PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES
DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL
SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE LA “CAVALCADA DE REIS 2020” A
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte realitzar la producció integral d’un espectacle
de carrer en ocasió de la cavalcada de Reis d’Esplugues de Llobregat en totes
les seves fases: disseny, direcció artística, producció tècnica, de gestió i
participació tan en la fase de producció com en la fase d’execució de la
Cavalcada de Reis d’Esplugues de Llobregat de l’any 2020.

2. Característiques del servei
Dissenyar el projecte integral de la Cavalcada de Reis, entès com un espectacle
de carrer adreçat a la ciutadania, i que contempla el disseny, direcció artística,
producció tècnica, de gestió i participació ciutadana.
L’empresa ha de garantir el bon desenvolupament, organització, coordinació de
les activitats, així com qualsevol assistència per a la correcta execució del
present contracte.
El projecte integral de la Cavalcada de Reis contempla els següents apartats:
•

El disseny del projecte artístic que compren, la direcció artística, tècnica
i logística de la Cavalcada de Reis.

•

El Pla operatiu que compren la producció i realització del projecte
artístic en totes les seves vessants.

3. Projecte artístic
L’empresa adjudicatària elaborarà el disseny creatiu de la totalitat de
l’espectacle. Aquest disseny inclou l’espectacle de benvinguda que es realitza a
la plaça Catalunya i l’acte de cloenda que es realitza a la Rambla Verge de la
Mercè.

3.1.

Contingut del Projecte artístic
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El projecte artístic ha de contenir com a mínim:
-

Proposta de decoració carrosses.

-

El subministrament de caramels i monedes de xocolata sense gluten,
aptes per a celíacs

-

Disseny i confecció del vestuari de les persones participants així com del
maquillatge i atrezzo.

-

Proposta de coreografies de les persones participants.

-

Comparses amateurs que acompanyen les carrosses (formades per
entitats de la ciutat).

-

Proposta de músiques de la comitiva.

-

Disseny de l’espectacle de benvinguda al carrer dels Reis a Esplugues.

-

Participació d’infants d’Esplugues de Llobregat com a patges reials i/o
d’altres formes de participació. L’ajuntament d’Esplugues n’assumirà la
seva designació a partir d’una convocatòria pública i un sorteig que
determinarà la totalitat dels nens i nenes participants. L’empresa
adjudicatària haurà de tenir en compte aquest número de persones donat
que han de poder disposar d’espai a les carrosses.

3.2.

Descripció de les funcions de la direcció del projecte artístic

Les funcions de la direcció artística són dirigir, assessorar i supervisar
artísticament el desenvolupament de tot el procés de producció. Elaborar i portar
a terme el disseny i execució de totes les feines que es requereixin per
desenvolupar l'espectacle de Benvinguda dels Reis el dia 5 de gener als
escenaris de plaça Catalunya i Rambla Verge de la Mercè, amb els equips
tècnics que l'Ajuntament determini contractar.
Si el disseny del projecte inclou la participació d’entitats i/o d’altres col·lectius de
la ciutat, l’empresa adjudicatària assumirà la participació de les entitats
proposades. En aquest sentit l’empresa haurà de fer les reunions amb les entitats
per a que el projecte proposat i la participació de les entitats segueixin les pautes
establertes.
L’empresa doncs coordinarà totes i cada una de les tasques en el disseny,
coordinació, reunions, proves, assajos, distribució de tasques i d’altres dubtes
que es puguin produir durant el procés de producció de l’activitat, sempre
consensuat amb l’ajuntament.
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3.3.

Descripció dels elements a recollir en el projecte respecte de les
carrosses dels 3 Reis

L’empresa haurà d’elaborar un disseny escenogràfic de les carrosses dels 3
Reis. Aquestes carrosses poden tenir diferents motius però han de tenir una
mateixa línia temàtica. La distribució de les carrosses serà:
carrossa del Rei Melcior
carrossa del Rei Gaspar
carrossa del Rei Baltasar
Aquestes carrosses formaran part de la comitiva de la Cavalcada de Reis. Les
propostes de les carrosses han de tenir vistositat, lluminositat, creativitat, color,
originalitat i innovació. Les tres carrosses han de realçar la figura dels Reis, que
són els personatges centrals i que cal destacar de les carrosses. Les 3 carrosses
han de disposar, a banda de l’espai destinat al Rei, espai suficient per poder
portar asseguts a 10 patges i disposar d’espai per emmagatzemar caramels.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar d’altres elements i/o comparses que
complementin la comitiva reial i que formaran part de la rua que es porti a terme
a la ciutat durant el circuit urbà que realitzarà la comitiva. Haurà d’haver-hi un
mínim de 3 elements i/o comparses.
Al mateix temps haurà de realitzar la proposta d’ordre i la ubicació dels elements
que formen part de la Comitiva Reial.
•

