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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE L’AUDITORI DE
PINEDA DE MAR

1. OBJECTE
L’objecte del present plec és la contractació dels serveis d’assistència tècnica de l’espai
escènic l’Auditori de Pineda de Mar en el que respecte a la programació pròpia o en règim de
col·laboració d’activitats i les que desenvolupades per entitats i/o terceres persones d’acord el
que disposa el reglament d’ús de l’esmentat espai escènic.
2. ESPAIS
La prestació dels serveis es desenvoluparà en l’espai escènic l’Auditori de Pineda de Mar.
L’Auditori presenta el raider tècnic provisional que s’adjunta com a annex I del present plec.
3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
La prestació dels serveis d’assistència tècnica dels espais escènics inclou els àmbits
d’il·luminació, sonorització, maquinària escènica, projeccions audiovisuals, regidories,
vigilància i control d’accessos, amb l’aportació de tot el conjunt de personal tècnic necessari
per dur a terme les accions següents:
a) Muntatges, assaigs, representacions i desmuntatges de totes les activitats d’arts escèniques
programades.
b) Control i supervisió del material en els muntatges, funcions i desmuntatges.
c) Comandament, control i ajustos de tots els equips tècnics necessaris per l’activitat.
d) Conservació, manteniment, neteja i emmagatzematge dels equips, materials i instal·lacions
escènico-tècniques: llum espectacular i de sala, so espectacular i de sala, sistemes
audiovisuals, sistemes de projecció de cinema i imatges en general, maquinària escènica,
vestit i sol de l’escenari, etc, tant si aquests són de propietat municipal com si són propietat
d’altres empreses externes i companyies que puguin aportar el seu material per a la
realització de les activitats.
e) Coordinació i seguiment de les activitats com a regidor de l’activitat i, si és el cas, de
personal de sala i de venda d’entrades.
f) Aportació, si escau, de material tècnic necessari i que no hi hagi a la sala. En cas de
subministrament de material es facturarà apart.
g) Gestió i negociació de raiders i contraraiders amb les companyies. Procurant, en tot
moment no gravar el cost de l'actuació amb el lloguer de material, sempre i quan no sigui
indispensable. En tot cas, es notificarà la necessitat d'aportació de material extra al Servei
de Cultura indicant el seu preu de mercat, que donarà el vist-i-plau definitiu.
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4. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI
A. Àmbits dels serveis

El detall dels serveis i requeriments del personal tècnic per cada àmbit és el següent:
a) Il·luminació: el personal haurà d’estar capacitat per realitzar qualsevol treball elèctric a
l’escenari. En aquest sentit haurà de mostrar un domini de les tècniques, materials i
manipulacions de projectors, equips de regulació, equips de control, cablejat, coneixements
d’electricitat, etc. i haurà de ser capaç de realitzar dissenys de petits muntatges, en
contractacions, produccions i coproduccions del Servei de Cultura i la reproducció durant
l’espectacle d’audiovisuals elementals ja preparats.
b) Maquinaria: El personal ha de dominar les tècniques, materials i manipulacions de cables
d’acer, cordes, politges, ferro, aluminis, nusos, fusteria per la fabricació de practicables,
desembarcament, bastidors, trapes, etc., pintures, teles, vestit escènic, motors, estructures
d’alumini, electricitat, elements penjats (rigging) i tot el que es derivi del treball de
maquinària a l’escenari.
c) Sonorització: El personal ha de conèixer les tècniques, materials i manipulacions de
microfonia, equips de control, efectes, equalitzacions, amplificació, monitoratge, caixes
acústiques, cablejats, petites reparacions, nocions d’electricitat i tot el que es derivi del
treball de so a l’escenari. Així mateix ha de tenir coneixements bàsics de material
audiovisual, i ha de poder efectuar la sonorització d’espectacles tant de producció pròpia,
com, si és el cas, de companyies i grups convidats, en tot tipus d’acte.
d) Audiovisuals: El personal ha de dominar les tècniques, materials i manipulacions de
projectors, pantalles, objectius, cablejats, càmeres, ordinadors, software i tot el que es
derivi del treball d’audiovisuals a l’escenari i projeccions digitals. Així mateix ha
d’efectuar tasques d’edició, realització i post-producció en espectacles tant de producció
pròpia, com de companyies i grups convidats, en tot tipus d’acte.
Queden exclosos d’aquest contracte els serveis específics de “vídeo-mappinmg” que per la
seva complexitat requereixen serveis i equips especialitzats.
e) Regidoria, control de sala i accessos i venda d’entrades: El personal no tècnic ha
d’efectuar les tasques següents:
- Coordinació i seguiment general de l’activitat, amb inclusió de la gestió del pati de
butaques
- Recepció de grups i companyies
- Coordinació amb la companyia dels moviments, canvis, necessitats, ubicacions tant a
l’escenari com a camerinos.
- Ser el principal interlocutor entre la companyia i la resta de l’equip tècnic i també amb
el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Pineda, durant la preparació, l’espectacle i el
desmuntatge.
- Controlar el personal tècnic durant el muntatge, actes i desmuntatges si és necessari.
- Coordinar-se amb el responsable del personal d’acollida per qüestions de públic i
coordinació d’inici, entreacte i final de l’espectacle.
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- Controlar de les necessitats contractuals amb la companyia en l’àmbit del back-stage i
procurar el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals.
- Ajudar en l’acollida/recepció dels nens en la campanya escolar.
- Preparació de la sala i pati de butaques.
- Desenvolupar tasques de control d’accessos a la sala i verificació d’entrades, i, si
s’escau, de venda d’entrades.
B. Polivalència i equip de treball

