estat cedit per l’Ajuntament.
2.2.5.- Personal
L'empresa serà la responsable de posar el personal adient per al muntatge, desmuntatge i
organització de la fira, així com per al desenvolupament de la pròpia activitat.
El personal que realitzi les tasques objecte d’aquest contracte estarà sota la dependència laboral
de l’empresa adjudicatària, que haurà de respectar en tot moment la legislació laboral vigent.
L’empresa adjudicatària és responsable de que el personal tingui la formació, experiència i titulació
adequada per desenvolupar les tasques requerides en aquest contracte.
L’adjudicatari haurà de vetllar en tot moment pel correcte compliment de la normativa vigent,
especialment aquella que fa referència a les condicions laborals, la prevenció de riscos laborals i la
protecció de dades de caràcter personal.
2.2.7.- Avaluació i informació
L’adjudicatari haurà de presentar a l’Ajuntament, un mes després d’acabada la fira, una memòria,
amb suport informàtic, que incorpori els següents aspectes:


Memòria d'avaluació de les tasques desenvolupades.



Propostes de millora per a futures edicions.

2.3.- LOT 3: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ I LOGÍSTICA DEL CONGRÉS
D’EMPRENEDORIA
L’objecte d’aquest lot és la contractació dels serveis de direcció i logística del Congrés
d’Emprenedoria Alta Mar.
Aquest Congrés té una durada d’un dia i mig i té lloc de manera anual a finals del mes de novembre.
Les dates previstes de realització d’aquest congrés per a l’any 2019 són el 28 i 29 de novembre.
Aquestes dates es podran modificar si així ho considera l’Ajuntament.
Tant les dates definitives de realització del congrés com les dates de les edicions que es realitzin
durant les anualitats de pròrroga del contracte (en cas que s’acordi aquesta pròrroga) seran
comunicades al contractista amb una antelació mínima de 3 mesos a la seva realització.
El primer congrés va ser ple de ponències, tallers, taules rodones, i on les més de 600 persones
que varen assistir-hi, varen poder copsar de la mà d'experts, de temes tant diversos com el
màrqueting, les vendes, l'economia, el networking, les noves tecnologies, etc.
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El Congrés és un esdeveniment del municipi de Calonge Sant Antoni i representa l’activitat més
important pel que fa a l’emprenedoria a la comarca del Baix Empordà.
La gestió del programa de ponències corre a càrrec del mateix ajuntament, mentre que l’empresa
adjudicatària serà l’encarregada de la Direcció i logística de l’esdeveniment.

2.3.1.- Objecte del contracte
L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de la Direcció i logística l'organització de dues
edicions del congrés durant els anys de 2.019 i 2.020 i que consta de:
A) Direcció del Congrés, que inclou:
-

La gestió de les de les inscripcions al Congrés

-

L’acollida dels participants i acreditacions els dos dies del congrés

-

La coordinació dels ponents que seran escollits entre l’adjudicatari i l’Ajuntament (a càrrec de
l’Ajuntament).

-

La coordinació i supervisió de la logística contractada.

-

Recerca de patrocinadors.

B) Contractació dels següents elements, detallats a l’apartat 2.3.3. B del present plec, que
composen la logística del congrés:

-

Aules per a conferències.

-

Moqueta.

-

Megafonia.

-

Audiovisual.

-

Calefacció.

-

Servei de Càtering. Contractació dels següents elements:
-

Barra de bar, d’almenys quatre metres d’allargada, amb un disseny adequat a la
temàtica del congrés.

-

Neveres suficients.

-

Un microones, com a mínim, per escalfar el menjar.

-

Un mínim d’una cafetera amb escalfador de llet.

-

Un mínim de sis taules de càtering i coffee break.
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-

Gots, plats, coberts, tovallons, papereres industrials, etc. En la mesura que sigui
possible, s’han d’evitar que aquests siguin de plàstic.

-

Com a mínim un escalfador de menjar (cuines amb gas o electricitat).

-

El Palau Firal no disposa d’extracció de fums. Per això, en cas de ser necessari,
s’haurà de tenir una carpa de com a mínim 3 x 3 metres per a posar a l’exterior
per a cuinar o preparar els plats.

