PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES RELATIU AL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE LOGÍSTICA INTEGRAL ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018
1. OBJECTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT”) té per objecte l’establiment de les condicions
tècniques que regiran en la contractació dels serveis de logística integral als Jocs Mediterranis
Tarragona 2018 (“JJMM Tarragona 2018”). Aquest servei dependrà de l’Àrea d’Operacions i
Serveis II de la Fundació Tarragona 2017, entitat a la que correspon l’organització dels JJMM
Tarragona 2018 (en endavant, “Fundació Tarragona 2017” o “Comitè Organitzador”).
L’objecte del present contracte comprèn els serveis que es descriuen a continuació, i que aniran
a càrrec de la Fundació Tarragona 2017:
1. Recepció, càrrega i distribució dels materials pesants que els Comitès Olímpics
Nacionals (“CON”) desplacin a les seus dels JJMM Tarragona 2018 amb les seves
pròpies expedicions, aportant els recursos materials i humans adients.
En aquests casos si els materials arriben als aeroports de Barcelona o Reus, o a l’estació
de l’AVE Tarragona, l’operadora logística donarà suport a la recepció i distribució dels
materials fins al Moll de Descàrrega de la Vila Mediterrània situat a l’Hotel El Paso de
Port Aventura o altres destinacions com les seus esportives.
Aquest servei inclou el trasllat (tornada) d’aquests materials pesants fins els seus punts
de sortida (aeroports i estació de l’AVE).
2. Operativa del Moll de Descàrrega i Centre Logístic de la Vila Mediterrània (“CLV”). Tant
el Moll de Descàrrega com el CLV seran creats pel Comitè Organitzador.
3. Servei de distribució dels materials des del CLV fins a les dependències pròpies de cada
Comitè Olímpic Nacional (“CON”). Cal destacar que el CLV estarà situat a l’aparcament
de l’Hotel El Paso de Port Aventura i les dependències de cada CON poden estar
situades al propi Hotel El Paso, a l’Hotel Caribe o a l’Hotel Port Aventura. Aquest servei
inclou el trasllat (tornada) dels materials no consumibles fins al CLV.
4. Servei de recepció i emmagatzematge del material del Comitè Organitzador al Centre
Principal de Voluntaris (“CPV”).
5. Servei de recepció i emmagatzematge al Centre Principal de Logística (“CPL”) i el
transport del material del Comitè Organitzador des del CPL fins a les instal·lacions i seus
d’entrenament i competició. Aquest servei inclou el trasllat (tornada) dels materials no
consumibles fins al CPL.
L’adjudicatari tindrà la condició de “Agent Oficial de Logística del Comitè Organitzador dels Jocs
Mediterranis Tarragona 2018”.
2. INFORMACIÓ PRÈVIA RELLEVANT
Tarragona ha estat designada, per part del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, seu dels
JJMM Tarragona 2018, que es duran a terme entre els dies 22 de juny i 1 de juliol de 2018. Els
Jocs Mediterranis són una competició de caràcter poliesportiu que es realitza cada quatre anys
en el marc del moviment olímpic.
A continuació detallem algunes de les dades rellevants i les necessitats de l’organització dels
JJMM Tarragona 2018.
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JJMM Tarragona 2018
-

26 Comitès Olímpics Nacionals participants, de tres continents (Europa, Àsia i Àfrica)
33 disciplines esportives, 2 de les quals per persones amb discapacitat (Atletisme i
Natació)
16 municipis seus amb instal·lacions esportives de competició
Atletes participants: 4.000
Oficials de les diferents delegacions: 1.000
Voluntaris (aproximat): 3.000
Tècnics Oficials Internacionals (ITOs): 360
Tècnics Oficials Nacionals (NTOs): 300
Personal Organització: 150
Altres membres de la família Mediterrània: 100
Mitjans de comunicació: 1.200

