Ajuntament de Mataró

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER CONTRACTAR ELS SERVEIS DE MUNTATGE I
DESMUNTATGE D’ESTRUCTURES.

1. OBJECTE
L’objecte del present plec és definir les característiques tècniques i funcionals per a la contractació dels
serveis de muntatges i desmuntatges d’estructures (escenaris i material auxiliar) dels actes que organitza,
o en què col·labora l’Ajuntament de Mataró.
La prestació dels serveis compren el lloguer, transport, càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge i el
personal d’assistència tècnica necessari, així com l’aportació de material necessari, incloses les fustes
necessàries per salvar possibles desnivells, el correcte manteniment de les infraestructures durant tot el
període que estiguin a disposició de l’Ajuntament.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
a) Totes les estructures han d’estar muntades amb un material amb capacitat de càrrega certificada de
7,5 kN/m2 en escenaris i passadissos.
b) L’adjudicatari haurà de presentar la documentació (del fabricant) justificativa de que el material
utilitzat per a la realització de totes les estructures compta amb la garantia d’un sistema de gestió de
la qualitat ISO 9001/2000, en quant a l’elaboració de dissenys, estudis, projectes, gestió de
muntatges i comercialització d’estructures.
Els elements estructurals hauran de disposar de les màximes qualificacions de qualitat de conformitat
amb les normatives europees: certificació AENOR i AFNOR de producte, i qualitat del procés de
fabricació certificat per TÜV CERT.
Cal aportar tota la documentació tècnica del material que s’utilitzarà, així com els diferents certificats
i catàlegs comercials.
c) Els muntatges i els materials han de complir les disposicions que estableixin els Reglaments i
Directives específics que els siguin aplicables. Tota instal·lació, tant durant les diverses fases del
muntatge com en la seva disposició final, ha de complir el Codi Tècnic de l’Edificació.

3. CONDICIONS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
La realització dels serveis es desenvoluparà en els espais indicats al punt 4. No obstant, l’Ajuntament
podrà decidir modificar les dates o espais per la modificació de la programació per causes
climatològiques o de força major comunicant-t’ho abans de l’inici del muntatge.
MUNTATGE
a) Els detalls de tots els muntatges, espais i actes, no especificats en aquest plec en relació al
muntatge i desmuntatge, serà facilitat per l’Ajuntament de Mataró a l’adjudicatari amb un mes
d’antelació a cada activitat. A la recepció de la comanda l’adjudicatari respondrà per mail donant
conformitat al subministrament. S’informarà amb mínim d’una setmana d’antelació dels horaris
de lliurament/retirada.
b) Els tècnics municipals decidiran per a cada activitat l’espai concret en que es muntaran els
escenaris.
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c)

Tots els escenaris i estructures hauran d’estar muntats i en funcionament amb 24 hores
d’antelació a l’inici de l’acte.

d) El període de lloguer computarà a partir de l’endemà del dia que finalitzi el muntatge i fins el dia
d’inici del desmuntatge.
e)

Un cop acabat el muntatge de la infraestructura de cada espai, un tècnic qualificat designat per
l’Ajuntament com a supervisor, i extern a l’adjudicatari, revisarà tota la infraestructura muntada
amb la presència voluntària d’un tècnic de l’empresa adjudicatària a l’efecte de certificar la seva
correcta instal·lació. Si es detecten anomalies, l’adjudicatari haurà de fer les pertinents
modificacions per tal de donar compliment a les indicacions fetes pel tècnic supervisor, abans de
la data de posada en servei de la infraestructura, sense cost addicional per l’Ajuntament.
L’empresa resta obligada a reparar o substituir aquells elements amb anomalies amb recanvis de
qualitat en un termini màxim de 3 hores, des què en tingui constància de la deficiència. En tot
cas, el manteniment dels escenaris i de la resta d’estructures garantirà en tot moment la seguretat
de les persones i es substituiran aquelles peces que es trobin fora de servei per avaria,
deficiència o vandalisme.

f)

L’Ajuntament de Mataró podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients
garanties de seguretat per les persones i les instal·lacions, essent a compte de l’adjudicatari la
reposició i muntatge/desmuntatge del material per assegurar el bon fi de l’activitat.
g) Durant el muntatge i desmuntatges, l’adjudicatari delimitarà una zona de seguretat en l’espai de
treball a fi d’evitar que persones alienes als muntatges hi puguin accedir.
h) La vigilància del material durant el procés de muntatge serà a càrrec de l’adjudicatari.
i) L’adjudicatari haurà d’entregar a l’Ajuntament els plànols de muntatge de cada infraestructura
que elabori, amb una antelació mínima d’una setmana per tal que aquest els pugui validar.
CARREGA I DESCARREGA
j) Els treballs de càrrega i descàrrega necessaris per a cada activitat aniran a càrrec de
l’adjudicatari. L’Ajuntament no posarà a disposició de l’adjudicatari personal auxiliar.