No es pot fer servir el Palau Firal com a magatzem de begudes i menjar

2.3.2.- Aspectes generals
Per al desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest contracte l’empresa adjudicatària assignarà el
personal adient, qualificat tècnicament, i amb un perfil adequat a la tipologia i filosofia de
desenvolupament d’aquests.
Aquest equip ha d'incloure com a mínim perfils de comercial, professional de la comunicació, expert en
muntatges logístics i organització d'esdeveniments.
A més a més del personal específic adscrit a cada funció, l’empresa adjudicatària disposarà d’un equip
tècnic per a coordinar tota l’execució del congrés i designarà un interlocutor d’aquesta davant del
responsable de la direcció i gestió del congrés i de l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària haurà d’assistir a totes les reunions que el responsable de la direcció i gestió
del congrés i de l’Ajuntament considerin oportunes per garantir el bon funcionament i coordinació de
l'activitat.
2.3.3.- Descripció del servei
L’adjudicatari serà responsable de la Direcció per les inscripcions, acollida de participants i la
logística de l'activitat, en qualsevol cas, un esdeveniment titularitat de l’Ajuntament, essent facultat
de l’ajuntament la programació del congrés, axí com la contractació dels ponents.
Les responsabilitats de l’adjudicatari seran totes les derivades dels punts que a continuació
s’indiquen, sense exclusió total o parcial de cap d’ells.
L’adjudicatari s’obliga a :
A) Direcció del Congrés
a) Inscripcions al Congrés
L’adjudicatari organitzarà les inscripcions al Congrés mitjançant newsletters i la web de l’Ajuntament,
de manera que el sistema d´inscripcions serà online i el pagament serà cobrat per l’ajuntament de
Calonge d’acord amb els preus públics vigents. Els formularis d’inscripció online han de recollir
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l’autorització dels participants al congrés a permetre la utilització del seu correu electrònic per a la
difusió d’activitats o projectes de la Unitat de promoció econòmica.
L’adjudicatari es farà càrrec de la realització de 3 lones verticals de mides 5x1 per donar publicitat
de l’esdeveniment a les entrades del municipi.
Una vegada començat el procés d’inscripció, l’adjudicatari haurà d’entregar setmanalment al
responsable del contracte el llistat d’inscrits, via correu electrònic i amb format excel.
Aquest llistat d’inscripcions setmanals en format excel haurà d’incorporar tota la informació
necessària per a la facturació i emissió dels rebuts corresponents per part de l’Ajuntament, havent
d’incloure com a mínim els següents camps obligatoris:







Nom i cognoms
Adreça
Núm. DNI /NIE/ NIF
Necessitat de factura: Sí o No
Núm. Compte corrent, format IBAN
Addicionalment s´incorporarà un document d’acceptació SEPA i de Protecció de Dades
Personals

Atès que aquesta informació conté dades personals de caràcter confidencial, no podran ser objecte
de reproducció total ni parcial per cap mitjà, per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan
sols entre la resta de personal que tingui o pugui tenir l’entitat que executa aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o hi tingui accés en l’execució del contracte
correspon a l’administració contractant.
b) Acollida dels participants i inscripcions:


Seguiment de les necessitats dels participants per a la bona execució de l'activitat.



Acompanyament als assistents a les diferents sessions de treball, aules, ponències i altres
actes de l'activitat.



Lliurament de marxandatge als assistents aportat pels patrocinadors i/o l’ajuntament.
c) Recerca de patrocinadors

La proposta i recerca de patrocinadors ha de basar-se en el tipus d'esdeveniment tenint en
consideració la temàtica del Congrés d’Emprenedoria. És a dir, empreses o entitats que estiguin en
consonància amb l'estil de l'activitat que es desenvolupa.
La determinació de la idoneïtat dels patrocinadors i la incorporació de la seva imatge de marca en
el material gràfic digital serà validada prèviament per l'Ajuntament.
Aquesta aportació recull les tasques següents:
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Contactes amb patrocinadors del sector durant tota l'execució del contracte.



Negociació dels termes dels patrocinis i gestió de les col·laboracions (materials de
merchandising, etc.).



Atenció a les visites dels patrocinadors i col·laboradors durant la celebració de la fira.



Gestió de la imatge gràfica dels patrocinadors en els elements d'imatge del congrés.

Els patrocinadors poden aportar marxandatge, conferenciants, ponents, i altres elements d’interès
pel Congrés. A tal efecte es signaran acords de col·laboració i/o contractes de patrocini entre
l’Ajuntament i els patrocinadors en els quals es detallarà l’abast i objecte del patrocini.

