Àrea d’Afers Interns i Institucionals

Bases per a la contractació de l’espectacle
musical de la nit de les Festes Majors de Deltebre
2016
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1.- Context
Les Festes Majors de Deltebre són un dels esdeveniments més esperats de l’any per
la ciutadania que conforma el municipi. En aquest sentit, els dies de festa són dies de
cohesió familiar i dies per fomentar la convivència ciutadana, així com dies per gaudir
de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Deltebre i desconnectar de la rutina
diària.
De fet, és en aquest objectiu que les Festes Majors de Deltebre, més enllà dels
espectacles taurins, compta amb diversos espectacles nocturns com és el cas de les
actuacions musicals que es realitzen diàriament al recinte de ball. En aquest espai es
congreguen més de 700 persones, ja sigui amb família i/o amics, per tal de ballar les
cançons de moda o bé les cançons que recorden èpoques llunyanes però que
continuen, a dia d’avui, tenint èxit entre tots els públics.
Les nits de ball són, doncs, un acte prioritari en el marc de les festes del municipi atès
la constant afluència i participació de la ciutadania. És per aquest motiu que, des de
l’actual equip de govern, volem enfortir aquest espectacle, aposta per innovar i crear
un concurs amb el qual les orquestres puguin presentar i detallar les seves virtuts.
2.- Objecte del contracte
L’objectiu d’aquest contracte és traslladar les especificacions tècniques que haurà de
prestar l’adjudicatari del contracte que podrà optar a un màxim de dos dels lots que es
descriuen a continuació de forma que, cadascun dels lots, representarà l’adjudicació
d’un contracte diferenciat.
LOT 1: Nit del dissabte 6 al diumenge 7 d’agost
 5 hores d’actuació musical, de 00h a 05h, amb un descans de 20 minuts
acordat per la regidoria de Festes Majors de Deltebre


Instal·lació i recollida de tots els elements necessaris per a l’actuació
(megafonia, instruments, taules de so, il·luminació, amplificadors...etc)



Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.
o 00.00h a 02.30h – Cançons per a ballar
o 02.30h a 05h - Cançons actuals



Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal
designat de l’Ajuntament de Deltebre
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Cal esmentar que els equips i el tècnic de so corresponent haurà de sonoritzar
l’espectacle de presentació de les pubilles i reines de la Festa Major i la lectura
del Pregó. Un espectacle que començarà al voltant de les 23.15 hores

LOT 2: Nit del dissabte 13 al diumenge 14 d’agost
 4.30 hores d’actuació musical, de 00h a 04.30h, amb un descans de 10 minuts
acordat per la regidoria de les Festes Majors de Deltebre


Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia,
instruments, taules de so, il·luminació...etc)



Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.
o 00.00h a 03.00h – Cançons per a ballar
o 03.00h a 04.30h - Cançons actuals



Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal
designat de l’Ajuntament de Deltebre

LOT 3: Nit del diumenge 14 al dilluns 15 d’agost


4 hores d’actuació musical, de 00.30h a 04.30h, a les Festes Majors de
Deltebre (atès que en aquest cas abans hi haurà un espectacle teatral, l’hora d’inici de
l’actuació pot variar en un interval d’una hora)



Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia,
instruments, taules de so, il·luminació...etc)



Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.



Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal
designat de l’Ajuntament de Deltebre

LOT 4: Nit del dimecres 17 al dijous 18 d’agost


5.30 hores de festa musical dels anys 80 i 90, de 00.30h a 06h, a les Festes
Majors de Deltebre (atès que en aquest cas abans hi haurà un espectacle, l’hora
d’inici de l’actuació pot variar en un interval de mitja hora)



A la mitja part hi haurà l’acte d’elecció del Mister Dones Deltebre 2016 (durada
aproximada de 20 minuts)
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Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia,
instruments, taules de so, il·luminació...etc)



Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal
designat de l’Ajuntament de Deltebre

LOT 5: Nit del dijous 18 al divendres 19 d’agost


4.30 hores d’actuació musical, de 00.00h a 04.30h, amb un descans de 10
minuts acordat per la coordinació de les Festes Majors de Deltebre



Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia,
instruments, taules de so, il·luminació...etc)



Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.
o 00.00h a 03.00h – Cançons per a ballar
o 03.00h a 04.30h - Cançons actuals



Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal
designat de l’Ajuntament de Deltebre

LOT 6: Nit del divendres 19 al dissabte 20 d’agost


7 hores de festa amb DJ’s, de 00.00h a 07h, a les Festes Majors de Deltebre (la
comissió de festes, juntament amb els quintos i quintes, decidiran l’estil de la música de
la nit)



Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia,
instruments, taules de so, il·luminació...etc)



Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal
designat de l’Ajuntament de Deltebre

LOT 7: Nit del dissabte 20 al diumenge 21 d’agost


6.30 hores d’actuació musical, de 00h a 06.30h, a les Festes Majors de
Deltebre amb un descans de 20 minuts acordat per la coordinació de les
Festes Majors de Deltebre
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Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia,
instruments, taules de so, il·luminació, amplificadors...etc.)



Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i horari d’actuació.
o 00h a 03h – Cançons clàssiques per a ballar
o 03h a 06.30h - Cançons actuals



Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal
designat de l’Ajuntament de Deltebre.

3.- Metodologia
L’empresa adjudicatària del contracte de prestació de serveis haurà de gestionar i
coordinar l’actuació corresponent a les Festes Majors de Deltebre. Per a la prestació
del servei d’una manera adequada i eficient, l’empresa s’haurà de posar en contacte
amb el personal tècnic de l’Ajuntament per tal de coordinar la realització de
l’espectacle, les seves característiques singulars i definir i dissenyar el protocol
d’actuació de la nit corresponent.
Cal tenir en compte que l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de totes aquelles
despeses que facin relació a la seva actuació. L’ajuntament, per la seva banda, posarà
a disposició del grup musical un camerino adequat per al descans dels músics i uns
lavabos, així com aquells elements imprescindibles com l’adequació del recinte de ball.
4.- Possibilitat de no adjudicació d’un o més dels lots
L’ajuntament, en vista de les ofertes presentades, valorant la possibilitat que es pugui
organitzar l’esdeveniment per altres mitjans, tenint en compte el bé comú i públic, en el
sentit de la participació i interacció de la ciutadania en les festes majors, pot optar per
deixar desert un o més dels lots i decidir la seva organització per altres mitjans com
per exemple per part de les associacions de veïns.
L’ajuntament, en vista de les ofertes presentades, i després de realitzar la seva
valoració, es reserva el dret a no adjudicar per al cas que la puntuació assolida no
sobrepassi els 30 punts, cas en el qual el lot pot quedar desert.
5.- Presentació de les ofertes
Cada ofertant únicament es podrà presentar a un màxim de dos lots i no podrà
presentar més d'una proposició per cadascun dels lots. Així mateix, per a cadascun
dels lots ofertats l’orquestra haurà de ser diferent, és a dir no es podrà presentar la
mateixa orquestra per a més d’una nit. La infracció d'aquests preceptes podrà donar
lloc a la no admissió de totes les propostes presentades pel l’ofertant.
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Quan es tracti de grups d’empreses, d’empreses diferents però els mateixos socis,
empreses que facin servir dos o més societats limitades o anònimes o altres tipus
societats de capital per a la seva activitat, és a dir, en el cas d’empreses paral·leles
amb la mateixa activitat i/o activitats semblants, podrà presentar oferta únicament una
d’aquestes les empreses.
Les ofertes es presentaran a la seu de l’ajuntament de Deltebre, Espai d’Atenció a la
Ciutadania (EAC), plaça vint de maig, 1, 43580 Deltebre, en horari d‘atenció al públic
(de 8.30 a 14.00) en el termini previst en l’acord d’aprovació de la contractació per
l’òrgan competent.
Les ofertes es podran presentar, per correu, en aquest cas, l‘ofertant ha de justificar la
data de l‘enviament en l‘oficina de Correos i anunciar per email, en el mateix dia, a
l’ajuntament de Deltebre la remissió de l‘oferta, fent constar el títol complet de l‘objecte
del contracte i nom del candidat. Sense aquest requisit no serà admesa la proposició si
és rebuda per amb posterioritat a la data d‘acabament del termini assenyalat com a
límit per presentar ofertes. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data
sense que s‘hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
Les ofertes per participar en el procediment es presentaran en sobre tancat, signat pel
candidat i amb indicació del domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la
llegenda “Oferta per a la contractació de l’espectacle musical de la nit de les
Festes Majors de Deltebre 2016”.
6.- Criteris d’adjudicació per als lots 1, 2, 3, 5 i 7
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a la finalitat del
contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. L’òrgan
de contractació, puntuarà, per una part, diversos aspectes susceptibles de rebre
valoració subjectiva i, per una altra part, les millores i l’oferta econòmica. La valoració
màxima serà de 100 punts.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament i tècnicament més avantatjosa seran els que tot seguit s’indiquen,
d’acord amb la ponderació que es detalla per cadascun d’ells:
Criteris que depenen d’un judici de valor (80%)
Criteri

Puntuació màxima (80 punts)

Qualitat de l’espectacle musical a partir 40
d’una descripció detallada dels serveis
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que ofereixen, un llistat amb les
actuacions de l’any 2015 i cartes de
recomanació
Complements d’escenari de valor afegit 15
(focs, confeti, focus d’il·luminació,
pirotècnia...)
DJ musical una vegada finalitzat l’acte

10

Decoració específica per al recinte de 10
ball
Elements de participació amb el públic 5
assistent

Oferta econòmica (20%)
Pel que fa a l'oferta econòmica sempre que no s'hagi declarat com desproporcionada o
temerària rebrà la puntuació màxima de 20 punts aquella que sigui més baixa,
puntuant-se la resta d'ofertes de forma inversament proporcional a la quantia de les
mateixes:
FÓRMULA
Puntuació obtinguda = (Menor oferta econòmica x 20) / Oferta que es vol valorar

7.- Criteris d’adjudicació per als lots 4 i 6
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a la finalitat del
contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. L’òrgan
de contractació, puntuarà, per una part, diversos aspectes susceptibles de rebre
valoració subjectiva i, per una altra part, les millores i l’oferta econòmica. La valoració
màxima serà de 100 punts.