COORDINACIÓ
k) L’adjudicatari designarà un màxim responsable del servei que es coordinarà amb el tècnic
responsable designat per l’Ajuntament, aquest serà l’interlocutor per resoldre totes les qüestions
relacionades amb la prestació del servei. Aquest responsable haurà d’anar proveït de telèfon
mòbil, estar disponible les 24 hores fins i tot en festius sempre que hi hagi material en servei,
tenir experiència en el servei i plena capacitat resolutiva.
l) Per a cada muntatge es nomenarà un coordinador entre el personal destinat a l’acte que haurà
d’anar proveït de telèfon mòbil.

RESPONSABILITATS
m) L’adjudicatari assumirà tots els danys que es puguin produir a les instal·lacions o béns
municipals, així com les responsabilitats que es puguin derivar pels danys causats pel muntatge o
funcionament incorrecte dels escenaris i altres estructures, tant davant l’Ajuntament com davant
de tercers. L’empresa ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi
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danys a tercers. L’Ajuntament no es responsabilitza dels desperfectes que es produeixin per
vandalisme, robatori o mal ús dels escenaris i de la resta d’estructures.

4. SERVEIS I MATERIALS OBJECTE DEL CONTRACTE
En document annex a aquest plec de condicions tècniques s’adjunten plànols de cada estructura
diferenciant en color vermell les estructures que portaran ràfia.
El detall de les característiques tècniques dels muntatges que figuren en els plànols adjunts són les
següents:

1) PARC FORESTAL-ROMERIA DEL ROCIO
- Període de lloguer:

un cap de setmana del mes de maig de divendres a diumenge

- Set estructures d’escenari independents i anivellats amb les característiques següents
cadascuna:
x

Mides: Frontal: 8,28 m / Profunditat: 4,14 m / Alçada de la plataforma al frontal
d’escenari: 0,5 m

x

1 escala lateral

x

Barana doble de seguretat de 1m d’alçada, a la part posterior

x

Tota la superfície de l’escenari planxada amb plataforma tipus EV de 750 kg/m2 de
capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i amb tots els forats cantoners
tapats.

x

Amb ràfia negra de 90% de densitat a tot el perímetre de l’estructura i a la barana
posterior.

2) PARC CENTRAL VELL
-Període de lloguer: del 19 al 29 de juliol
2.1) Una estructura d’escenari anivellat amb les característiques següents:
x

Mides: Frontal: 16,56 m / Profunditat: 10,35 m / Alçada plataforma: 1,20 m. (cota en
l’eix central) d’acord amb el croquis adjunt.

x

2 escales d’accés, una a cada cada lateral de l’escenari, amb baranes.

x

Tota la superfície de l’escenari planxada amb plataforma tipus EV de 750 kg/m2 de
capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i amb tots els forats
cantoners tapats.

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a la cara frontal
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2.2) Dues estructures “torres de PA” (lligades a l’escenari) per penjar equips de so, amb les
característiques següents:
x

Cos central de base 2,07 x 2,07 m i 8 m d’alçada respecte el terra, lligat a l’estructura
de l’escenari, situant-se davant del mòdul més extern d’aquest, d’acord amb el croquis
adjunt.

x

Amb estructures estabilitzadores necessàries a les cares laterals externes.

x

Amb la instal·lació dels contrapesos necessaris en els mòduls d’estabilització, i a
l’alçada de 1m aproximat del terra.

x

El mòdul central on s’ubiquen els equips de so, ha d’anar planxat amb plataforma
tipus EV de 750 kg/m2 de capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i
amb tots els forats cantoners tapats, i a la mateixa alçada que l’escenari, conformant
un pla continu, per tal de facilitar les tasques de muntatge posterior dels equips de so

x

Amb la instal·lació de 2 bigues HEB de 3m (subministrades per l’organització) al cim
de cada torre. Les cintres de fixació i tensió per aquestes bigues seran subministrades
per l’adjudicatari.

