
 
EXP. 80/2017 - PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE LOGÍSTICA, TRANSPORT I MEGAFONIA DE LA FIRA DE 
L’ASCENSIÓ DE 2018 i 2019, EN DOS LOTS, A ADJUDICAR MITJANÇANT CONCURS 
OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 
 
 
1.- Objecte del contracte: 
 
A) LOT 1 
 
L'objecte del contracte inclou les següents prestacions de servei en cada edició de la Fira 
de l’Ascensió: 
 
a.- Tanques: 
 
La prestació d’aquest servei inclou: 
 

• Lliurament inicial de tanques i recollida final. 
• Distribució de les tanques durant el muntatge de la fira per acotar el perímetre del 

recinte firal, per realitzar els tancaments de carrers a la circulació de vehicles i per 
delimitar zones restringides al pas de vianants. 

• Distribució de les tanques dins de la fira per delimitar els espais on es fan les 
activitats esportives, lúdiques, culturals i comercials. 

 
b.- Serveis higiènics portàtils: 
 
La prestació d’aquest servei inclou: 
 

• El transport, muntatge i desmuntatge dels mòduls higiènics. 
• El material fungible i la seva reposició. 
• La neteja i desinfecció diària dels mòduls. 
• La taxa de residus. 

 
c.- Transport de materials: 
 
La prestació d’aquest servei inclou: 
 

• Trasllat del material de les empreses proveïdores i de les empreses expositores 
durant els dies de muntatge, de celebració de la fira i de desmuntatge de la fira, 
dins del parc firal. 

• Transport, trasllats, emmagatzematge i col·locació de materials necessaris per al 
muntatge de la fira. 

 
d.- Taules i cadires: 
 
La prestació d’aquest servei inclou: 
 

• Lliurament de taules i de cadires, i recollida final. 
• Distribució i instal·lació de les taules i cadires dins de la fira per donar servei als 

visitants en funció dels diferents espais i activitats de cada edició de la fira. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
e.- Recinte dels animals: 
 
La prestació d’aquest servei inclou: 
 

• El transport, muntatge i desmuntatge de les tanques i materials necessaris per al 
recinte dels animals. 

• El material fungible, aliments, i la seva reposició. 
• La neteja i desinfecció del recinte dels animals. 

 
f.- Personal de suport logístic 
 
La prestació d’aquest servei inclou el personal necessari per realitzar les tasques 
indicades en les prestacions de servei relacionades anteriorment, d’acord amb el següent 
detall: 
 

• Personal amb permís de circulació de vehicles C1. 
• Personal amb formació en conducció de carretó elevador. 
• Personal sense formació específica. 

 
B) LOT 2  
 
L'objecte del contracte del LOT 2 és el servei de megafonia de la fira, que inclou: 
 

• Instal·lació del sistema de megafonia que abasti tot el recinte de la Fira de 
l’Ascensió, que inclou la instal·lació dels cables i altaveus. 

 
• 1 equip de so per retransmetre des de la cabina de megafonia les activitats que 

tenen lloc a la fira, durant l’horari d’obertura al públic.  
 
• Els equips de so mòbils necessaris (mínim 2) per retransmetre des de qualsevol 

punt de la fira les activitats que hi tenen lloc. 
 
• La funció de locució des de la cabina de so i des dels equips mòbils, durant l’horari 

d’obertura al públic de la Fira.  
 
• Un servei de música ambiental durant la fira, amb emissió de música que estigui 

lliure de pagament de drets d’autor. 
 
 
2. Descripció dels serveis a prestar que són objecte del contracte: 
 
Les empreses licitadores detallaran a l’oferta tècnica (sobre 2), com a mínim, els 
següents aspectes: 
 

a)  El procés de subministrament, col·locació i/o muntatge dels diferents serveis a 
prestar i el procediment de desmuntatge dels mateixos. 

b)  La descripció del servei de manteniment durant els dies de la fira. 
c)  Les característiques tècniques del material, i la seva adequació a les normes i 

criteris de seguretat. 
d)  El personal que assignarà a realitzar les tasques. 

 
El lloc de prestació dels serveis objecte del contracte és el recinte 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, que és propietat de 
l’Ajuntament de Granollers, es delimitarà amb 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 subministrament, muntatge i col·locació 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 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 la suficient antelació 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 dels 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. L’horari de muntatge 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 haurà de subcontractar amb empreses Especials de Treball, o 
amb Empreses d’Inserció Sociolaboral, un mínim del 50% de l’import de l’adjudicació del 
contracte. 
 
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 en 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: 
 
A) LOT 1 
 
a.- Tanques: 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’organització de la fira el material 
següent, en cada edició de la fira: 
 

- 300 tanques galvanitzades de 3,5 x 2 m. 
- 100 tanques de plàstic de 2 x 1 m. 
- 100 metres de ràfia opaca, per tapar zones d’accés restringit. 

 
Les tanques galvanitzades es començaran a col·locar el dijous de la setmana anterior a la 
d’inici de la fira, i s’aniran distribuint al llarg del recinte firal durant els dies de muntatge 
d’acord amb les indicacions de la direcció de la fira. Les tanques i materials es retiraran 
progressivament a partir del dimarts posterior a la finalització de cada edició de la fira. 
 