Les 33 disciplines esportives dels Jocs es disputaran en un total de 28 instal·lacions ubicades en
15 seus diferents, 13 dins de la mateixa demarcació de Tarragona i 2 a Barcelona. Aquestes
seus són: Altafulla, Barcelona, Calafell, Cambrils, Castelldefels, Constantí, El Morell, El Vendrell,
La Pobla de Mafumet, La Selva del Camp, Reus, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls, Vilaseca.
La Vila Mediterrània (en la què s’allotjaran els esportistes participants als Jocs -excepte els
participants a les proves de piragüisme, rem i hípica-), s’ubicarà al complex Port Aventura World,
situat a l’Avinguda de l’Alcalde Pere Molas, KM. 2, 43840 Vila-Seca, Tarragona.
Tant el Moll de Descàrrega com el CLV s’ubicaran a l’Hotel El Paso, un dels tres hotels dins de
la Vila Mediterrània. Els altres dos hotels que conformen el complex hoteler de la Vila són l’Hotel
Port Aventura i l’Hotel Caribe.
El Comitè Organitzador disposa de 3 espais definits per l’emmagatzematge de material:
1. Centre Principal de Logística
Situat a un municipi encara per determinar però en un àmbit territorial situat a les
proximitats de Tarragona, serà un punt d’acolliment i distribució de tot el material que el
Comitè Organitzador pugui necessitar per l’operativa diària d’aquest esdeveniment.
2. Centre Logístic de la Vila Mediterrània
El CLV tindrà un espai màxim de 600m2. Situat juntament al Moll de Descàrrega, és
l’espai on s’ubicaran tots els contenidors assignats als CONs. El CLV s’ubicarà a
l’aparcament de l’Hotel El Paso, dins de la Vila Mediterrània.
3. Centre Principal de Voluntaris (CPV)
Situat a la ciutat de Tarragona, serà el punt de distribució de materials propis de
l’operació diària dels Jocs, com per exemple roba, avituallaments, aigües, etc.
Per una millor comprensió de les especificitats reals del servei descrit en aquest PPT s’adjunten
5 annexos. A l’Annex 1 un calendari amb les dates de l’operativa logística dels JJMM Tarragona
2018, a l’Annex 2 l’espai i distribució dels 30 contenidors que conformen el CLV, a l’Annex 3, el
calendari esportiu amb les seus d’entrenament i competició, a l’Annex 4, el calendari de jornades
de treball d’intensitat alta i normal de cada magatzem i a l’Annex 5, la relació de CONs
participants als JJMM Tarragona 2018.
3. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE I
ABAST ESTIMAT DEL MATEIX
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En el present apartat es recullen les condicions en què haurà de prestar-se el servei de logística
integral objecte del contracte i l’abast estimat del mateix. L’esmentat abast estimat s’ofereix als
licitadors a efectes informatius, té caràcter orientatiu i no és vinculant. La Fundació Tarragona
2017 no es compromet a que s’assoleixi cap nombre de serveis concret. El volum definitiu del
servei (hores dedicades de personal, transport, el nombre i tipologia de maquinària pel servei de
recepció i emmagatzematge) vindrà determinat per les necessitats finals de logística integral, que
seran confirmades abans del dia 11 de juny.
Durant la setmana de l’11 al 15 de juny de 2018, el Director Operatiu designat per l’empresa
adjudicatària, amb la supervisió del Director d’Operacions i Serveis II dels JJMM Tarragona 2018:
-

haurà de dimensionar i concretar els serveis logístics necessaris per a la realització de
l’esdeveniment,
haurà de determinar el cost total dels esmentats serveis, d’acord amb els preus unitaris
oferts per l’adjudicatari, havent de realitzar els ajustos necessaris per tal que el cost de
l’operatiu en cap cas superi el pressupost màxim de licitació del present contracte.