El personal tècnic que l’adjudicatari assigni per a la realització dels serveis ha de ser
polivalent i estar preparat per efectuar les tasques de muntatge, desmuntatge, manipulació i
manteniment, en el màxim d’àmbits de treball, configurant un equip de treball compacte i
pluridisciplinar.
L’equip de treball s’ha de configurar tenint en compte el següent:
a)

Procurar que els tècnics que prestin els serveis objecte del contracte rotin amb la menor
freqüència possible, intentant que el servei sigui prestat pel personal tècnic que ja tingui
coneixement sobre les instal·lacions i equipaments socioculturals, sempre amb la finalitat
de donar el millor servei.

b)

Cobrir els serveis en que es demani una simultaneïtat igual o inferior a dos tècnics amb
personal escollit d’entre els que formen l’equip habitual. Com a mínim, l’activitat ha
d’estar assistida per un/a tècnic/a.

c)

En els actes en que l’Ajuntament ho sol·liciti un dels tècnics destinats a l’activitat haurà
d’assumir les tasques de regidoria des d’una hora abans de l’inici i durant l’espectacle.

C. Substitucions

L’empresa garantirà la correcta prestació del servei de forma ininterrompuda. Les
substitucions necessàries per tal de garantir la prestació del servei, seran a càrrec de l’empresa
adjudicatària i s’hauran de cobrir de forma immediata.
L’adjudicatari queda obligat a substituir el personal que la direcció tècnica de l’Ajuntament
manifesti per escrit que no reuneix la qualificació professional necessària per prestar el servei.
El personal de l’empresa adjudicatària tindrà un tracte respectuós amb els treballadors de
l’Ajuntament, que serà recíproc, i amb els ciutadans en general; així com amb les
companyies, usuaris i personal vinculades a l’activitat a desenvolupar.
L’adjudicatari queda obligat a substituir, en cas de petició per escrit de l’Ajuntament, aquell
personal adscrit al servei en que es produeixi qualsevol incidència professional relacionada
amb la seva actitud o comportament, envers al públic o personal tècnic de l’Ajuntament, que
pugui perjudicar al correcte funcionament del servei.
5. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL SERVEI
Coordinació del servei
L’Ajuntament, a través del Servei de Cultura, exercirà la coordinació i direcció de tot el
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personal de les diverses empreses externes que, si escau, participin en els serveis necessaris
per a cada acte, en aquest sentit dictarà les instruccions necessàries pel correcte funcionament
i compliment de les mesures de seguretat, que hauran de ser obligatòriament respectades per
l’adjudicatari.
L’adjudicatari designarà un màxim responsable del servei que es coordinarà amb els tècnics
del Servei de Cultura i serà l’interlocutor per resoldre les qüestions relacionades amb la
prestació d’aquest, amb experiència en la funció i plena capacitat resolutiva. Aquest
responsable haurà d’anar proveït de telèfon mòbil, a càrrec de l’adjudicatari, estar disponible
les 24 hores dels dies de realització de l’activitat, fins i tot en festius.
L’adjudicatari nomenarà un coordinador de l’equip de treball de cada acte. Aquest haurà
d’anar proveït de telèfon mòbil que anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Quan calgui
cobrir simultàniament diversos actes amb el servei de regidories, s’anomenarà un coordinador
de l’equip de regidors.
Tot el personal designat per prestar aquest servei dependrà de l’empresa adjudicatària, que
serà la que vetllarà pels períodes de descans i tots els drets i deures del seu personal, així com
del compliment de totes les obligacions adquirides per l’aplicació de les condicions d’aquest
contracte, sense que l’Ajuntament hagi d’intervenir en conflictes de tipus laboral o
d’organització dels treballadors de l’empresa adjudicatària.
Els horaris de les pauses del treball durant la jornada de treball seran establerts de forma
