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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

DESCRIPCIÓ: "SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS NECESSARIS PER A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL PSYCHOBILLY” .
ÍNDEX:
1.OBJECTE DEL CONTRACTE
2. CONTINGUTS i CARACTERÍSTIQUES
3.PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DE
LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS NECESSARIS PER A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL
PSYCHOBILLY
L'objecte del contracte inclou:
1.- El subministrament, muntatge i desmuntatge de tot el material necessari per la celebració del
Festival Psychobilly (carpes, tanques, generadors i mòduls), de conformitat amb el que determinen
aquests plecs.
2.- La prestació dels serveis sanitaris i punt de socors i el servei de vigilància de conformitat amb
el que determinen aquests plecs.
En el moment de l’inici de la prestació del servei de gestió i coordinació per la celebració del
Festival Psychobilly, l’adjudicatari trobarà, l’espai assignat per la celebració del Festival, lliure de
vehicles i, acondicionat i net, per la correcta instal·lació dels diferents elements.
L'adjudicatari gestionarà i coordinarà els serveis relacionats amb el Festival que són objecte
d'aquest contracte de conformitat amb les instruccions i directrius que determini l'Ajuntament .
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2. CONTINGUTS i CARACTERÍSTIQUES
Per la correcta prestació del servei de gestió i coordinació de les infraestructures i serveis
necessaris per la celebració del Festival Psychobilly, es necessari:
CARPES

Carpa poligonal 900 metres quadrats adosada (20x45m)


Carpa dos aigües 270 metres quadrats adosada (6x45m)



Carpa dos aigües 525 metres quadrats (15x35m)



Carpa Jaima 25 metres quadrats (5x5m)



4 carpes plegables 9 metres quadrats (3x3m)



Carpa dos aigües 90 metres quadrats (6 m x 15 m) amb rampes incloses.



Parquet flotant 525 metres quadrats per la carpa 15x35m



Parquet flotant 1070 metres quadrats (800 metres -c.poligonal- + 270 metres carpa 6x15)



Porta emergencia i extintors s/normativa per totes les carpes



Lona negra (zona escenerari poligonal)



Canaló d’unió 45 metres

Les carpes han d'estar dotades d'extintors i de la senyalització d'emergència segons disposa
la normativa vigent. La lona hade ser innifuga
GENERADORS


2 grups electrògens de 100KWA homologats segons normativa CE amb 25 metres
de cable i quadres de distribució. (inclòs transport, muntatge i desmuntatge)

TANQUES


500 metres lineals de tanca olímpica 3500x190m mòvil amb suports de formigó per
assegurar el perímetre del Festival.(inclòs vents amb corda i estaca, transport,
muntatge i desmuntatge)
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MÒDULS


1 mòdul lavabo home amb 1 vàters, 4 urinaris i rentamans, sabonera, mirall i amb la
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indicació de la silueta corresponent.


2 mòduls lavabo dona amb 4 vàters i rentamans, sabonera, mirall i amb la indicació
de la silueta corresponent.



1 mòdul minusvàlids amb 2 rampes d'accés, 3 vàters-dutxa, rentamans, sabonera,
mirall, barra agafador i amb indicació de la silueta corresponent.

SERVEI DE VIGILÀNCIA
➢ Servei de vigilància i seguretat (dins el recinte) del 3 al 7 de juliol de 2019, de
6.00h a 14.00h.
➢ Control accés -exterior recinte- (2 controladors i 1 vigilant) per un total de 50 hores,
-una hora abans de l’inici de les actuacions i fins que finalitzi l’activitat-.
(L’adjudicatari tindrà l’obligació de fer la comunicació formal a la Generalitat,
d’aquesta actuació, segons estableix la normativa vigent)
COBERTURA SANITÀRIA
➢ Cobertura sanitària amb unitat SVB els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2019 per un
total de 46 hores distribuïdes segons necessitat de l’esdeveniment (1 unitat SVB
amb punt estàtic dins el Festival -2 TES-)
5. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
Els licitadors hauran de respectar, com a mínim, dins la seva proposta de projecte, entre d’altres,
el calendari o quadrant previst pel subministrament i inici de la prestació dels diferents serveis, així
com les característiques de cadascun d’ells.
L’empresa adjudicatària designarà una persona que actuarà com a coordinador i farà d’interlocutor
amb l’Ajuntament i especialment amb qui aquest designi com a responsable del contracte.
El coordinador dirigirà el seu personal i impartirà les instruccions necessàries.
L’empresa adjudicatària, per garantir el servei, haurà de disposar de personal qualificat.
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Davant incidències en la prestació del servei de gestió i coordinació de les infraestructures i
serveis necessaris per la celebració del Festival, el responsable del contracte i el Centre Innova
seran els que resoldran aquestes incidències i plantejaran qualsevol alteració de les condicions
que es desenvolupin en aquests plecs i en l'oferta de l'adjudicatària. Qualsevol circumstància
imprevista haurà de ser comunicada i aprovada per aquesta Administració.
S’adjunta proposta mínima del calendari de muntatge i desmuntatge i, d’inici i finalització de la
prestació dels diferents serveis:

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat, de
tal manera que pugui respondre dels danys i perjudicis personals i materials, sempre que aquests
danys i perjudicis s'hagin produït com a conseqüència de la gestió i coordinació de les
infraestructures i serveis necessaris per la celebració d'aquest festival, per un import de
600.000,00 Euros.
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L'objecte del contracte s'haurà de dur a terme en les dates assenyalades a la proposta de
calendari, coincidint amb les dates i necessitats del Festival, i seguint les directrius d'aquesta
Administració.
Les despeses d’adequació del terreny i el muntatge i desmuntatge del material que aporta
directament aquesta Administració, aniran a càrrec de l'Ajuntament.
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Signat electrònicament per:
Tècnica de Promoció Econòmica
Neus Corbacho Castilla
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Cap Àrea Serveis Interns i Centre Innova
Montserrat Moncho Sala
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