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1. OBJECTE DE CONTRACTE
L’objecte de contractació és el lloguer de materials diversos per a la realització de la
Festa Major d’estiu, en diferents punts del municipi.
2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei de lloguer d’aquest materials implica el seu transport, muntatge i
desmuntatge.
Des del departament de cultura dins de l’àrea de ciutadania i promoció local
s’organitzen la Festa Major d’estiu molt actes durant quatre dies que requereixen del
lloguer de molts materials diversos com taules, cadires, tarimes, generadors, etc.... per
tal que es puguin portar a terme.
És imprescindible el contracte de diferents empreses de serveis de lloguer del material
que especifiquem en els diferents lots que ens aporti tant els materials necessaris i el
servei per a realitzar els muntatges.
L’objectiu és dotar la festa major amb el material necessari per tal que es pugui dur a
terme amb els millors condicions.

3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
3.1. Esdeveniments: espectacles i dates.
La festa major d’estiu es desenvolupa sempre s’inicia el primer diumenge del mes de
setembre, a partir d’aquest premisa 4 dies consecutius.

El servei de lloguer només es realitzarà dins del marc de la Festa Major d’estiu, en
funció dels esdeveniments programats per cadascun dels serveis de l’Ajuntament.
La Festa Major d’estiu sempre és el primer diumenge del mes de set
La contractació d’aquest servei es durà a terme per lots. No tots els esdeveniments es
realitzaran cada any, però l’estructura general dels espectacles a cobrir de cada lot i les
seves dates, és la següent:
LOT 1:
 Escenaris i cobertes
LOT 2:
 Generadors
LOT 3:
 Tanques
LOT 4:
 Mobiliari
LOT 5:
 WC
LOT 6:
 Tendal
LOT 7:
 Vestuari
3.2. Característiques de les infrastructures i equips de cada espectacle.
LOT 1 Escenaris
Un escenari cobert amb coberta circular
Coberta Ground suport 13x11
Ubicació: Rambla de Santa Perpètua de Mogoda
Escenari Layher de 10,28 x 10,28 a 1,30 d’alt amb barana, escala i faldó amb una
coberta circular amb i visera lona gris, alçada lateral interior escenari 3 m.
Tancament lateral i fons a malla negre
Muntatge 29 agost , desmuntatge 4 de setembre

Un escenari Layher
Mides 9x9 m a 1m d'alçada.
Barana de seguretat a la part posterior amb cobertura negre
Escala d’accés encaixada ample amb barana
Faldó negre a tot el perímetre
Ubicació: Plaça de la vila
Muntatge 29 agost , desmuntatge 4 de setembre
Cobertura amb carpa poligonal de 20x15m per escenari
Ubicació desconcerts
Muntatge 29 agost , desmuntatge 4 de setembre
Un escenari Layher
Escenari de 10'28 x 7'71 m a 1'50 m d'alçada
Ala de so de 2'57 x 5'14 m a 1'50 m d'alçada
Barana de seguretat.
Rampa de càrrega i descàrrega centrada al darrera.
Escala d'accés a l’escenari no li ha de treure espai. Pot muntar-se al darrera també,
però no ha d’ocupar espai de l’escenari.
Faldó negre a tot el perímetre
Muntatge 29 agost , desmuntatge 4 de setembre

LOT 2: Generadors
Lloguer dels grups electrogens:
Un grup electrogen 100KVA (4 dies)
La insta.lació s’haura de realizar el dijous 29 d’agost abans de les 11h.
La retirada d’aquest generador s’haurà de realitzar el dimarts 3 de setembre a primera
hora del mati.
Tindrà un funcionament de 36 hores
Ubicació: Rambla

Un grup electrògen 150KVA (3 dies)
La insta.lació s’haura de realizar el dijous 29 d’agost abans de les 11h.
La retirada d’aquest generador s’haurà de realitzar el dilluns 2 de setembre a primera
hora del mati.
Tindrà un funcionament de 36 hores
Ubicació: Parc de la Ribera

Una torre d’il·luminació amb generador de 40-50 KVA (3 dies)
Cable d’alimentació del generador a la torre d’il·luminació
Tindrà un funcionament de 24 hores
La insta.lació s’haura de realizar el dijous 29 d’agost abans de les 11h.
La retirada d’aquest generador s’haurà de realitzar el dilluns 3 de setembre a primera
hora del mati

Els tres grups d’electrògens han de tenir:
 Projecte i legalització (projecte elèctric que inclou projecte realitzat per
enginyer, certificat instal.lador autoritzat i taxes ECA)
 50/150kw Rambla
 150/500kw Parc Ribera
 Assegurança de responsabilitat civil
 Impost electricitat
 Assistència tècnica, pel funcionament dels mateixos quan tingui lloc els
Espectacles (Servei d’emergencia 24hores)
 Assegurança per cobrir el seu funcionament (o la seva substitució o restitució si
s’escau) com dels possibles danys que el seu mal funcionament pugui ocasionar
a les coses i persones.
 Insonoritzats i homologats segons normativa CE
Aquesta documentació s’haurà de lliurar 2 copies a l’Ajuntament: una per a Cultura i
l’altra per Serveis Tècnics.

