PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VALLERING (RESERVA D’ESPAI
PÚBLIC) PER A LA PRODUCCIÓ COM SI FOS AHIR DE LA SOCIETAT
MERCANITL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
Expedient núm. 1906OS02

1 OBJECTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del servei de vallering (reserva
d’espai públic) per a les gravacions exteriors de 3a temporada de la producció Com si
fos ahir.
2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei consisteix en la reserva d’aparcament a la via pública de Barcelona i inclou:
- L’organització de les reserves i la senyalització dels espais,
- El transport de les tanques,
- La col·locació i retirada de les tanques,
- La vigilància de l’espai, (avisos a la grua inclosos, en cas de ser necessari)
Queden exclosos del servei els tràmits de reserva de la via pública i el pagament de les
corresponents taxes, que aniran a càrrec de la CCMA, SA.
Per tant, s’ha de considerar tant el material (tanques segons normativa de l’ajuntament
de Barcelona, cinta adhesiva,...), com la tasca de vigilància pròpiament dita.
Habitualment, es preveuen dues jornades d’exteriors a la setmana, una que comporta
una única localització i una altra amb dues localitzacions diferenciades. Les dates
concretes en què es precisi el servei, les facilitarà la producció amb la suficient antelació
(normalment una setmana).
El servei es preveu per a un total de 45 setmanes, amb inici el mes de juliol de 2019 i
fins a juny de 2020, ambdós inclosos i amb una aturada durant el mes d’agost de 2019.
El nombre de tanques que es precisen dependrà de cada localització.
Tot el personal haurà d’anar degudament uniformat amb símbols distintius de
l’adjudicatari i tenir un aspecte presentable.
3. POSSIBLES CANVIS DEL SERVEI
L’adjudicatari haurà d’acceptar els possibles canvis del servei descrit, sempre i quan
això no suposi una variació substancial de l’objecte del contracte ni de les condicions de
contractació pactades i amb els límits econòmics indicats en el pacte Tercer.

Especialment, haurà d’acceptar les variacions següents:
•

Variació de les dates previstes: Es poden presentar modificacions o anul·lacions
dels programes previstos. (Totes les variacions sempre seran notificades
prèviament.)

En tots els casos, la CCMA, SA només abonarà a l’adjudicatari l’import
corresponent als serveis finalment realitzats.

4. INTERLOCUCIÓ
L’adjudicatari nomenarà un coordinador de servei que serà l’únic interlocutor vàlid entre
el responsable de la CCMA, SA i l’empresa adjudicatària. Serà responsabilitat del
coordinador transmetre les instruccions pertinents a les persones del seu equip.
El personal prestarà els seus serveis seguint les instruccions del coordinador designat
per l’adjudicatari, sense que els estigui permès atendre ordres de treball fora de
l’operativa habitual establerta amb el coordinador.

5. VIGILÀNCIA, SUPERVISIÓ I AUDITORIES DE SERVEI
El coordinador del servei proposat per l’adjudicatari informarà periòdicament del
desenvolupament del servei al responsable del servei de la CCMA, SA. El responsable
de la CCMA, SA supervisarà el servei de manera continua i podrà demanar informes
periòdics o puntuals sobre el seu desenvolupament o sobre les incidències produïdes.

Sant Joan Despí, maig de 2019