Característiques tècniques del projecte en relació a les carrosses

-Les mides de les plataformes han de tenir unes dimensions màximes que no
poden superar els 6 metres i les construccions no podran superar en altura 3,30
metres.
-Cadascuna de les carrosses haurà d’incorporar un mínim d’un extintor cada una
d’elles. Totes les instal·lacions tècniques hauran de complir amb la normativa
legal vigent.
-Les empreses licitadores han de presentar un projecte de 3 carrosses dels Reis
amb les corresponents plataformes estructurades i decorades. El projecte ha de
detallar els següents punts:
-quins elements ha de dur l’estructura
-quin tipus d’il·luminació i sonorització s’instal·larà
-on es situaran els generadors elèctrics dins l’estructura
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-el tipus d’enganxall dels remolcs
-el tipus de seients i seguretat dels mateixos
-el tipus d’espai de magatzem dels caramels
-el tipus de decoració i atrezzo, la descripció dels sistemes de seguretat que
portarà cadascuna de les carrosses
- la temporalitat del trasllat
-la recollida de les carrosses i quins recursos humans s’hi destinaran durant la
cavalcada
Per tal de documentar la complementació dels anteriors requisits les empreses
licitadores hauran d’incorporar en el seu projecte tècnic, un apartat en que
s’incloguin els següents documents:
- Descripció dels seus elements estructurals, artístics i estètics.
Fotografies i/o dibuixos tècnics del projecte de les carrosses decorades en base
al projecte proposat per tal de facilitar una valoració acurada dels elements
artístics.
•

Requeriment de seguretat

-Elements de seguretat en relació al compliment de la normativa al respecte (ITV
carrosses, elements d’arrossegament, homologació de vehicles, remolcs i
matriculacions i tota normativa que requereixin d’altres elements que estiguin
continguts en l’objecte del contracte).

3.4.

Disseny de
Esplugues

l’espectacle d’arribada i

comiat dels Reis Mags a

A la plaça Catalunya es tracta de dissenyar un espectacle de benvinguda dels
Reis a la ciutat i a la rambla Verge de la Mercè de l’acte de cloenda dels Reis a
la ciutadania. La Cavalcada de Reis es portarà a terme el dia 5 de gener a les 17
hores a la plaça Catalunya. La comitiva reial (carrosses i comparses) està previst
ubicar-la al carrer Severo Ochoa ( al costat de la plaça Catalunya). El recorregut
de la comitiva sortirà de la plaça Catalunya i finalitzarà a la rambla Verge de la
Mercè. L’horari d’arribada aproximat d’arribada a la rambla Verge de la Mercè
serà a les 20.30 hores aproximadament.
L’empresa haurà de proposar la realització d’un espectacle de benvinguda als
Reis Mags a la plaça Catalunya i que tingui una durada mínima de 15 minuts.
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A continuació es realitza el recorregut per circuit urbà des de la plaça Catalunya
fins la rambla Verge de la Mercè, lloc on es portarà a terme l’acte de cloenda
amb un parlament dels Reis.
Pel que fa a l’espectacle de Benvinguda als Reis, l’empresa adjudicatària haurà
de fer el disseny i execució de l’espectacle de rebuda als Reis d’ambdós espais,
a la plaça Catalunya i a la rambla Verge de la Mercè.
Els espectacles de plaça Catalunya i el de la Rambla Verge de la Mercè han
d’estar conduits per una persona que farà les tasques de presentació de
l’espectacle i ha d’incloure un personatge de la ciutat, en Fanguet- l’escudeller
reial-, que ha de participar activament en el desenvolupament de l’espectacle.

3.5.

Desenvolupament del pla operatiu que compren la producció i
realització del projecte artístic

La producció i execució del projecte implica mantenir la qualitat i coherència
estètica de l’espectacle i aportar els elements personals i materials necessaris
pel desenvolupament pràctic del projecte tècnic.

3.6.

Contractació del personal, del personal de coordinació, auxiliars de
producció i tot aquell personal necessari per al desenvolupament de
l’activitat.