LOT 3: Tanques
Ubicacio: Parc Central
 8 tanques inclinades 2x1
 8 tanques metàl.liques 2x1
Ubicació: Parc de la Ribera
 17 tanques antiavalots
 250 tanca alta 200x180ml.
Ubicació Piscina municipal:
 200 tanques metàl.liques 2x1

LOT 4: Mobiliari
 1.200 cadires Bistro monobloc negre
 18 Taules de 1,80x75cm

 1 Penjador amb rodes extensible 1,5-2m
Transport de lliurament i recollida mobiliari
LOT 5: WC
Ubicació: Passeig Florida
2 cabines sanitàries W.C. una de les quals ha de ser de minusvàlid.
(servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid); 1 neteja diària, del
dia 31 d’agost fins al 3 de setembre.
Les cabines es podran retirar a partir del dimarts 4 de setembre a les 7h de la via
pública.
La cabina s’instal·larà com a màxim el divendres 31 d’agost a les 12 hores
Ubicació: Plaça de la Vila
1 cabina sanitàries W.C.(servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i
líquid); 1 neteja diària, del dia 31 d’agost fins al 3 de setembre.
Les cabines es podran retirar a partir del dimarts 4 de setembre a les 7h de la
via pública.
La cabina s’instal·larà com a màxim el divendres 31 d’agost a les 12 hores
Ubicació: Parc Catalunya (Concurs de paelles)
1 cabina sanitàries W.C de minusvalid. el dia diumenge 2 de setembre. La cabina
s’instal·larà com a màxim el diumenge 2 de setembre a les 9 hores i retirada el mateix
dia a les 18h.
Ubicació: Parc de la Ribera (Desconcerts )
5 cabines sanitàries
1 cabina per a disminuïts equipada amb una rampa d’ accés
2 cabines urinaris
Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid
1 neteja diària, del dia 1 de setembre fins al 3 de setembre.
Les cabines es podran retirar partir del dilluns 3 de setembre a les 7h de la via pública.
La cabina s’instal·larà com a màxim el divendres 31 d’agost a les 12 hores
Ubicació: Rambla (Envelat)
1 cabina sanitàries W.C.(servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i
líquid); 1 neteja diària, del dia 31 d’agost fins al 3 de setembre.
Les cabines es podran retirar partir del dimarts 4 de setembre a les 7h de la via
pública.
La cabina s’instal·larà com a màxim el divendres 31 d’agost a les 12 hores
Ubicació: Parc Central
3 cabines sanitàries W.C.

1 cabina per a disminuïts
Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid); 1 neteja diària, del
dia 31 d’agost fins al 3 de setembre.
Les cabines es podran retirar partir del dimarts 4 de setembre a les 7h de la via pública.
La cabina s’instal·larà com a màxim el divendres 31 d’agost a les 12 hores
Ubicació: Recinte Firal (firaires)
8 cabines sanitàries W.C.
1 cabina per a disminuits
Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid)
2 neteges diària del 31 d’agost al 2 de setembre, primera neteja a les 8h i segona
neteja a les 18h.
Les cabines es podran retirar partir del dimarts 4 de setembre a les 7h de la via pública.
La cabina s’instal·larà com a màxim el dijous 30 d’agost a les 12 hores
LOT 6: Tendal
Tendal amb estructura d’alumini homologada CE.
Amplada aproximada de 10,87 m (de vorera a vorera de la Rambla), revisar-ho ja que
la Rambla es va estrenyent, amb 7 arcades separades 7, 26 m. amb un total cobert de
45,59 m.
La coberta de lona microperforada blanca i l’estructura fixada a terra amb taco químic.
A la Rambla de Santa Perpètua de Mogoda durant la Festa Major del 31/08 al 3/09 de
2018
Inclou muntatge desmuntatge i el manteniment escaient.
LOT 7: Vestuaris
3 vestidors amb llum, aire condicionat i
Finestra
Transport i retirada
3.3.Coordinació entre l’Ajuntament i el contractista
Cada servei estipulat al present Plec de clàusules depèn d’un servei gestor de
referència, que és qui organitza l’acte a cobrir. En el moment de l’adjudicació, la
persona responsable del contracte, posarà a disposició de l’empresa adjudicatària els
contactes dels serveis organitzadors per tal d’acabar de concretar cada activitat. Així
mateix, posarà en coneixement dels i les tècniques de l’Ajuntament, el nom i contactes
de l’empresa adjudicatària.

-

Coordinar els muntatges, desmuntatges i recollida dels diferents materials,
estipulant un calendari detallat.
Garantir que tots els materials estan homologats i complexeixen les normatives
europees.
Facilitar una persona de referencia com
Subministrar tots els materials detallats
Garantir el correcte estat de muntatge
El desmuntatge i recollida dels materials s’ha de realitzar com a màxim el
dimarts després de la festa major d’estiu abans de les 18h.
Gestionar i resoldre les incidencies que es produeixin durant l’execució del
contracte.

3.4.Personal
L’empresa ha de proporcionar el personal necessari especialitzat amb coneixement
per a la realització dels diferents muntatges.
3.5.Coordinació entre l’Ajuntament i el contractista
Cada servei estipulat al present Plec de clàusules depèn d’un servei gestor de
referència, que és qui organitza l’acte a cobrir. En el moment de l’adjudicació, la
persona responsable del contracte, posarà a disposició de l’empresa adjudicatària els
contactes dels serveis organitzadors per tal d’acabar de concretar cada activitat. Així
mateix, posarà en coneixement dels i les tècniques de l’Ajuntament, el nom i contactes
de l’empresa adjudicatària.
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