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a les cares visibles des de públic.

x

Amb la instal·lació d’una lona subministrada per l’organització, a les cares frontals

Nota/ si pels requeriments artístics de l’espectacle, cal variar l’alçada de les torres
de P.A., s’adaptaran corresponentment les estructures estabilitzadores i els
contrapesos a l’alçada requerida sense cost addicional per l’Ajuntament.

3) NOU PARC CENTRAL RECINTE FIRAL
- Període de lloguer: del 22 al 26 de juliol

3.1) Dues estructures “torres de PA” independents per penjar equips de so, amb les
característiques següents:
x

Cos central de base 2,57 x 2,57 m i 10 m d’alçada respecte el terra.

x

Amb 3 mòduls d’estructures estabilitzadores necessàries a les cares posterior i laterals
externes, de base 2,57 x 2,07 m, segons els croquis adjunt.

x

Cada torre, per tant, configura un conjunt de mides en planta de 6,71m d’ample
frontal x 4,64 m de profunditat.

x

Amb la instal·lació dels contrapesos necessaris en els mòduls d’estabilització, i a
l’alçada de 2m del terra al mòdul posterior per a facilitar el muntatge posterior dels
equips de so. Els contrapesos dels mòduls laterals poden anar més arran de terra.

x

Amb la instal·lació de 2 bigues HEB de 3m (subministrades per l’organització) al cim
de cada torre. Les cintres de fixació i tensió per aquestes bigues seran subministrades
per l’adjudicatari.
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x

Amb ràfia negre de 90% densitat a les cares visibles des de públic

x

Amb la instal·lació d’una lona subministrada per l’organització, a les cares frontals

Nota/ si pels requeriments artístics de l’espectacle, cal variar l’alçada de les torres
de P.A., s’adaptaran corresponentment les estructures estabilitzadores i els
contrapesos a l’alçada requerida sense cost addicional per l’Ajuntament.

3.2) Una estructura (torres de reg) que conforma un conjunt situat a la banda de muntanya de la
instal·lació, i que està formada pels elements de les característiques següents:
x

Mides totals: Longitud total: 41,19 m / Profunditat: 2,57 m / Alçada: 6 m.

x

Composta per 5 torres de base 2,57 x 2,07 unides entre elles per 8 pòrtics de 7,71m de
llum x 0,50 m d’alt, segons croquis adjunt.

x

Amb 17 plataformes travesseres repartides a parts iguals, a la part superior, per al
recolzament dels conductes d’aigua.

x

Una de les 5 torres, caldrà que sigui “practicable” per al treball, i per tant, caldrà
instal·lar-hi la corresponent escala d’accés, planxat a 2m d’alçada i barana perimetral.

x

Amb ràfia negra de 90% densitat, a totes les cares i fins una alçada de 4m a totes 5
torres

x

Amb la instal·lació del contrapès necessari per a la seva completa estabilització a cada
torre

3.3) Una estructura (torre de reg) independent formada pels elements de les característiques
següents:
x

Mides totals: Amplada 4,14 m / Profunditat: 2,57 m / Alçada: 4 i 6 m.

x

Composta per 2 mòduls de base 2,57 x 2,07 units entre ells, segons croquis adjunt.

x

L’alçada total d’un d’ells ha de ser de 4 m i la de l’altre de 6 m

x

Els 2 mòduls han de ser “practicables” per al treball, i per tant, caldrà instal·lar-hi la
corresponent escala d’accés, i hauran de ser planxats a 2m d’alçada i hauran d’anar
equipats amb barana perimetral a aquesta alçada.

x

Amb ràfia negra de 90% densitat, a totes les cares i fins una alçada de 2m a tots dos
mòduls

x

Amb la instal·lació del contrapès necessari per a la seva completa estabilització a cada
mòdul.

