EXP. 76/2017 - PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE MUNTATGE D’ESTANDS I INSTAL·LACIONS PER ALS
EXPOSITORS DE LA FIRA DE L’ASCENSIÓ DE 2018 i 2019, A ADJUDICAR
MITJANÇANT CONCURS OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

1.- Objecte del contracte i prestacions a contractar

L'objecte del contracte és:
a) El servei de muntatge dels estands interiors que seran utilitzats per les empreses i
les entitats que participen com a expositors o col·laboradors a la fira.
La prestació d’aquest servei inclou:
• el lliurament dels materials i el muntatge dels estands i instal·lacions segons
l’oferta de l’empresa i d’acord amb les instruccions de la direcció de la fira.
• el desmuntatge i la retirada de material.
• el manteniment dels estands durant la fira.

b) El servei de muntatge dels estands exteriors que seran utilitzats per les empreses i
les entitats que participen com a expositors o col·laboradors a la fira.
La prestació d’aquest servei inclou:
• el lliurament dels materials i el muntatge dels estands i instal·lacions segons
l’oferta de l’empresa i d’acord amb les instruccions de la direcció de la fira.
• el desmuntatge i la retirada de material.
• el manteniment dels estands durant la fira.

c) El servei de muntatge de la instal·lació elèctrica dels estands i dels espais
d’exposició que seran utilitzats per les empreses i les entitats que participen com a
expositors o col·laboradors a la fira.
La prestació d’aquest servei inclou:
• el lliurament dels materials i el muntatge de les instal·lacions i dels punts de
connexió, d’acord amb les instruccions de la direcció de la fira.
• el desmuntatge i la retirada de material.
• el manteniment de les instal·lacions durant la fira.
• el visat del projecte tècnic.

d) El Servei de muntatge de la instal·lació d’aigua dels estands i dels espais d’exposició
que seran utilitzats per les empreses i les entitats que participen com a expositors o
col·laboradors a la fira.
La prestació d’aquest servei inclou:
• el lliurament dels materials i el muntatge de les instal·lacions i punts de
subministrament, d’acord amb les instruccions de la direcció de la fira.
• el desmuntatge i la retirada de material.
• el manteniment de les instal·lacions durant la fira.

e) El servei de retolació de la fira, que inclou:
• la producció i la instal·lació de la senyalització dels diferents estands, espais i
activitats de la fira, d’acord amb les indicacions de la direcció de la fira.
• El desmuntatge i la retirada de la senyalització instal·lada.

f) El servei d’instal·lació de moqueta firal:
• la col·locació de moqueta firal als passadissos i zones comuns dins les carpes.
g) El servei de mobiliari i de material complementari per als expositors:
L’organització de la fira ofereix als expositors un servei addicional de lloguer de mobiliari
i altre tipus de material complementari per a la decoració i funcionament dels estands,
d’acord amb la relació de productes que es detalla a l’annex V. Les empreses licitadores
deixaran constància en la seva oferta que estan en condicions d’oferir als expositors el
catàleg de productes que es detall a l’annex V.
La relació de productes de l’annex V no exhaustiva, les ofertes de les empreses
licitadores podran ampliar el tipus de material a incloure en el catàleg, detallant les
característiques de cada producte i el preu màxim de venda, IVA inclòs.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el servei de lloguer als expositors del material i
del mobiliari inclòs en el seu catàleg. L’organització de la fira informarà als expositors, a
través del full d’inscripció, de l’existència d’aquest servei de lloguer de material que
l’empresa adjudicatària oferirà directament a les empreses expositores, les què podran
sol·licitar els elements del catàleg fins a 3 hores abans de començar la fira.
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de facturar a l’expositor, d’acord amb els preus
unitaris indicats a l’oferta, i de fixar les condicions de pagament.

2. Descripció dels serveis a prestar que són objecte del contracte
Les empreses licitadores detallaran en l’oferta tècnica (sobre 2), com a mínim, els
següents aspectes:
a) El procediment de muntatge de les instal·lacions.

b) Les característiques tècniques del material, i la seva adequació a les normes i
criteris de seguretat.

El lloc de prestació dels serveis és el recinte exterior del parc firal de Granollers, localitzat
al carrer Londres, s/n. L’annex IV del plec de clàusules és un plànol del parc firal que
detalla les instal·lacions existents.
El recinte on es prestaran els serveis objecte del contracte és propietat de l’Ajuntament
de Granollers, estarà delimitat per tanques i disposarà d’un servei de vigilància privada
des del dia de la primera recepció dels equips i materials, fins al darrer dia de
desmuntatge de les instal·lacions.
La direcció de la fira de l’Ascensió indicarà el punt exacte del solar del parc firal en què
s’ha de realitzar el muntatge dels diferents tipus d’equips i materials.

