PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
D’ESTILISME I MAQUILLATGE PER AL PERÍODE SETEMBRE-DESEMBRE 2019 DE
LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

I. INTRODUCCIÓ
La Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic i foment de la comunicació audiovisual local, i amb aquest objectiu,
gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma única de continguts multimèdia i
serveis adreçats als mitjans de comunicació local.
Per dur a terme alguns dels programes que s’inclouran a la graella televisiva des de
setembre i fins desembre de 2019, la XAL té necessitat de contractar els serveis de
maquillatge, perruqueria i estilisme.
Aquests són serveis que la XAL no pot cobrir amb els seus propis mitjans.
II. DESCRIPCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
1. OBJECTE
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la XAL dels serveis de
maquillatge, perruqueria i estilisme per a diversos projectes televisius de la XAL en el
període setembre-desembre 2019.
2. ABAST DEL SERVEI I PRESTACIONS MÍNIMES A COMPLIR
El licitador, en la seva oferta, haurà de donar compliment, amb caràcter obligatori, als
següents requeriments:
2.1. Serveis de maquillatge
-Aportació del material necessari per a la prestació dels serveis de maquillatge:
instrumental de maquillatge i perruqueria, productes cosmètics, materials d’un sol ús per
desmaquillar (tovalloletes, bastonets i altres estris necessaris).
2.2. Serveis d’estilisme
-Cerca de referències per a la confecció de ‘looks’ setmanals per a cadascun dels
projectes.
-Aportació del vestuari.
-Manteniment de les peces de roba, planxa i arranjaments de costura, així com els estris
necessaris per aquest manteniment (planxa, taula de planxar...).
Aquests serveis es prestaran en funció de l’horari previst per a cadascun dels programes
que es detallen a continuació, i es duran a terme de dilluns a diumenge, en funció de les
necessitats de programació de la XAL i tant a la seu de la XAL com al lloc on s’efectuï la

gravació o emissió del programa.
La data d’inici del servei es comunicarà a l’adjudicatari amb una antelació mínima de 48
hores, excepte en casos de programació especial sobrevinguda, quan el termini de
comunicació podrà ser inferior.
Els calendaris i les hores d’emissió dels programes poden estar subjectes a canvis i
variacions en funció de les necessitats de programació de la XAL. Els canvis previstos es
comunicaran a l’adjudicatari amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en casos de
programació especial sobrevinguda, quan el termini de comunicació podrà ser inferior.
L’adjudicatari haurà d’estar present amb tot el material a punt entre 1 i 3 hores prèvies a la
gravació o emissió del programa, en funció del nombre de persones a maquillar o vestir.
Els desplaçaments per dur a terme la prestació del servei estan inclosos al preu global de
l’import de la licitació i aniran, per tant, a càrrec de l’adjudicatari.
La previsió dels serveis es desglossa de la següent manera:
-13 programes “Castells en Xarxa”
-12 programes “On tot comença”
-76 programes “Notícies en Xarxa – edició Matí”
-76 programes “Connecti.cat”
-12 programes “The Weekly Mag”
-16 programes “En Joc dilluns”
-16 programes “En Joc diumenge”
-[Previsió] 40 serveis retransmissions i especials per concretar
-[Previsió] 17 programes magazín itinerant dissabte o diumenge per concretar
Els referits serveis s’hauran de prestar als següents projectes i programes televisius de la
XAL:
CASTELLS EN XARXA
Programa magazín setmanal d’actualitat castellera realitzat en directe des dels estudis de
Canal Blau (Vilanova i la Geltrú). Emissió els diumenges de 22:00 a 23:00 hores.
Període: de l’1 de setembre al 24 de novembre de 2019.
Característiques del servei:
-Servei de maquillatge, perruqueria i vestuari per presentador i presentadora.
-Servei de maquillatge i perruqueria per 5 persones.
-Quilometratge: 90 quilòmetres de desplaçament per cada programa.
ON TOT COMENÇA
Programa magazín setmanal sobre els assaigs castellers. S’enregistra alternant dues seus
castelleres (Valls i Vilafranca del Penedès) de 20:00 a 22:00 hores.
Període: del 2 de setembre al 24 de novembre de 2019.
Característiques del servei:
-Servei de maquillatge i perruqueria per 4 persones.
-Quilometratge: 100 quilòmetres per 6 programes (Bcn-Vilafranca-Bcn) i 194 quilòmetres
per 6 programes (Bcn-Valls-Bcn).

