INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE SONORITZACIÓ,
IL·LUMINACIÓ I EFECTES PER A SIS ACTES DE LES FESTES DE NADAL

Objecte
L’objecte del present informe es fixar les prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del
contracte del servei tècnic de sonorització, il·luminació i efectes per a sis actes de les les festes de
Nadal:
 Encesa de llums de Nadal de Manacor dia 26 de novembre de 2021.
 Encesa de llums de Nadal de Porto Cristo dia 27 de novembre de 2021.
 Arribada Patge de Pare Noel a Manacor dia 20 de desembre de 2021.
 Arribada Patge de Pare Noel a Porto Cristo dia 21 de desembre de 2021.
 Arribada Patge de Reis a Manacor dia 27 de desembre de 2021.
 Arribada Patge de Reis a Porto Cristo dia 28 de desembre de 2021.
Descripció de l’esdeveniment
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Manacor, vol promoure l’encesa de llums de Nadal de Manacor i
Porto Cristo i l’arribada del Patge de Pare Noel i dels Reis amb diversos efectes especials de so i llum
com són màquines de fer fum,llançadores de confeti i serpentines,altaveus, taula de control de llums...
L’empresa adjudicatària posarà els mitjans tècnics per tal de poder desenvolupar els actes.
A continuació es detallen els dies que l’Ajuntament vol que es realitzin les activitats. Els horaris seran
acordats amb la persona adjudicatària,










Encesa de llums de Nadal de Manacor dia 26 de novembre de 2021.
Que tendrà lloc a la plaça de sa Bassa i tendrà una durada mínima d’una hora.
Encesa de llums de Nadal de Porto Cristo dia 27 de novembre de 2021.
Que tendrà lloc a la plaça de l’Aljub i tendrà una durada mínima d’una hora.
Arribada de Pare Noel a Manacor dia 20 de desembre de 2021. davant ajuntament, de 2 a 4
hores
Que tendrà lloc davant la plaça de l’Ajuntament i tendrà una durada mínima de dues hores i
un màxim de quatre hores.
Arribada de Pare Noel a Porto Cristo dia 21 de desembre de 2021.
Que tendrà lloc a determinar i tendrà una durada mínima de dues hores i un màxim de quatre
hores.
Arribada Patge de Reis a Manacor dia 27 de desembre de 2021.
Que tendrà lloc davant la plaça de l’Ajuntament i tendrà una durada mínima de dues hores i
un màxim de quatre hores.
Arribada Patge de Reis a Porto Cristo dia 28 de desembre de 2021.
Que tendrà lloc a determinar i tendrà una durada mínima de dues hores i un màxim de quatre
hores.

L’empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta d’efectes, so i llum per aquests events que
haurà de ser acceptada per el regidor de festes i aquest podrà proposar canvis.
Els horaris i la ubicació que encara està per determinar i haurà de ser consensuada juntament amb la
delegació de Festes.
Les propostes a presentar hauran de recollir tots els aspectes que es precisin per organitzar i portar a
terme el referits actes així com l’equip de llum i só i efectes.
Per l’acte de dia 27 de desembre de l’arribada dels patges dels reis, a més s’ha de realitzar la
il·luminació de la façana de l’Ajuntament durant l’acte que constarà com a mínim de decoració amb
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Consideracions generals

figures de nadal, llums de colors i canons de llums, igualment l’empresa adjudicatària haurà de
presentar una proposta que haurà de ser acceptada per el regidor de festes i aquest podrà proposar
canvis.
L’empresa contractista ha de subministrar la instal·lació elèctrica provisional , i queda sota la
seva responsabilitat la seva legalització i seguretat , s’haurà de prendre totes les mesures de
seguretat pertinents per tal de garantir la integritat de tots els assistents.
S’ha de presentar a l’Ajuntament la legalització d’aquesta.

Característiques tècniques
Preu
L’aportació econòmica municipal per a la realització del acte serà de 7.356 € més import d’IVA al 21%
1.544,76 €, i un cost total de 8.900,76 €.
Aquest valor s’ha estimat en base a un pressupost aportat per el regidor de Festes.

Obligacions de l’administració

1. Facilitar a l’empresa contractista la pertinent autorització municipal per poder desenvolupar
l’activitat .
Obligacions de l’adjudicatari






Serà responsable dels accidents, danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin
causar a tercers a conseqüència de la realització de treballs objecte del contracte i treballs
complementaris que siguin necessaris per dur-lo a terme. L’empresa adjudicatària haurà de
contractar una pòlissa d’assegurança de suspensió i cancel·lació d’espectacles i les
assegurances corresponents de Responsabilitat Civil per a cobrir possibles danys a
tercers, persones i bens tal i com es preveu a l’article 10 de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’accés, inici i exercici d’activitats de les Illes Balears.
Col·laborar amb l’Ajuntament per tal de garantir el compliment de les mesures per fer front a
la Covid-19
Les propostes a presentar hauran de recollir tots els aspectes que es precisin per organitzar i
portar a terme el referits actes així com l’equip de llum i só.