3.- Condicions de la prestació dels serveis objecte del contracte

3.1.- Condicions generals:
Els treballs de muntatge de les instal·lacions i dels equips objecte del contracte hauran
d’estar completament finalitzats i operatius en el termini que s’indica per a cada cas en
l’apartat de característiques tècniques de les instal·lacions.
La fira de l’Ascensió es celebra de dijous a diumenge els dies que s’indiquen:
Edició de 2018, els dies 10, 11 12 i 13 de maig
Edició de 2019, els dies 30, 31 de maig, 1 i 2 de juny
Edició de 2020, en cas de pròrroga del contracte, el dies 21, 22, 23 i 24 de maig
La direcció de la fira comunicarà a l’empresa adjudicatària amb una antelació no inferior
a 1 setmana, el dia i l’hora a partir de la qual pot començar el muntatge de les
instal·lacions i equips objecte del contracte. L’adjudicatari no iniciarà el muntatge sense
l’autorització prèvia de la direcció de la fira.
La descàrrega del materials i de la maquinària en el pac firal es realitzarà d’acord amb les
indicacions de la direcció de la fira i en presència del personal tècnic de Granollers
Mercat. El muntatge es realitzarà entre les 7:00 h i les 21:00, i l’horari concret s’acordarà
amb l’adjudicatari.
L’empresa adjudicatària comunicarà a la direcció de la fira el dia i l’hora que vol iniciar el
desmuntatge, a efectes de coordinar els treballs i comprovar l’estat de conservació dels
materials i equips. El desmuntatge dels equips i les instal·lacions no podrà començar
sense l’autorització de la direcció de la fira.
L’adjudicatari comunicarà a la direcció de la fira, abans d’iniciar el desmuntatge,
qualsevol desperfecte en els equips o materials que s’hagin pogut produir durant la fira
per causes alienes a la normal prestació del servei, a efectes d’aixecar acta i deixar
constància gràfica, si s’escau.
Tots els equips i instal·lacions hauran d’estar totalment retirats del parc firal en el termini
que s’indica a l’apartat de característiques tècniques.
L’empresa adjudicatària adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut
en el treball, així com aquelles mesures necessàries per evitar que de l'execució del
contracte puguin derivar-se danys al personal municipal o a la ciutadania en general.
L’empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte acreditarà mitjançant
declaració responsable l’afiliació i l’alta a la Seguretat Social de les persones
treballadores destinades a l’execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el
personal subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.
L’empresa adjudicatària s’obliga a que els bens o serveis objecte d’aquest contracte es
desenvolupen respectant les normes sociolaborals vigents a Espanya i a la Unió Europea,
i de l’Organització Internacional del Treball.
L’empresa adjudicatària haurà d'incorporar el principi de no discriminació per raó de
gènere, i evitarà l'ús de llenguatge i d’imatges sexistes.
L’empresa adjudicatària haurà de complir tots els requisits de gestió ambiental que
determina l’Ajuntament de Granollers.

3.2.- Característiques tècniques de les instal·lacions:
Les ofertes detallaran Les característiques tècniques del material, que haurà de garantir
el mínim següent:
a) Característiques dels estands interiors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moqueta firal de color recoberta amb plàstic protector.
Parets entapissades en plàstic de color blanc.
Suport perfils d'alumini de 3 x 3 cm.
Engraellat superior sense cobrir amb bandes de PVC.
Il·luminació general de l’estand amb focus LED.
Per a cada estand 1 quadre elèctric amb magnetotèrmic i diferencial, amb una base
d'endoll de 300-400 W de promig, a 220 V.
7. Fris frontal en plàstic, amb el nom de l’expositor retolat (alçada útil 46 cm).
8. Alçada interior útil d'estand de 2,35 m.
Per a cada edició de la fira de l’Ascensió es preveu instal·lar un màxim de 1.000
m2 d’estands interiors.
b) Característiques dels estands exteriors:
1. Coberta en inclinació a la part posterior de l'estand, de lones plastificades en PVC i
amb cortines corredisses per al tancament nocturn de l'estand.
2. Tarima modular de 8,5 cm d'alçada mínima.
3. Moqueta firal de color, recoberta amb plàstic protector.
4. Parets entapissades en plàstic de color blanc.
5. Il·luminació general de l’estand amb focus.
6. Per a cada estand, 1 quadre elèctric amb magnetotèrmic i diferencial, amb una base
d'endoll de 300-400 W de promig, a 220 V.
7. Alçada interior útil d'estand de 2,30 m.
8. Carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfilat d’alumini.
9. Cobriment de la carpa de compost tèxtil, ignífug, i amb tractaments adequats per a
estar a l’exterior.
10. Estructura calculada per suportar càrregues de vent de 100 Km/hora i una càrrega
mínima de neu de 10 Kg/m2.
11. Fris frontal amb el nom de l’expositor retolat.