NOTÍCIES EN XARXA EDICIÓ MATÍ
Informatiu matinal que s’emet en directe des de la seu de la XAL de 7:00 a 10:00 hores, de
dilluns a divendres.
Període: del 9 de setembre al 31 de desembre de 2019.
Característiques del servei:
-Servei de maquillatge, perruqueria i estilisme per 4 presentadors.
-Servei de maquillatge i perruqueria per 1 convidat.
-Servei de maquillatge i perruqueria per la intèrpret de llenguatge de signes.
CONNECTI.CAT
Magazín de connexions en directe que s’emet des de la seu de la XAL de 19:00 a 20:00
hores, de dilluns a divendres.
Període: del 9 de setembre al 31 de desembre de 2019.
Característiques del servei:
-Servei de maquillatge, perruqueria i vestuari per 1 persona.
THE WEEKLY MAG
Programa magazín setmanal de dues hores de durada en anglès, que s’enregistra en una
localització interior a Barcelona, un dia a la setmana.
Període: de setembre a desembre de 2019. 12 programes.
Característiques del servei:
-MUA (maquillatge i perruqueria): presentadora, 7 col·laboradors, 9 convidats.
-Estilisme: servei complet per a la presentadora, vestuari de backup per als 7
col·laboradors.
Es requereixen dos professionals per agilitzar el temps d’execució.
EN JOC DILLUNS
Programa resum de les jornades esportives del cap de setmana que s’emet en directe des
de la seu de la XAL els dilluns, de 30 minuts de durada.
Període: del 16 de setembre al 30 de desembre de 2019.
Característiques del servei:
-Serveis de maquillatge, perruqueria i vestuari per 1 presentador/a.
EN JOC DIUMENGE
Programa d’actualitat esportiva que s’emet en directe des de la seu de la XAL, els
diumenges de 20:00 a 21:30 hores.
Període: del 15 de setembre al 29 de desembre de 2019.
Característiques del servei:
-Servei de maquillatge, perruqueria i vestuari integral per 4 presentadors.
-Servei de maquillatge i perruqueria per 2 col·laboradors.

PREVISIÓ D’ALTRES SERVEIS: RETRANSMISSIONS I PROGRAMES ESPECIALS
Es preveu una bossa de serveis que s’aniran concretant segons les necessitats de
programació de la XAL i es liquidaran a mesura que es vagin executant. Podran ser entre
setmana o cap de setmana dins del període setembre-desembre 2019, en horari a
concretar conforme es vagin programant.
Característiques dels serveis:
-30 serveis complets de vestuari, maquillatge i perruqueria per a presentador/a,
col·laborador/a, convidat/da.
-30 serveis de maquillatge i perruqueria per a presentador/a, col·laborador/a, convidat/da.
-Previsió de quilometratge: bossa de 500 quilòmetres per desplaçaments.
PREVISIÓ D’UN PROGRAMA MAGAZÍN EN DIRECTE ITINERANT EL CAP DE
SETMANA (DISSABTE O DIUMENGE)
Aquests serveis es preveuen però la seva execució dependrà de l’aprovació de la proposta
de programació definitiva per al període setembre-desembre 2019.
Període: de setembre a desembre de 2019, dissabtes o diumenges, de 18:00 a 20:00
hores.
Característiques del servei:
-17 serveis de maquillatge, perruqueria i vestuari per 1 presentador/a.
-17 serveis de maquillatge i perruqueria per a 12 persones (1 co-presentador/a, 1
reporter/a, 10 convidats/des).
-Previsió de quilometratge: bossa de 2.000 quilòmetres per desplaçaments.
3. MEMÒRIA TÈCNICA I PRESSUPOST
El licitador haurà de presentar una memòria on es detalli el pressupost conjunt,
especificant el cost separat de cadascun dels projectes, i detallant els serveis a prestar i els
materials que s’utilitzaran en l’àrea de maquillatge, estilisme i perruqueria.

Barcelona, 8 de juliol de 2019

Miquel Herrada
Cap de l’Àrea d’Operacions
Xarxa Audiovisual Local, SL