B) Logística i càtering:
a) Logística
L’empresa adjudicatària proporcionarà:


Un mínim de dues aules modulars (d’una superfície mínima de 12x12 cadascuna) La capacitat
de cada aula serà com a mínim per a 70 persones. Han d’haver cadires plegables de fusta
suficients (un mínim de 70 per a cada aula) i una taula amb la corresponent cadira, per els
ponents. La il·luminació serà amb llums led de baix consum (100w/m2), i inclouran un mínim de
deu endolls per a ordinadors, pantalles, i altres elements per aula.



Un mínim de 800 cadires plegables de fusta o metàl·liques encoixinades, ( el color es decidirà
entre l’adjudicatari i l’Ajuntament), addicionals a les indicades a l’apartat anterior, per donar
seient a tots els assistents a les diferents ponències, conferències i activitats.



Zona de taules rodones, cobertes amb estovalles negres que cobreixin fins el terra, per a
capacitat de 10 persones (un mínim de 18) pel bufet lliure i coffee break del matí que es
desenvoluparan a peu dret.



Moqueta a tot el recinte, amb plàstic protector qualitat fira. El color i l’estètica del recinte es
concretaran entre l’adjudicatari i l’Ajuntament.



Suports (penjadors) de peu amb rodes (amb capacitat per a 150 penjadors), per als abrics del
assistents.



L’adjudicatari ha de garantir la capacitat de reacció davant d’imprevistos primant sempre la
seguretat de les persones.



Instal·lació de megafonia:
-

A l’escenari principal:
Megafonia general espai gran x conferenciant amb micròfon de diadema i de mà

•

1 Equip de so.
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•
•
•
•
•

4 Altaveus 15" amb suports
1 Etapa de potència
1 Taula de so 6ch
1 Micròfon de mà sense fil 1.00
1 Micròfon de diadema
-

A l´interior de les dues aules.

Cada aula disposarà de la següent megafonia:
•
•
•
•
•
•
•

Megafonia sala de 12 x 12
En cada sala consta de:
2 Altaveus yamaha DXR10 ( o de similars característiques tècniques) amb suports.
1 taula de so.
1 Micròfon de mà sense fil.
1 Micròfon de diadema

Un ordinador portàtil de un mínim de 4 GB de memòria Ram,pantalla de HD ( Alta definició)amb
usb i adaptador de usb a vga, un projector i pantalla de 1x1,2 metres per a cada aula. (En total
2).



Dues pantalles de mides aproximades de 3 x 4 metres per la zona central i projector de 4000
lumens Sony o de similars caracterítiques.



Un tècnic informàtic i de so durant els dos dies per tal de donar suport en cas d’averies i pel
control del material



L’adjudicatari, a més a més, s’encarregarà de la decoració i ambientació de la fira amb plantes
(amb un mínim de 30 plantes d’alçada de més d’un metre, una banderola/ lona per a la façana
exterior del Palau firal i dues lones de 5x1 ms per ubicar-les als suports existents a la via pública,
zona de relaxació amb dues butaques i una taula de centre per a entrevistes per a poder ser
utilitzat com a plató per a entrevistes filmades per programes de televisió. Addicionalment caldrà
aportar lletres de gran format de porexpan o material similar de baix per a facilitar la seva
col·locació.


Equip de calefacció: l’adjudicatari executarà la corresponent instal·lació elèctrica, de caràcter
temporal, que sigui dissenyada i dimensionada per la Unitat d’Activitats i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. 15 dies abans del muntatge, la Unitat d’Activitats i
Sostenibilitat trametrà la documentació tècnica de com realitzar el muntatge a l’empresa
adjudicatària per tal que aquesta la validi, podent l’adjudicatari realitzar les aportacions
oportunes per tal de millorar l’esmentat muntatge ( tant des de la vessant tècnica com
econòmica). En cas de muntatges en que es requereixi la legalització de la instal·lació
temporal , aquesta sempre haurà d’estar totalment tramitada davant l’òrgan competent, com
a molt tard, el primer dia de la realització de l’esdeveniment.