A cada edició de la fira de l’Ascensió es preveu instal·lar una superfície màxima
de 500 m2 d’estands exteriors.

c) Instal·lació elèctrica:
L’adjudicatari lliurarà al responsable del contracte el projecte tècnic de la instal·lació
elèctrica de la fira, visat per l’organisme competent, abans de l’inici de la fira.
La connexió elèctrica de tots els estands així com de tots els expositors que necessitin
connexió elèctrica, malgrat no necessitin d’aquestes estructures, anirà a càrrec del
licitador. També anirà a càrrec d’aquest contracte tot l’entramat elèctric necessari per a
la connexió adequada de tots els estands i espais al quadre general d’electricitat.
Les escomeses es deixaran al costat dels grups electrògens i les caixes de connexió en
lloc segur i d’acord amb la normativa.

És necessari instal·lar un estimat de 120 punts de connexió en cada edició de la fira. Els
punts de connexió tindran consums diferents, amb un estimat total de potència
instal·lada de 363,10 KW, i estaran distribuïts en els 4 sectors del parc firal que indica
l’Annex IV.
La instal·lació elèctrica ha d’estar muntada el dimecres a les 12 h de la setmana que
comença la fira, per tal de procedir a realitzar les proves de connexió amb la suficient
antelació i poder donar corrent a partir de les 15 h del mateix dia.
Un cop finalitzada cada edició de la fira, l’adjudicatari facilitarà el detall del muntatge
realitzat amb tots els materials utilitzats i els punts de connexió definitivament instal·lats.
d) Instal·lació d’aigua:
És necessari instal·lar un màxim de 12 punts de subministrament d’aigua en cada edició
de la fira, que tindran consums diferents i estaran connectats als hidrants de la xarxa
municipal que es detallen en l’Annex IV.
El servei inclou tot el material necessari per donar el servei de subministrament d’aigua
(aigua, desguàs, pica i aixeta) a tots els punts establerts i que la direcció de la Fira
determinarà abans de l’inici del muntatge. El servei també inclou les possibles
derivacions de preses d’aigua necessàries per a la instal·lació, que realitzarà
l’adjudicatari, així com dels abeuradors per als animals de la carpa de ramaderia, gossos
o ponis.
La instal·lació d’aigua ha d’estar muntada el dimecres a les 12 h de la setmana que
comença la fira, per tal de procedir a realitzar les proves de funcionament amb la
suficient antelació i poder donar subministrament d’aigua a partir de les 15 h del mateix
dia.
e) Retolació:
La fira requereix instal·lar diferents tipus de cartells, senyals i rètols per indicar al visitant
les activitats i espais, que seran diferents en cada edició de la fira. La direcció de la fira
indicarà a l’adjudicatari el nombre i mides de cada rètol i senyal en cada edició, que
hauran de poder realitzar-se sempre a 4 tintes i en diferents suports. En aquest apartat
no s’inclou la retolació dels estands, tant si és interior com si és exterior, atès que
aquesta retolació ja està inclosa en el preu per m2 dels estands.
El nombre màxim de m2 de retolació a 4 tintes que es podrà instal·lar a cada edició de la
fira és de 65 m2.
El muntatge de la retolació ha d’haver finalitzat i estar operatiu a les 20 h del dimecres
de la setmana que comença la fira.
f) Moqueta firal:
Serà necessari instal·lar uns 1.400 m2 de moqueta firal per cobrir els passadissos i les
zones comuns dins les carpes.

g) Material i mobiliari:
La relació no exhaustiva de material i mobiliari que l’empresa adjudicatària posarà a
disposició dels expositors, amb els preus unitaris màxims que s’indiquen, és la que es
relaciona a l’Annex V.
La direcció de la fira vetllarà perquè el material i mobiliari sol·licitat per part dels
expositors estigui disponible el dimecres de la setmana que comença la fira, a les 20 h.

Consideracions generals:
El muntatge dels estands interiors i exteriors així com la instal·lació elèctrica i la d’aigua,
ha d’haver finalitzat i estar operatiu el dimecres a les 12 h de la setmana que comença la
fira, per tal de facilitar a l’expositor la seva decoració i mobiliari amb la suficient
antelació.
La resta de treballs han d’estar operatius el dimecres a les 20 h de la setmana que
comença la fira.
Totes les instal·lacions han d’estar desmuntades completament en el termini màxim de
72 hores, a partir de l’hora que finalitza la fira. L’horari de desmuntatge s’acordarà amb
l’adjudicatari.

3.3.- Manteniment, reparació i substitució de materials i equips:
Per garantir el correcte funcionament dels equips i instal·lacions durant els dies de
celebració de la fira, les empreses licitadores han d’estar en disposició de prestar el
següent servei de manteniment:
-

Substituir o reparar un punt de connexió d’aigua en 3 hores
Substituir o reparar un punt de connexió elèctrica en 3 hores
Instal·lar un punt de connexió elèctrica addicional en 3 hores
Substituir la retolació del fris frontal de l’estand en 4 hores

Granollers, 9 d’octubre de 2017

Jordi Táboas Suárez
Director de Granollers Mercat