El dimensionament dels serveis i del cost dels mateixos acabat d’esmentar es recollirà per escrit
en document que haurà de ser signat per l’adjudicatari i la Fundació Tarragona 2017 i que serà
vinculant per ambdues parts.
L’esmentat dimensionament es realitzarà durant la referida setmana, donat que, com s’ha
assenyalat, és en aquell moment quan ja es disposarà de tota la informació rellevant que
permetrà concretar els serveis necessaris.
3.1. Recepció de tot els materials pesants i la càrrega i distribució dels materials
pesants arribant als aeroports de Barcelona i Reus o a l’estació de l’AVE de
Tarragona fins al Moll de Descàrrega de la Vila Mediterrània.
L’adjudicatari haurà de donar el servei de recepció de tots els materials que arribin al Moll de
Descàrrega. Aquest servei inclou els material que arribin per carretera.
L’adjudicatari haurà de proveir d’un servei de transport per possibles arribades de materials
pesants dels CONs als aeroports de Barcelona, Reus i estació de l’AVE de Tarragona.
L’adjudicatari tindrà tota la informació de les arribades dels CONs i del possible material pesant
abans del dia 11 de juny.
En el cas de material especial com embarcacions de rem, piragüisme o vela, o cavalls,
l’adjudicatari haurà d’enviar aquest material directament a les seus de competició. La decisió de
quin material és susceptible (o no) d’anar directament a la seu o al CLV serà presa per la
Fundació Tarragona 2017 i comunicada amb suficient antelació a l’adjudicatari.
Aquest servei també inclou el procés invers, és a dir, el transport de materials pesants des del
CLV fins als aeroports o estacions de l’AVE de Tarragona.
Aquesta operativa, que també inclou un servei de desplaçament de material des de Moll de
Descàrrega, seus esportives i instal·lacions de la Fundació Tarragona 2017 fins als aeroports i
estació de l’AVE, anirà del 17 de juny al de 4 de juliol.
3.2. Creació i operativa del Moll de Descàrrega i del Centre Logístic de la Vila
Mediterrània.
Per tal d’introduir el present enunciat, cal destacar que dins l’espai d’aparcament de l’Hotel El
Paso, el Comitè Organitzador crearà un “hub” de magatzems per tal que cada CON participant
als Jocs disposi d’un espai tipus magatzem per poder dipositar tots els seus materials. Aquests
magatzems són contenidors de càrrega dipositats de forma ordenada segons es pot observar a
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l’Annex 2 del present Plec i de dimensions estàndard de 6m de llargada x 2,5m d’amplada i 2,6m
d’alçada aproximadament.
Així doncs, aquest punt fa referència al disseny d’una operativa entre la recepció del material
dels CONs al Moll de Descàrrega i la seva distribució en els containers assignats a cada CON.
A l’arribar al Moll de Descàrrega, i abans de la distribució pel CLV, el material passarà per un
control de seguretat dirigit i a càrrec de la Fundació Tarragona 2017.
Per aquest servei, l’adjudicatari haurà de proveir de personal i maquinària com carretons
elevadors, transpaletes o qualsevol altra eina de transport de mercaderies que considerin oportú
amb una capacitat màxima de transport de 800 kg.
L’operativa del Moll de Descàrrega anirà del 17 de juny al 4 de juliol, ambos inclosos.
3.3. Servei de distribució dels materials des del Moll de Descarrega fins les
dependències pròpies de cada CON.
Una vegada cada CON disposa del seu material al corresponent magatzem, aquests poden
necessitar suport per distribuir-lo a les seves dependències ubicades a cada hotel. És en aquest
sentit que l’operador logístic haurà de proporcionar aquest servei de distribució (en cas de ser
requerit) entre el “hub” de magatzem de l’Hotel El Paso i els espais de cada CON ubicats al propi
Hotel El Paso, a l’Hotel Caribe o a l’Hotel Port Aventura.
Per aquest servei de transport, l’adjudicatari haurà de proveir de personal i mitjans de transport
com furgonetes. Les peticions de distribució que puguin fer els membres de cada CON seran
únicament mitjançant els procediments establerts pel CIJM i comunicats pel Comitè Organitzador
a l’empresa logística.
3.4. Servei de recepció i emmagatzematge de material propi de l’Organització dins del
del CPV fins a les instal·lacions i seus d’entrenament i competició.
Aquesta operativa consisteix en el servei de recepció, organització i emmagatzematge de
materials propis de l’organització al CPV (Centre Principal de Voluntaris situat a la ciutat de
Tarragona).
Per aquest servei, l’adjudicatari haurà de proveir de personal i maquinària com carretons
elevadors, transpaletes o qualsevol altra eina de transport de mercaderies que tinguin una
capacitat màxima de transport de 800 kg.
Aquest servei estarà disponible del 15 de juny al 4 de juliol, a més de requerir una operativa de
recepció valorada en dos dies de treball i que s’efectuaran entre el 1 i el 10 de juny.
No es contempla inicialment el servei de transport ni distribució d’aquests materials.
3.5 Recepció i càrrega de materials del Comitè Organitzador dins del CPL.
Aquesta operativa consisteix en el servei de recepció, organització, emmagatzematge i càrrega
de materials propis de l’organització al CPL (Centre Principal de Logística).
Per aquest servei, l’adjudicatari haurà de proveir de personal i maquinària com carretons
elevadors, transpaletes o qualsevol altra eina de transport de mercaderies que tinguin una
capacitat màxima de transport de 800 kg.
Aquesta operativa estarà disponible de 17 de juny al 4 de juliol.
No es contempla inicialment el servei de transport ni distribució d’aquests materials.
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3.6 Eina informàtica i/o tecnològica de control de magatzems.
L’adjudicatari haurà de disposar pel servei d’una eina informàtica i/o tecnològica que permeti
controlar en tot moment els serveis de recepció, emmagatzematge i distribució de tots els
recursos materials que es dipositin als diferents espais logístics objectes d’aquest Plec.
La descripció d’aquesta eina s’haurà de proposar a l’oferta tècnica presentada pel licitador i serà
valorada segons els criteris de valoració establerts al Plec de Clàusules Particulars.