Les tanques de plàstic es col·locaran el divendres de la setmana anterior a la d’inici de la 
fira, i es retiraran a partir de l’endemà de la finalització de la fira. 
 
La organització de la fira facilitarà un plànol amb la distribució del material per a la seva 
correcta col·locació. 
 
b.- Serveis higiènics portàtils: 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’organització de la fira el material 
següent, en cada edició de la fira: 
 
4 cabines sanitàries standard, amb recirculació. 
2 cabines sanitàries adaptades a persones amb mobilitat reduïda, amb recirculació. 
4 rentamans portàtils. 
 
La col·locació de les cabines i dels mòduls rentamans es realitzarà el matí del dia abans 
de la inauguració de la fira en el punt que indiqui la direcció de la fira, i es retiraran 
l’endemà de la finalització de la fira. 
 
 
 
 



 
c.- Transport de materials: 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’organització de la fira, per a cada edició 
de la fira, els següents equips i materials: 
 
1 carretó elevador 4x4.  
1 camió que no superi les 7,5 tones. 
 
El carretó elevador ha d’estar operatiu en el recinte firal des del dilluns de la setmana de 
la inauguració de la fira, a les 8:00 h, fins al dimecres posterior a la finalització de la fira, 
a les 14:00 h. 
 
El camió ha d’estar operatiu un mínim de 25 hores durant la setmana que es celebra la 
fira, des del dilluns a primera hora fins al diumenge a la nit. Les hores es distribuiran 
durant els dies de la setmana d’acord amb el ritme i les necessitats de muntatge de la 
fira, en funció de les indicacions de la direcció de la fira.  
 
L’empresa licitadora detallarà en la seva oferta les característiques tècniques i 
prestacions del carretó elevador i del camió.   
 
d.- Taules i cadires: 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’organització de la fira: 
 

- 300 taules de 1,80 x 0,80 m. 
- 1.000 cadires. 

 
Les taules i cadires es distribuiran dins el recinte firal d’acord amb les instruccions de la 
direcció de la fira. 
 
Les taules i cadires es distribuiran i col·locaran a partir del dilluns de la setmana d’inici de 
la fira, per tal que estiguin desplegades definitivament la tarda del dia abans de la 
inauguració de la fira, i es retiraran l’endemà de la finalització de la fira. 
 
L’empresa licitadora detallarà en la seva oferta les característiques tècniques de les 
taules i les cadires. 
 
e.- Recinte dels animals: 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’organització de la fira, com a mínim: 
 

- 15 panells de 3 x 1,58 m.  
- 14 cledes metàl·liques de 2 x 1,10 m. 
- Puntals de rea que siguin necessaris, de 16 mm de diàmetre i d’1 metre de llarg. 

 
f.- Servei de suport logístic: 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’organització de la fira el personal 
necessari per realitzar les tasques detallades en els apartats a), b), c), d) i e) anteriors, i 
d’altres tasques sobrevingudes relacionades amb el muntatge i bon funcionament de les 
instal·lacions i serveis de la fira. 
 
L’horari per realitzar les tasques dins el recinte firal és des de les 7:00 h a 14:00 h, i des 
de les 15:00 h a 21:00 h, durant els 10 dies consecutius de muntatge, celebració i 
desmuntatge de la fira. 
 
El nombre d’hores de personal a contractar en cada edició és de 360 hores.   



 
B) LOT 2  
 
a.- Servei de Megafonia: 
 
L’organització de la fira, habilitarà una cabina en un estand interior de la carpa 
multisectorial climatitzada, per prestar el servei de megafonia.  
 
Les empreses licitadores hauran de detallar el sistema de megafonia que oferiran, la  
distribució sobre plànol dels altaveus, i les característiques tècniques dels equips mòbils, 
taula de so, altaveus i de la resta de material que utilitzaran. 
 
Es preveu que el nombre màxim d’hores de funcionament de la megafonia és de 40 
hores, a cada edició de la fira. L’horari de treball serà el següent: 
 
Dijous: des de les 17 h fins a les 21 h = 4 hores 
Divendres, dissabte i diumenge: des de les 10 h fins a les 21 h = 33 hores 
 
La persona que faci la funció de megafonia, haurà d’estar en el seu lloc de treball de la 
cabina de megafonia, 30 minuts abans de l’hora d’inici del seu horari de treball. 
 
La instal·lació de megafonia 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.  
 
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: 

 
LOT 1 
 
- Substituir el material (taules, cadires, tanques) defectuós o malmès en 3 hores. 
- Substituir el carretó elevador en 4 hores. 
- Substituir una cabina sanitària en 4 hores. 
- Substituir una persona del servei en 2 hores. 
 
LOT 2 
 
- Substituir o reparar un altaveu en 3 hores. 
- Muntatge d’un equip mòbil de so addicional en 3 hores. 
- Substitució del locutor/a en 4 hores. 
 
Així mateix, es detallarà a l’oferta el procediment d’actuació, els equips i els materials 
que l’adjudicatari posa a disposició de Granollers Mercat per garantir un bon servei de 
reparació i de substitució en cas de mal funcionament. 
 
 
Granollers, 31 d’octubre de 2017  

 
 
 
Jordi Táboas Suárez 
Director de Granollers Mercat 


