Aprovat per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2019
En dono fe,
El Secretari General
Jesús Gutiérrez Bustillo
Secretari General

Fecha: 2019.08.06 11:43:51
+02'00'
Versión de Adobe Acrobat
Reader: 2019.012.20035

REGIDORIA DE LES POLÍTIQUES A FAVOR DE LA CREATIVITAT,
LA CULTURA, L’EDUCACIÓ I ELS ESPORTS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LLOGUER DE
SISTEMES I EQUIPS DE SO, IL·LUMINACIÓ I SERVEIS AUDIOVISUALS, I DE
PERSONAL TÈCNIC PER A LA TEMPORADA DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA

Objecte del plec
L’objecte del plec és fixar les condicions tècniques per a la contractació de lloguer de
sistemes i equips de so, il·luminació i serveis audiovisuals, i la contractació de personal
tècnic qualificat i auxiliar, necessaris per a la correcta execució de les activitats
organitzades per la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura i els
Esports de l’Ajuntament de Lleida, amb motiu de la Temporada d’Arts escèniques i
musicals, que te lloc al Teatre de l’Escorxador, la Sala Julieta Agustí i espais públics de
la ciutat d’actes organitzats pel Teatre.
La relació detallada dels elements materials i el personal que se sol·licita per a cada
servei és la següent:
LOT 2.- Contractació de lloguer de sistemes i equips de so, il·luminació i serveis

audiovisuals, i de personal tècnic per a la temporada d’arts escèniques i
musicals del teatre de l’Escorxador, la sala Julieta Agustí i espais públics de la
ciutat d’actes organitzats pel teatre

ELEMENTS MATERIALS

SISTEMES I
EQUIPS

MARCA I MODEL O EQUIVALENTS

ROBÒTICA

PROJECTOR
CONVENCIONAL

IL·LUMINACIÓ I

Cap mòbil tipus Profile
Cap mòbil tipus Wash
Cap mòbil tipus Wash led
Retall 1 Kw 13/42º
Retall 10º
Retall 19º
Retall 26º
PC 1000 10/65º
PC 2000 10/65º
PC FRESNEL 1 Kw 13/59º
FRESNEL ADB 2 Kw 12/61º
Projector retall source four PAR 575
Quars asimètric 1 Kw
Quars asimètric 500 W
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AUDIOVISUALS
EFECTES

CONTROLS

SISTEMA
AUDIOVISUAL

Strobo
Cegadora de 4 lamps
Cegadora de 8 lamps
Màquina de fum
Taula control gama alta
Consola de il·luminació mínim 4 sortides
de MX
Pantalla frontal 6x4
Pantalla frontal-retro 244x183
Pantalla frontal-retro 320x240
Reproductor de qualsevol format

SO

AMPLIACIÓ DE
LA PA
INSTAL·LADA
AL TEATRE
MICROFONIA
INALÀMBRICA

CONTROLS DE
SO

Projector audiovisual de gama alta
Monitor mes DAS Audio-15 Passiva o
similar
Monitor mes DAS ACTION autoamplificat
o similar
Taula so digital Souncraft-Beringer o
similar
Micròfon Shure SM58 o similar
Micròfon Shure SM58 inhalàmbric o
similar
Micròfon Senheisser inhalàmbric de
solapa o similar
Micròfon Senheisser inhalàmbric amb
orellera o similar
Mescladora digital FOH gama alta
Mescladora analògica FOH gama alta
Mescladora digital de monitors gama alta
Mescladora analògica de monitors gama
alta

Aquest preus s’entenen finals, és a dir, inclou entre d’altres conceptes:
- El lloguer corresponent del sistema i/o materials, components i complements dels
mateixos així com, en el seu cas, la seva reposició durant el període de vigència del
contracte.
- Les tasques de muntatge, manteniment, desmuntatge i els trasllats necessaris dels
sistema i/o dels seus materials, components i complements, i les despeses del personal
necessari per a dur a terme aquestes tasques.
- A més de l’IVA corresponent, qualsevol despesa administrativa, de gestió de personal,
fiscal, laboral i de seguretat social així com qualsevol despesa necessària per tal de dur
a terme l’objecte del contracte, com ara, combustible, quilometratge, assegurances,
etc.
L’empresa declara que tots els equips i materials que s’adscriuran a l’execució del
contracte compten amb totes les homologacions i certificats exigibles per la normativa
aplicable de la Unió Europea, de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya.
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PERSONAL
TIPUS DE PERSONAL

Currículum

TÈCNIC/A QUALIFICAT/DA SO

Títol de tècnic de so de cicle superior reglat
i/o d’escoles privades similars
Experiència: Història laboral

TÈCNIC/A QUALIFICAT/DA IL·LUMINACIÓ

Títol de tècnic de llum de cicle superior
reglat i/o d’escoles privades similars
Experiència: Història laboral

PERSONAL AUXILIAR

Títol de batxillerat o Formació Professional
Experiència: Història laboral

En tant que en moltes actuacions i intervencions previstes en aquest contracte
es requereix personal tècnic durant un temps superior a una hora, se sol·licitarà
a les empreses licitadores que facin ofertes per Packs de 4, 6 i 8 hores de
treballs segons les necessitats que es tinguin en cada moment.
En l’oferta econòmica presentada per les empreses no s’acceptaran preus/hora
màxims en els Packs de 4, 6 i 8 hores, que superin l’ofertat al Preu/hora unitari.
Els actes previstos per a l’execució del contracte seran els que es planifiquin per a la
temporada 2019/2020 del Teatre de l’Escorxador, sala Julieta Agustí, i espais públics on
programi el Teatre.
Els ryders, horaris de proves i les necessitats tècniques per a cadascun dels actes
programats es facilitaran a l’empresa adjudicatària amb suficient antelació.
Si com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes, o necessitats d’adequació
d’espais, algun dels recintes previstos per a la realització d’un esdeveniment concret
hagués de ser substituït per un altre, essent les condicions de prestació dels serveis
similars i variant únicament la ubicació prevista, però no el contingut de les
prestacions, l’empresa adjudicatària haurà d’acceptar la modificació sense que això
pugui esser repercutit a la facturació del servei prestat.
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En cas que es consideri oportú executar la prorroga prevista en els Plecs Administratius
Particulars del present contracte, es comunicaran a l’adjudicatari amb la suficient
antelació els espais, llocs i dates previstes per l’any prorrogable.

Lleida, 30 d’abril de 2019
digitalmente
CPISR-1 C Firmado
por CPISR-1 C Núria
Núria Marsal Marsal Caselles
Fecha: 2019.05.02
13:08:44 +02'00'
Caselles

Núria Marsal Caselles
Responsable coordinadora de Cultura
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