PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL SERVEI DE
SUBSMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’IL·LUMINACIÓ I
ENFOSQUIMENT DELS JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT”) té per objecte l’establiment de les condicions
tècniques que regiran en la contractació dels serveis de subministrament d’elements d’il·luminació i
enfosquiment per la realització dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 (“JJMM Tarragona 2018”).
Aquest servei dependrà de l’Àrea d’Operacions II de la Fundació Tarragona 2017.

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.
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, Vila-seca.
3. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE I ABAST
ESTIMAT DEL MATEIX
En el present apartat es recullen les condicions en què haurà de prestar-se el servei de muntatge, gestió
i desmuntatge d’elements d’il·luminació i enfosquiment durant els JJMM Tarragona 2018. Les
necessitats d’elements d’il·luminació i enfosquiment del Comitè Organitzador són especificades en
l’Annex 1. L’adjudicatari haurà de subministrar els materials especificats en l’annex amb una tolerància
(en mides i característiques) de +/- 10%, sempre i quan aquesta desviació no impedeixi donar el servei
objecte del contracte. En cap cas, els elements a subministrar podran tenir una antiguitat superior als 5
anys.
Correspondrà a l’adjudicatari definir i adscriure a l’execució del contracte els recursos humans, serveis
de transport, maquinaria (nombre i tipologia) necessaris pel compliment del servei del present PPT.
En determinats casos, degut a les reduïdes dimensions o altres criteris que seran clarament definits per
la Fundació Tarragona 2017, l’adjudicatari podrà emmagatzemar el material dins de les pròpies seus
de l’operativa en qüestió.
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L’acondiciament previ de les superfícies objecte d’actuació que sigui necessari per la realització del
servei objecte del present PPT anirà a càrrec de l’adjudicatari.
En l’Annex 2 del present PPT s’adjunten els plànols i característiques d’instal·lació de tots els materials
modulars efímers de cada seu. L’adjudicatari haurà de tenir en compte únicament les necessitats
d’estructures efímeres especificades en l’Annex 1.
L’Annex 3 recull el calendari de competició amb totes les seus dels JJMM Tarragona 2018. Per
procedir a la sol·licitud de les visites, l’adjudicatari ho haurà de demanar per correu a l’adreça
tarragona2018@tarragona2018.cat.
4. PLA DE TREBALL
L’adjudicatari haurà d’informar del pla de treball per instal·lació dels elements d’il·luminació i
enfosquiment descrits en l’Annex 1 del present PPT. En concret, l’adjudicatari haurà de definir un pla
de muntatge on no només s’especifiqui els terminis necessaris pel muntatge i desmuntatge dels
elements d’il·luminació i enfosquiment, sinó que també, el temps necessari entre el dia d’entrada del
director operatiu de l’adjudicatari i l’inici de muntatge.
El pla de muntatge s’haurà d’adaptar a les necessitats d’organització interna del Comitè Organitzador,
sabent que, en cap cas, la data de muntatge serà superior a quinze (15) dies naturals abans l’inici de
la competició, i que la data de desmuntatge en cap cas serà superior a cinc (5) dies després de la
finalització de competició.
5. TEMPS DE REACCIÓ
En les instal·lacions on hi ha competicions susceptibles de ser televisades, informació que el Comitè
Organitzador proporcionarà amb la deguda antelació, l’adjudicatari haurà de proveir d’un servei de
reacció immediata. En la resta de casos, el temps de reacció no serà mai superior a les 4 hores.

6. 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 del Servei serà el responsable de, sota el criteri de màxima eficiència i les necessitats
logístiques especificades pel Comitè Organitzador, la planificació i distribució dels recursos necessaris
destinats a complir amb tots els objectius descrits en el primer punt del present PPT.
7. 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 següent a la formalització del
contracte.
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Aquest director serà, a més, l’interlocutor amb el què es relacionarà el Director d’Operacions i
Serveis II de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui aquest delegui.
8. 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 la maquinària i
vehicles de transport 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.

9. 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 pel director que presti 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.

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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