4) NOU PARC CENTRAL . ESPAI FAMILIAR
Període de lloguer: del 24 al 29 de juliol
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Una estructura d’escenari anivellat amb les característiques següents:
x

Mides: Frontal: 10,35 m / Profunditat: 10,35 m / Alçada plataforma al centre frontal
d’escenari: 0,30 m / Alçada plataforma a la part posterior 1,20 m. (cota aproximada)
d’acord amb el croquis adjunt.

x

Dues plataformes de base 2,07 x 2,07 cadascuna com a “ales de so”, lligades a
l’escenari i enrasades al frontal d’aquest, anivellades amb aquest, d’acord amb el
croquis adjunt.

x

Una escala d’accés, al costat Girona, de 2,07 m d’ample, anivellada i amb replà de
base 2,07 x 2,07 m lligat i a la mateixa alçada de l’escenari, amb baranes als dos
laterals.

x

Tota la superfície de l’escenari planxada amb plataforma tipus EV de 750 kg/m2 de
capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i amb tots els forats
cantoners tapats.

x

Amb barana de seguretat a 1m d’alçada als 5 mòduls de la cara posterior, als 3 mòduls
laterals posteriors del costat que no té escala, i als 2 mòduls que continuen a partir de
l’entrega de l’escala-replà, de l’escenari, d’acord amb el croquis adjunt.

x

Amb la instal·lació d’un tub horitzontal a la cara posterior de l’escenari, a una alçada
de 2 m del terra de l’escenari, suportat amb 6 verticals solidàries de l’estructura de
l’escenari

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a la cara frontal i les laterals de l’escenari, i al marc
de 10,35 x 2 m del fons de l’escenari

Nota/ Caldrà precisar la ubicació d’aquest escenari per encaixar entre els arbres
existents i preveure els gruixos de fusta necessaris per salvar el pendent i adaptar-se a les
irregularitats del terreny.

5) PLAÇA SANTA ANNA
-Període de lloguer: del 24 al 29 de juliol
- Una estructura “torre de PA” independent per penjar equips de so, amb les característiques
següents:
x

Cos central de base 2,57 x 2,57 m i 10 m d’alçada respecte el terra.

x

Amb 3 mòduls d’estructures estabilitzadores necessàries a les cares posterior i laterals
externes, de base 2,57 x 2,07 m, segons els croquis adjunt.

x

Cada torre, per tant, configura un conjunt de mides en planta de 6,71m d’ample
frontal x 4,64 m de profunditat.

x

Amb la instal·lació dels contrapesos necessaris en els mòduls d’estabilització, i a
l’alçada de 2m del terra al mòdul posterior per a facilitar el muntatge posterior dels
equips de so. Els contrapesos dels mòduls laterals poden anar més arran de terra.
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x

Amb la instal·lació de 1 biga HEB de 3m (subministrada per l’organització) al cim de
la torre. Les cintres de fixació i tensió per aquesta biga seran subministrades per
l’adjudicatari.

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a les cares visibles des de públic.

x

Amb la instal·lació d’una lona subministrada per l’organització, a la cara frontal

Nota/ si pels requeriments artístics de l’espectacle, cal variar l’alçada de les torres
de P.A., s’adaptaran corresponentment les estructures estabilitzadores i els
contrapesos a l’alçada requerida sense cost addicional per l’Ajuntament.
6) PL DE L’AJUNTAMENT
-Període de lloguer del 24 al 26 de juliol
-Dues estructures de suport per a la pirotècnia amb les característiques següents cadascuna
d’elles:
x

Mides totals: Longitud total: 23,70 m / Profunditat: 2,07 m / Alçada: 4 m.

x

Separació llum entre les dues estructures: 13,5 m

x

Composta per 4 torres de base 2,07 x 2,07 unides entre elles per 8 pòrtics de 5,14 m de
llum x 0,50 m d’alt, anivellades i segons croquis adjunt.

x

Planxades amb plataformes travesseres a la part superior, per al trànsit i treball dels
pirotècnics.

x

Amb baranes doble de seguretat a una alçada de 1m a tot el perímetre.

x

Amb la instal·lació del contrapès necessari per a la seva completa estabilització a cada
torre

x

Cada estructura ha de quedar perfectament anivellada i el planxat de la part superior ha
de quedar a la mateixa cota d’alçada comú entre les dues estructures.

Nota/ queda totalment prohibit usar cap element d’alumini ni inflamable en tota
l’estructura.
7) PASSEIG DE MAR ESPIGÓ
- Període de lloguer: del 19 al 27 de juliol
7.1) Una estructura d’escenari anivellat amb les característiques següents:
x

Mides: Frontal: 18,63 m / Profunditat: 10,35 m / Alçada plataforma: 1,80 m. (cota en
l’eix central) al costat muntanya, d’acord amb el croquis adjunt.