coordinada entre l’adjudicatari i la direcció tècnica de Cultura, essent les mateixes per a tot el
personal que participa en la preparació dels actes.
Control i facturació
L’empresa adjudicatària emetrà una factura a la finalització de cada servei per les hores
realitzades, amb detall per dies, activitats i tècnics en el format que sol·liciti l’Ajuntament. El
còmput es farà per hores i minuts, sense arrodoniment.
En cas d’aportació del material tècnic necessari pel desenvolupament de l’activitat, es facturà
apart com a part variable del contracte.
Altres aspectes
L’adjudicatari es farà càrrec del transport i les dietes del seu personal sense que aquest suposi
un recàrrec per l’Ajuntament.
Durant les representacions, tot el personal haurà d’anar vestit de negre (samarreta, jersei,
pantalons i sabates) o amb l’equipament corresponent a l’Auditori de Pineda de Mar si es
dona el cas. El vestuari tindrà en compte les mesures de seguretat necessàries i serà
subministrat per l’empresa adjudicatària. Si el Servei de Cultura ho indica, hauran de penjarse l’etiqueta identificadora que se’ls faciliti cara al públic i usuaris.
La Regidoria de Cultura informarà a l’adjudicatari de qualsevol canvi relatiu a l’equipament
tècnic i instal·lacions que es pugui produir en els centres on l’empresa adjudicatària prestarà
els seus serveis, per tal de garantir el bon funcionament de l’activitat.
6. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS DE CADA ACTIVITAT
Els horaris del servei d’assistència tècnica estaran subjectes a l’activitat i a la programació
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que es desenvolupin en els espais escènics, havent de prestar-se de dilluns a diumenge.
Els tècnics assignats a cada activitat han d’arribar amb puntualitat. En cas de retard no es
podrà facturar la primera hora de servei.
L’empresa adjudicatària, haurà de comunicar per correu electrònic al responsable del Servei
de Cultura amb una antelació de 4 dies a la prestació del servei els noms de les persones
convocades i del coordinador d’equip de cada acte.
El Servei de Cultura podrà modificar la seva previsió d’activitat en funció dels canvis que es
puguin produir en la programació, a causa de la incorporació d’esdeveniments extraordinaris,
imprevistos, anul·lacions, o causes alienes a la pròpia Direcció. En aquest sentit, l’adjudicatari
haurà d’assumir qualsevol canvi o servei extraordinari.
En el cas d’anul·lacions d’activitat que comportin anul·lació del servei d’assistència tècnica,
si el Servei de Cultura ho comunica a l’adjudicatari amb una antelació mínima de 24 hores a
l’hora d’inici de l’activitat, no comportarà cap dret a facturar el servei anul·lat. Si la
comunicació d’anul·lació per part de la Direcció de Cultura es produeix a menys de 24 hores
de l’inici de l’activitat, l’adjudicatari podrà desistir de realitzar el servei o bé efectuar-lo amb
un màxim de 4 hores.
Sempre es realitzaran tots els serveis necessaris per portar a terme l’activitat sense entrebancs,
encara que això produeixi desviacions respecte als horaris previstos inicialment. Les
modificacions dels serveis demanades pel responsable de la Direcció de Cultura in situ, en el
moment de realitzar l’activitat, hauran d’assumir-se obligatòriament per part de l’adjudicatari.
Es podran realitzar convocatòries específiques només per a tasques de manteniment dels
equips i instal·lacions.
7. ABSÈNCIA DE RELACIÓ LABORAL
L’empresa adjudicatària resta obligada a complir amb la normativa de caràcter laboral i fiscal
relativa al personal que desenvoluparà l’activitat. A aquests efectes queda acreditada
l’absència de relació laboral entre el l’Ajuntament de Pineda de Mar i el personal que
l’empresa adjudicatària designi per a l’execució del projecte.
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Pineda de Mar, desembre de 2018
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