4. MATERIALS DE TERCERES PARTS
L’adjudicatari haurà de disposar d’espai que permeti la recepció, organització, emmagatzematge
i càrrega de materials de terceres parts (CON’s o organitzacions relacionades). El cost que pugui
suposar la disposició de l’esmentat espai en cap cas anirà a càrrec de la Fundació Tarragona
2017.
5. DIRECTOR DEL SERVEI
El director de l’Àrea d’Operacions i Serveis II de la Fundació Tarragona 2017, o persona en qui
aquest delegui, serà el responsable del present contracte, i tindrà les facultats de supervisar la
prestació del servei i donar aquelles indicacions que siguin necessàries per a garantir-ne una
correcta execució.
El director de Servei serà qui, sota el criteri de màxima eficiència, haurà de donar el vistiplau a la
planificació i distribució dels recursos necessaris destinats a complir amb tots els objectius
descrits en el primer punt del present PPT.
6. MITJANS PERSONALS i EQUIP MÍNIM REQUERIT
L’adjudicatari haurà de dedicar a l’execució del contracte els mitjans personals necessaris per a
garantir, durant tota la seva durada, la correcta execució del servei.
En tot cas, es requereix allò indicat seguidament:
-

Director Operatiu
L’adjudicatari haurà de posar a disposició de la Fundació Tarragona 2017 un (1) director
de l’operatiu, que serà el responsable de coordinar els serveis objecte del contracte.
Aquest director haurà d’estar a disposició del servei a partir del dia 17 de maig.
Aquest director serà, a més, l’interlocutor amb el què es relacionarà el Director de l’Àrea
d’Operacions i Serveis II de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui aquest delegui.
Durant la setmana de l’11 al 15 de juny de 2018, el Director Operatiu designat per
l’empresa adjudicatària, amb la supervisió del Director d’Operacions i Serveis II dels
JJMM Tarragona 2018:
o
o

haurà de dimensionar i concretar els serveis logístics necessaris per a la
realització de l’esdeveniment,
haurà de determinar el cost total dels esmentats serveis, d’acord amb els preus
unitaris oferts per l’adjudicatari, havent de realitzar els ajustos necessaris per tal
que el cost de l’operatiu en cap cas superi el pressupost màxim de licitació del
present contracte.
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El dimensionament dels serveis i del cost dels mateixos acabat d’esmentar es recollirà
per escrit en document que haurà de ser signat per l’adjudicatari i la Fundació Tarragona
2017 i que serà vinculant per ambdues parts.

-

Adjunt Director Operatiu
L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte una posició de tècnic
especialista que faci d’adjunt del director operatiu. Des del 17 de maig, aquesta posició
haurà de prestar els seus serveis presencialment, a les oficines de la Fundació
Tarragona 2017, en horari laboral. I, a partir del 17 de juny, l’adjunt a director operatiu
haurà de prestar els seus serveis al centre de convencions de Port Aventura, en una
oficina proporcionada pel Comitè Organitzador.

-

Cap de Magatzem
L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte la posició de cap de magatzem
en cada un dels tres magatzems a càrrec de la Fundació. El cap de magatzem del CPV
començarà el 15 de juny i els altres dos caps el dia 17 de juny. Tots tres acabaran
l’operativa el dia 4 de juliol.