Adreça: C. Sant Josep, 9 08302 Mataró
Telèfon: 93 758 23 61
Fax: 93 758 23 62
E-mail: cultura@ajmataro.cat

CSV (Codi de verificació
Segura)

IV7D4TRNLV5DXGJO6UNUM43GIM

Data i hora

02/06/2022 15:54:44

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

JORDI BIBOLAS ALSINA (COORDINADOR/A TÈCNIC/A ARTS ESCÈNIQUES)

Signat per
URL de verificació

JOAN SALOM MORENO (COORDINADOR/A TÈCNIC DE PRODUCCIÓ)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7D4TRNLV5DXGJO6UNUM43GIM

Pàgina

7/11

Ajuntament de Mataró

x

Avancé de mides en planta 14,49 x 8,28 m a 0,5 m d’alt respecte el terra per a la
ubicació de cadires de rodes als concerts, amb rampa adaptada de desembarc a un
lateral.

x

2 escales d’accés, una a cada cada lateral de l’escenari, amb baranes.

x

Tota la superfície de l’escenari i l’avancé planxada amb plataforma tipus EV de 750
kg/m2 de capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i amb tots els
forats cantoners tapats.

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a les dues cares frontals (mar i muntanya)

7.2) Dues estructures “torres de PA” (lligades a l’escenari) per penjar equips de so, al costat
muntanya, amb les característiques següents:
x

Cos central de base 2,07 x 2,07 m i 8 m d’alçada respecte el terra, lligat a l’estructura
de l’escenari, situant-se davant del mòdul més extern d’aquest, d’acord amb el croquis
adjunt.

x

Amb estructures estabilitzadores necessàries a les cares posteriors laterals externes.

x

Amb la instal·lació dels contrapesos necessaris en els mòduls d’estabilització, i a
l’alçada de 1m aproximat del terra, als mòduls estabilitzadors laterals.

x

El mòdul central on s’ubiquen els equips de so, ha d’anar planxat amb plataforma
tipus EV de 750 kg/m2 de capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i
amb tots els forats cantoners tapats, i a la mateixa alçada que l’escenari, conformant
un pla continu, per tal de facilitar les tasques de muntatge posterior dels equips de so

x

Amb la instal·lació de 2 bigues HEB de 3m (subministrades per l’organització) al cim
de cada torre. Les cintres de fixació i tensió per aquestes bigues seran subministrades
per l’adjudicatari.

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a les cares visibles des de públic.

x

Amb la instal·lació d’una lona subministrada per l’organització, a les cares frontals

7.3) Dues estructures “torres de PA” (lligades a l’escenari) per penjar equips de so, al costat
mar, amb les característiques següents:
x

Cos central de base 2,07 x 2,07 m i 10 m d’alçada respecte el terra, lligat a l’estructura
de l’escenari, situant-se davant del mòdul més extern d’aquest, d’acord amb el croquis
adjunt.

x

Amb estructures estabilitzadores necessàries a les cares posteriors i laterals externes.

x

Amb la instal·lació dels contrapesos necessaris en els mòduls d’estabilització, i a
l’alçada de 1m aproximat del terra, als mòduls estabilitzadors laterals.

x

El mòdul central on s’ubiquen els equips de so, ha d’anar planxat amb plataforma
tipus EV de 750 kg/m2 de capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i
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amb tots els forats cantoners tapats, i a la mateixa alçada que l’escenari, conformant
un pla continu, per tal de facilitar les tasques de muntatge posterior dels equips de so
x

Amb la instal·lació de 2 bigues HEB de 3m (subministrades per l’organització) al cim
de cada torre. Les cintres de fixació i tensió per aquestes bigues seran subministrades
per l’adjudicatari.

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a les cares visibles des de públic.

x

Amb la instal·lació d’una lona subministrada per l’organització, a les cares frontals

Nota 1/ si pels requeriments artístics de l’espectacle, cal variar l’alçada de les
torres de P.A., s’adaptaran corresponentment les estructures estabilitzadores i els
contrapesos a l’alçada requerida sense cost addicional per l’Ajuntament.
Nota 2/ cal preveure que la instal·lació d’una carpa (feina prèvia) pot fer modificar
el planxat i el contrapès del mòdul estabilitzador posterior de cada torre
Nota 3/ Per la configuració i desnivell del terreny, caldrà proveir-se de fustes per
calçar potes i evitar l’ensorrament.