El muntatge quedarà enllestit en la seva totalitat el dia abans del congrés i el desmuntatge es
realitzarà en un termini màxim de 2 dies laborables desprès de la seva finalització.
El desmuntatge inclou la retirada de tot el material excepte la moqueta, que quedarà en propietat
de l’ajuntament.
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b) Servei de Càtering.
El servei de càtering contempla la contractació dels següents elements:
Un servei d’esmorzar per a cada un dels dos dies, amb entrepans freds, brioxeria industrial
(croissants, xuixos, talls de pastissos, etc.), i servei de cafè i begudes sense alcohol, per a 200
persones. El mínim per persona consistiria en dos entrepans freds petits, dues peces petites de
brioxeria i cafè i sucs.
Hi haurà un servei de bufet a peu dret, per un màxim de dues centes persones, pel primer dia del
Congrés amb un mínim de tres plats calents i dos de freds, a més dels postres a triar entre un mínim
de dos.
Les propostes d’esmorzars i buffet, hauran de tenir el vist i plau de l’Ajuntament.
Els elements mínims han de ser:


Barra de bar d’almenys quatre metres de llargada, amb un disseny adequat a la temàtica del
congrés, consensuada amb l’Ajuntament.



Neveres suficients.



Un microones, com a mínim, per escalfar el menjar.



Un mínim d’una cafetera amb escalfador de llet.



Un mínim de sis taules de càtering i coffee break.



Gots, plats. coberts, tovallons papereres, etc. En la mesura que sigui possible, s’han d’evitar
que aquests siguin de plàstic.



Com a mínim un escalfador de menjar (cuines amb gas o electricitat).



El Palau Firal no disposa d’extracció de fums. Per això, en cas de ser necessari, s’haurà de
tenir una carpa de com a mínim 3 x 3 metres per a posar a l’exterior per a cuinar o preparar els
plats, que anirà a càrrec de l’adjudicatari.

No es pot fer servir el Palau Firal com a magatzem de begudes i menjar.
2.3.4 Responsabilitat per desperfectes.
L’empresa adjudicatària haurà de preveure i contractar els serveis mèdics i sanitaris necessaris pel tipus
d’esdeveniment
L’adjudicatari serà responsable dels desperfectes que ocasioni al recinte durant el muntatge i
desmuntatge del material i, en qualsevol cas, del que hagi estat cedit per l’Ajuntament.
2.3.5 Personal
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L'empresa serà la responsable de posar el personal adient per al muntatge, desmuntatge i
organització del congrés, així com, pel desenvolupament de la pròpia activitat.
El personal que realitzi les tasques objecte d’aquest contracte estarà sota la dependència laboral
de l’empresa adjudicatària contractada per aquesta d’acord amb la legislació laboral vigent.
L’empresa adjudicatària es responsable què aquest personal tingui la formació, experiència i
titulació adequada per desenvolupar les tasques requerides en aquest contracte.
Per altre costat, l’empresa adjudicatària haurà de complir tot el previst a la “Llei de Prevenció de
Riscos Laborals 31/95 de 8 de novembre”, i el RD 171/2004, que desenvolupa de l’article 24 de
l’anterior llei, així com tota la normativa d’obligat compliment en l’àmbit de les Lleis laborals.
Addicionalment l’adjudicatari i el seu personal, hauran de complir amb la normativa sobre la Llei de
protecció de dades de caràcter personal.
2.3.7 Avaluació i informació
L’adjudicatari haurà de presentar, un mes després d’acabada la fira, una memòria, en suport
electrònic, que incorporarà els següents aspectes:


Reportatge fotogràfic de l'activitat.



Relació definitiva de patrocinadors.



Memòria d'avaluació de les tasques desenvolupades.



Propostes de millora per a futures edicions.

CLÀUSULA 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI DE FIRES
Totes les fires incloses en aquest contracte es desenvoluparan a l’espai del Palau Firal, ubicat al
Carrer Futur de Sant Antoni de Calonge.
També es podrà fer ús d’espais exteriors del Palau firal.
S’adjunta ANNEX 1 amb plànol dels diferents espais dels que disposa el Palau firal, que bàsicament
són:
-

Espai firal, amb una planta d’uns 1.600m2, destinat a la participació de 40 a 60 expositors
depenent de la temàtica i planificació de l’espai i fira.
- Lavabos
- Vestuaris
- Sales formació (podran ser utilitzades per ponències i/o tallers).
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- Carrers exteriors, segons consta al plànol adjunt.
El palau firal podrà ser visitat pels licitadors durant el termini de presentació d’ofertes, en la forma
que es determini al PCAP.