-

Conductors de maquinària de transport de material
L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte la posició de conductors de
maquinària de transports de material al CLV, CPV i CPL. Aquests transportistes hauran
de tenir el permís de conduir de la maquinaria que correspongui i totes les autoritzacions
que la normativa vigent estableixi, observant les mesures de seguretat que les
peculiaritats del servei requereixi.
Un mes abans de l’inici dels JJMM Tarragona 2018, l’adjudicatari haurà de presentar a
la Fundació Tarragona 2017 declaració responsable on es relacionin els treballadors que
adscriurà a l’execució del servei objecte del present contracte, amb indicació de les
següents circumstàncies per a cadascun d’ells:
o
o

-

Nom i cognoms
Permís de manipulació de la maquinària a utilitzar

Conductor de camions (fins a 3.500 kg) i furgonetes
L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte els conductors de furgonetes.
Els transportistes hauran de tenir el permís de conduir de la classe que correspongui en
cada cas i totes les autoritzacions que la normativa vigent estableixi, observant les
mesures de seguretat que les peculiaritats del servei requereixi.
Els transportistes hauran de conèixer els recorreguts a realitzar i els vehicles a conduir,
circumstància de la qual serà responsable l’adjudicatari.
Un mes abans de l’inici dels JJMM Tarragona 2018, l’adjudicatari haurà de presentar a
la Fundació Tarragona 2017 declaració responsable on es relacionin els treballadors que
adscriurà a l’execució del servei objecte del present contracte, amb indicació de les
següents circumstàncies per a cadascun d’ells:
o
o

Nom i cognoms
Permís de conduir de la tipologia de vehicle a conduir
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L’adjudicatari haurà de dedicar tots els mitjans personals i materials necessaris per el compliment
dels objectius descrits en el primer punt del present PPT, sent el Departament de Logística de la
Fundació Tarragona 2018 la única responsable dins de cada un dels espais habilitats i descrits
en el segon punt (CPL, CPV i CLV).
7. MITJANS MATERIALS: MAQUINÀRIA I VEHICLES DE TRANSPORT
L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte tots els mitjans materials que resultin
necessaris per a la prestació del servei. En particular, l’adjudicatari haurà d’adscriure-hi les
màquines, vehicles de transport i remolcs necessaris per a la prestació dels serveis objecte del
present contracte.
Aquesta maquinària haurà de complir tots els requisits legals que exigeixen les disposicions
vigents en la matèria.
8. ALTRES MITJANS MATERIALS
L’adjudicatari es compromet a posar a disposició de l’equip tècnic dedicat a l’execució del
contracte, com a mínim, un telèfon mòbil i un ordinador portàtil per cadascun dels llocs del director
i el Adjunt de Director Operatiu que prestin els seus serveis a les oficines de la Fundació
Tarragona 2017. L’esmentat equipament haurà de ser entregat a la Fundació Tarragona 2017
per la seva adequació a les normes de seguretat i protecció de dades. Un cop finalitzat el
contracte, l’equipament podrà ser retirat de la Fundació Tarragona 2017 havent rebut
l’autorització prèvia del Director del Servei.
L’adjudicatari es compromet a utilitzar, en el desenvolupament de les prestacions objecte del
contracte, les impressores marca Kyocera (proveïdor oficial de la Fundació Tarragona 2017) que
li siguin facilitades per dita Fundació.
9.

OBLIGACIONS D’INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ DURANT L’OPERATIU DELS
JOCS

A les 20:00 hores de cada dia de l’operatiu dels JJMM Tarragona 2018 i l’adjudicatari hauran de
mantenir una reunió amb el departament de logística per:
-

A través d’un informe entregat per l’adjudicatari, avaluar el nombre de serveis prestats i
mitjans destinats en l’operativa del dia anterior. Aquest informe tindrà la finalitat de ser
avaluat dins del conjunt de mitjans estimats en aquest PPT.

-

Recopilar les incidències del dia.

-

Planificar l’operativa del dia següent.

10. MEMÒRIA
A la finalització de l’execució del servei i/o com a màxim el 31 de juliol de 2018, l’adjudicatari
entregarà a la Fundació, en format memòria, les dades del servei total efectuat. El contingut
d’aquesta memòria final serà acordat de forma prèvia entre la Fundació Tarragona 2017 i
l’adjudicatària del servei.
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