8) ROCAFONDA – 5 sènies

-Període de lloguer: del 24 al 29 de juliol
-Una estructura d’escenari anivellat amb les característiques següents:
x

Mides: Frontal: 10,35 m / Profunditat: 10,35 m / Alçada plataforma al centre frontal
d’escenari: 0,30 m / Alçada plataforma a la part posterior 1,20 m. (cota aproximada)
d’acord amb el croquis adjunt.

x

Una escala d’accés, al centre de la part posterior de l’escenari, de 2,07 m d’ample,
anivellada, amb baranes als dos laterals.

x

Tota la superfície de l’escenari planxada amb plataforma tipus EV de 750 kg/m2 de
capacitat de càrrega per càrrega uniformement repartida, i amb tots els forats
cantoners tapats.

x

Amb barana de seguretat a 1m d’alçada als laterals i la cara posterior de l’escenari,
d’acord amb el croquis adjunt.

x

Amb ràfia negre de 90% densitat a la cara frontal i les laterals de l’escenari

Nota/ Caldrà preveure els gruixos de fusta necessaris per salvar el pendent i adaptar-se a
les irregularitats del terreny.
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9) ESCOLA CIRERA
- Període de lloguer: del 27 d’agost al 10 de setembre

-Una estructura rampa d’accés de material multidireccional tipus Allround amb les mesures
següents:
x

Longitud: 16,90 m / Profunditat: 2,07 m / Alçada: 1,16 m.

x

Amb barana de seguretat a tot el llarg d’un dels costats llargs, escala inclosa.

x

Amb escala d’amplada 2,07 m en un extrem.

Nota/ L’estructura ha d’adaptar-se a l’arquitectura existent.

Les dates, els espais i el tipus d’estructura indicats es podran ajustar per part de l’Ajuntament en funció de
les variacions de la programació de cada any. Aquests canvis s’informaran a l’adjudicatari amb una
antelació mínima d’una setmana. Qualsevol diferència a l’alça del número d’unitats del contracte es
facturarà addicionalment al preus unitaris fixats per l’adjudicatari a la seva oferta.
L’adjudicatari estarà obligat a atendre aquells esdeveniments extraordinaris o imprevistos que no constin
a l’annex, però que sorgeixin de variacions en la programació. Per a determinar el preu d’aquests actes es
prendrà com a referència els preus unitaris oferts per l’adjudicatari, en cas que aquest preu no hagi estat
ofert prèviament es pactarà per ambdues parts.
Les modificacions de dates, espais o material no suposaran la necessitat de modificació del contracte.
Només es tramitarà una modificació del contracte en cas que el preu final anual del conjunt de serveis
variï respecte l’adjudicat.
Si per qualsevol motiu s’anul·la algun dels actes de l’Annex, l’Ajuntament ho comunicarà a l’adjudicatari
tant aviat com en tingui coneixement. Si l’anul·lació es comunica abans de que s’hagi iniciat el transport
del material, no es facturarà el subministrament. En altres casos, l’adjudicatari podrà facturar el cost que
justificadament hagi sofert.

5. FACTURACIÓ

L’adjudicatari ha de presentar factura finalitzat cada desmuntatge, amb el detall de les unitats i el preu
unitari d’acord amb la seva oferta.
El preu final facturat podrà ser inferior al pressupost d’adjudicació, en funció dels subministraments
realment prestats. L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost total del contracte.
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6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’empresa adjudicatària facilitarà al seu personal els EPIS personals que correspongui en aplicació de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

7. PENALITZACIONS

L’Ajuntament podrà imposar sancions a l’empresa adjudicatària per les infraccions comeses per
incompliment de les obligacions previstes en els plecs de condicions o per l’ incompliment de la seva
oferta.
Detectada la infracció s’incoarà el corresponent expedient administratiu, es donarà audiència al
contractista que haurà de comunicar per escrit les mesures a adoptar per resoldre les incorreccions i
l’Ajuntament marcarà un termini màxim per resoldre-les.
a) Subministrar material amb una qualitat inferior al presentat a l’oferta: penalització del 10% de
l’import a facturar per aquell acte.
b) Subministrar menys unitats de les sol·licitades: penalització del 10% de l’import a facturar per
aquell acte.
c) Incompliment en els terminis de reposició per qualitat inferior o per termini de reposició :
penalització del 20 % de l’import a facturar per aquell acte

Joan Salom Moreno
Coordinador de Producció
Direcció de Cultura

Jordi Bibolas i Alsina
Coordinador tècnic d’arts escèniques
Direcció de Cultura
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