En concret i com a mínim l’empresa adjudicatària haurà de disposar de personal
artístic, tècnic i de coordinació suficient que garanteixi el bon desenvolupament,
organització i coordinació, així com qualsevol assistència de recolzament per a
la correcta execució del present contracte.
Aquest personal haurà de dirigir el desenvolupament del procés de producció (
vestuari, atrezzo, elecció de les comparses participants a la comitiva i d’altres
necessitats) per al bon desenvolupament de l’esdeveniment i donar l’assistència
tècnica que sigui necessària mentre tingui durada l’espectacle i el circuit urbà i
fins a la finalització de l’acte per atendre qualsevol incidència que es pugui
produir.
L’empresa adjudicatària ha de preveure que la dotació de personal sigui
adequada en la seva qualificació professional i suficiència per portar a terme la
totalitat dels serveis descrits en aquest plec de condicions i haurà de donar
compliment a la normativa vigent pel que respecta a la protecció de riscos
laborals i de contractació.
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En concret, es requereix :
-

3.7.
•

Director/a artístic.
Responsable de vestuari
Responsable de coreografies
Regidor/a de producció
Regidors/es de carrer in situ (el dia de la cavalcada) mínim 8 persones
Equip tècnic carrosses
Tècnic responsable de so.
Tècnic responsable d’il·luminació

Aportació de mitjans i elements materials

Mobilitat de les carrosses

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar els vehicles d’arrossegament de les 3
carrosses dels Reis ( vehicles amb característiques 4x4) i tres vehicles més, en
cas que fos necessari.
•

Atrezzo, caracterització,
maquillatge

barretes

led,

generador,

vestuari

i

Tal i com es recull a l’apartat de descripció de projecte tècnic, l’empresa
adjudicatària haurà de garantir el vestuari, maquillatge, atrezzo i d’altres
necessitats que requereixi la posada en escena de l’espectacle.
L’adjudicatària disposarà del personal de suport suficient que faci les tasques per
ajudar a vestir i maquillar les persones que participin en la Cavalcada. Aquestes
persones utilitzaran un equipament que serà facilitat per l’ajuntament.
L’empresa adjudicatària haurà de preparar la composició musical, si fos
necessària incorporar durant l’espectacle.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar un mínim de 6.000 barretes led de color
blanc. L’adjudicatària s’encarregarà de fer el repartiment al públic assistent a la
plaça Catalunya i a la rambla Verge de la Mercè.
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar un generador de 50Kw
insonoritzat i homologat segons normativa CE amb una escomesa de 30 metres,
i 15 metres de tapa cable estret durant l’activitat.
•

Seguretat de l’esdeveniment

L’empresa adjudicatària haurà de contractar el dispositiu de seguretat privada
que haurà de formar part de l’espectacle de Benvinguda a plaça Catalunya, de
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la rua de la comitiva des de la plaça Catalunya i fins la rambla Verge de la Mercè
i de l’acte de cloenda a la rambla Verge de la Mercè.
•

Subministrament de caramels i monedes de xocolata que es
repartiran durant el recorregut de la Cavalcada i catering per a les
persones no professionals que formen part de la comitiva de la
Cavalcada

Tal i com es recull a la descripció de projecte, l’empresa adjudicatària
subministrarà els caramels que es repartiran durant el recorregut de la
Cavalcada. La quantitat mínima de caramels ha de ser de 675 kg i la quantitat
mínima de monedes de xocolata ha de ser de10 kg. El caramels hauran de ser
sense gluten, aptes per a celíacs, aquesta circumstància ha d’aparèixer a
l’embolcall de la llaminadura en els caramels.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta de distribució que
consideri oportuna i que s’integri artísticament en la comitiva Reial. Serà
necessari explicar a les entitats quina és la millor manera de fer el repartiment.
Caldrà que l’empresa prengui les mesures pertinents per millorar la seguretat del
públic.
L’empresa haurà d’aportar servei de càtering per a un mínim de 100 persones
que haurà de servir un cop finalitzi l’activitat.
•

Espectacle pirotècnic

L’empresa adjudicatària haurà d’incorporar un espectacle pirotècnic de durada
mínima 5 minuts i que no superi els 15 kgs de pólvora durant l’acte de rebuda als
Reis a la plaça Catalunya. L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la
normativa legal vigent.
•