L’adjudicatari serà el responsable del treballs i pagaments encaminats per a la realització dels
actes, sent a risc i ventura del desenvolupament i producció de les actuacions, així com
realitzar i contractar, baix la seva responsabilitat, als professionals necessaris per a la
organització i producció de l’activitat.



L’adjudicatari serà responsable de la il·luminació, infraestructures, sonorització i maquinaria i
seguretat pel correcte desenvolupament dels espectacles, sent amb estricte i exhaustiva
diligència el compliment de la normativa que resulta que resulti d’aplicació en matèria laboral,
de Seguretat Social, seguretat i higiene en el treball, prevenció de risc laborals, etc. Respecte
del personal que s’usi per l’execució del contracte.
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L’adjudicatari del present contracte tindrà les següents obligacions:

Serà responsable del accidents, danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin
causar a tercers a conseqüència de la realització de treballs objecte del contracte.



Haurà de realitzar tots els muntatges complint els requisits tècnics exigits, així com l’obtenció i
acreditació de totes les certificacions tècniques del muntatge de conformitat amb les que es
determinin a la normativa vigent, estant l’empresa contractista obligat a disposar per la seva
compte i càrrec.



Es farà així mateix càrrec de la coordinació, seguiment, control i la procuració de les
necessitats tècniques derivades dels esdeveniment, tant pel que fa a les tasques
d’organització i muntatge prèvies a les actuacions , com en les quals tindran lloc durant
l’execució de les mateixes i les posterior derivades de l’activitat, així com de les despeses.



L’adjudicatari serà responsable de la seguretat, tant dels artistes, com del lloc on es
desenvolupi l’acte, pel que contractarà si escau el personal necessari pertanyent a una
empresa de seguretat homologada pel Ministeri de l’Interior.
Així mateix es responsabilitza del compliment de les mesures necessàries quant a la
prevenció de riscos laborals.
L’adjudicatari no podrà cedir i/o subcontratar la totalitat de l’esdeveniment, sense perjudici de
les diferents subcontratacions que hagi de dur a terme per a la seva producció tècnica.
L’adjudicatària serà responsable de reparar qualsevol dany o desperfecte que pugui afectar al
mobiliari urbà a causa o arran de l’execució de les actuacions.
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de recollir el muntatge realitzat per a l’execució de
l’acte, hauran de deixar el recinte utilitzat per a la celebració del mateix en la situació habitual
i, si procedeix de la devolució o enviament dels materials utilitzats en l’execució de l’acte
(dispositius electrònics, mitjans audiovisuals).
En general, l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de tots els aspectes que comporti la
producció del event .
Anirà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol despesa extraordinària a conseqüència de
modificació de la programació i/o suspensió total o parcial dels actes.
En relació a la suspensió total o parcial:
a. L’empresa adjudicatària haurà de contractar una pòlissa d’assegurança de suspensió
i cancel·lació d’espectacles.
b. La suspensió total o parcial dels actes correspondrà a l’Ajuntament de Manacor i les
autoritats municipals i/o competents. La suspensió es produirà a partir del moment
que l’Ajuntament comuniqui al contractista o al responsable que es trobi en el lloc de
l’actuació. Es considerarà vàlida la comunicació que es realitzi via telefònica per
missatge escrit.












L’Ajuntament de Manacor es reserva el dret, sense cap cost econòmic afegit de:
a. Corregir i modificar la data, horari i lloc de l’esdeveniment, dels muntatges i
desmuntatges, de les proves de so i llum i de les actuacions , per motius justificats,
de força major o per suspensió total de les activitats per previsions de condicions
climatològiques adverses, un cop adjudicats els contractes i sempre i quan no s'hagi
iniciat la seva execució. Això implicaria la comunicació prèvia per part de l'Ajuntament
de Manacor al contractista del fet i inclouria la correcció i modificació prevista al
respecte.
b. A fer publicitat, en qualsevol format (projeccions, pancartes, TV, premsa, ràdio...) i
amb el contingut publicitari que consideri adient, propi o de tercers. Així com utilitzar
imatges i so dels artistes contractats en qualsevol moment per promocionar les
Festes del Nadal de 2021.
L'Enginyera Municipal
Bàrbara Sureda Gomila
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