Aportacions municipals

Disposar d’un equipament per poder fer el muntatge dels elements decoratius de
les carrosses amb subministrament de corrent elèctrica i contenidors per al
rebuig. Aquest equipament estarà disponible des del 16 de desembre i com a
màxim fins al 30 de gener a la nit.
L’ajuntament aportarà escenaris i equips de so a la plaça Catalunya i a la rambla
Verge de la Mercè.
L’escenari de la plaça Catalunya tindrà unes mides de 10x10 i el de rambla Verge
de la Mercè 8x6 metres.
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Un espai per poder acollir a les persones participants de l’esdeveniment com
espai de vestuari i per poder fer assaigs. Aquest espai estarà disponible des del
16 de desembre i fins el 5 de gener a la nit.
4. Pressupost
El quadre de pressupost màxim de licitació del contracte per any és el següent.
PRESSUPOST
Carrosses de Reis
Trasllats plataformes a dependències municipals i
preparació per fer el muntatge)
Sonorització i il·luminació carrosses (generadors i equips)
Infraestructures (mínim 250 tanques de plàstic, 1
generador)
Producció, regidoria i espectacle de benvinguda
Coordinació cavalcada
Barretes leds color blanc (6000 leds)
Seguretat privada
Caramels i monedes de xocolata
Material escenogràfic
Comparsa Estel
Comparsa Rei blanc (element + participants i coordinador)
Comparsa Rei ros (element + participants i coordinador)
Comparsa Rei negre (element + participants i coordinador)
Vestuari, maquillatge i atrezzo
Espectacle piromusical (mínim 5 minuts)
Reunions prèvies de coordinació amb els participants i
assaigs de les coreografies
6 vehicles 4x4 negres amb conductor
Càtering
Total
Benefici Industrial (6%)
Total
IVA 21%

IMPORT
20.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
11.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
*2.500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
85.500 €
5.130,00 €
90.630 €
109.662,3 €

El valor estimat del contracte es de 181.260,00 € ( 1 edició + una possible
pròrroga)

5.- FINANÇAMENT DEL CONTRACTE.
Distribució pressupostària per anualitats.
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ANY
2019
2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
33.33402.22609 DESPESES DINAMITZACIÓ
CULTURAL
33.33402.22609 DESPESES DINAMITZACIÓ
CULTURAL

TOTAL:

IMPORT
*3.025,00 €
106.637,3 €
109.662,3 €

*correspon a les despeses de reunions prèvies 2019, 2.500,00 + 21 % IVA=
3.025,00
6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 45 PUNTS
Disseny artístic del projecte: El disseny del projecte
artístic que compren, la direcció artística, tècnica i
logística de la Cavalcada de Reis. Es valorarà
- Concreció de la proposta (fins a 5 punts)
- Claredat de la proposta (fins a 5 punts)
Fins a 25 punts
- El valor afegit de la proposta, que haurà de
tenir
impacte
d’interès
pel
públic,
especialment l’infantil (fins a 5 punts)
- Caràcter innovador i creatiu (fins a 10 punts)
El Pla operatiu que compren la producció i realització
del projecte artístic en totes les seves vessants: Es
valorarà
- La viabilitat i factibilitat de dur-la a terme. No
es valoraran aquelles propostes que per la
seva complexitat o naturalesa organitzativa
comportin una gran dificultat. Fins a 5 punts.
-

Fins a 20 punts

Estructura
organitzativa
(personal,
funcions,temporalització,
comunicacions).
Fins a 15 punts.
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•

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 55 PUNTS
Baixes sobre el preu de licitació
Fins a 30 punts

Projecte:
• Altres actuacions ofertades que tinguin un
interès pel públic infantil (5 punts)
•

Incrementar la quantitat de caramels i
monedes de xocolata (Fins a 5 punts)
Entre 50 kg i 100 kg
Entre 101 kg i 200 kg
Entre 201 kg i 300 kg
Entre 301kg i 400 kg
Entre 401kg i 500 kg

(1 punt)
(2 punts)
(3 punts)
(4 punts)
(5 punts)

•

Incrementar la contractació de companyies
professionals que acompanyen a les
carrosses en el circuit urbà de la Cavalcada i
que no constin en el projecte de la proposta
tècnica valorada sota judici de valor (10
punts).

•

Incrementar el número de regidors/regidores
durant la Cavalcada i que no constin en el
projecte de la proposta tècnica valorada sota
judici de valor ( 5 punts).

Fins a 25 punts
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