7

Àrea d’Afers Interns i Institucionals
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament i tècnicament més avantatjosa seran els que tot seguit s’indiquen,
d’acord amb la ponderació que es detalla per cadascun d’ells:
Criteris que depenen d’un judici de valor (70%)
Criteri

Puntuació màxima (70 punts)

Qualitat de l’espectacle musical a partir 25
d’una descripció detallada dels serveis
que ofereixen
Complements d’escenari de valor afegit 35
(focs, confeti, focus d’il·luminació,
pirotècnia, pantalles LED...)
Decoració específica per al recinte de 10
ball

Oferta econòmica (30%)
Pel que fa a l'oferta econòmica sempre que no s'hagi declarat com desproporcionada o
temerària rebrà la puntuació màxima de 30 punts aquella que sigui més baixa,
puntuant-se la resta d'ofertes de forma inversament proporcional a la quantia de les
mateixes:
FÓRMULA
Puntuació obtinguda = (Menor oferta econòmica x 30) / Oferta que es vol valorar

8.- Tipus màxim de licitació
-

Lot 1: 6.750 IVA inclòs
Lot 2: 6.000 IVA inclòs
Lot 3: 3.300 IVA inclòs
Lot 4: 3.000 IVA inclòs
Lot 5: 5.500 IVA inclòs
Lot 6: 3.000 IVA inclòs
Lot 7: 7.000 IVA inclòs
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9.- Òrgan de contractació
A la vista de l'import del contracte que no supera els llindars del contracte menor de
servies, l'òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l'expedient, de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, serà la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia.
10.- Regles Especials Respecte del Personal Laboral de l’Empresa Contractista
1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
reunint els requisits de titulació i/o experiència exigits, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’entitat
contractant del compliment d’ aquells requisits.
2.- L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en aquests plecs com a
objecte del contracte.
11.- Valoració de les ofertes.
No serà necessària la constitució de la mesa de contractació, es designa un jurat
constituït per Kilian Franch Arques (tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals),
Carlos Serra i Ventura (regidor d’Ensenyament, Joventut, Comunicacions i Festes),
Francisco Castro i Casanova (regidor d’Acció Comercial, Seguretat i Mobilitat) i Lluïsa
Ventura i Galiano (regidora d’Hisenda i Atenció a les Persones), per tal de valorar les
ofertes, podent designar suplent qualsevol altre regidor/a en cas d’absència dels
designats titulars.
12.- Garanties
La garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs). La garantia que
tindrà un termini de venciment de 15 dies a partir de l’execució del contracte,
respondrà dels següents conceptes:





De les penalitats imposades al contractista.
De la correcta execució del servei i prestacions contemplades en el contracte,
de les despeses originades a l’ajuntament per la demora del contractista en el
compliment de les seves obligacions
Dels danys i perjudicis ocasionats a l’ajuntament amb motiu de l'execució del
contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva resolució.
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Per al cas d’incompliment del contracte per causes imputables al contractista es podrà
confiscar la garantia.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia de 15 dies i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es
declari la resolució d'aquest sense culpa del contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o
assegurança de caució. L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar a l'interessat en
el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.
13.- Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze
dies hàbils següents a comptar de la data de la notificació de l'adjudicació.
Quan per causes imputables al contractista, no pugui formalitzar-se el contracte dins el
termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix.
14.- Termini d’execució del contracte
El termini d’execució d’aquest servei serà a les festes majors de l’any 2016
15.- Obligacions de l'adjudicatari.
El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, en
aquestes bases i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al
contractista l'òrgan de contractació.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com, de les conseqüències que es dedueixin
per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
Entre les obligacions específiques del contractista haurà les següents:



Les nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social del personal que treballi a
l’empresa contractada.
El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients

16.- Pagament del servei
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El pagament del servei es dura a terme una vegada realitzats els diferents actes,
prèvia presentació de la factura a l’Ajuntament de Deltebre i en un termini de 30 dies
des de l’aprovació de la mateixa.
17.- Penalitzacions
L’empresa adjudicatària haurà de responsabilitzar-se de complir les condicions
contractuals. En aquest sentit, es planteja una penalització d’un màxim del 10% del
valor del contracte, proporcionalment a l’incompliment, en el cas que no es compleixin
els requisits signats i que fan referència a les hores d’actuació, Setlist, escenografia i
millores proposades sempre i quan aquests no hagin estat acordats prèviament amb el
regidor de Festes de l’Ajuntament de Deltebre.
18.- Incompliment del contracte
Si l’espectacle o actuació s’hagués de suspendre per causes imputables a l’empresa
adjudicatària, l’ajuntament podrà optar per ajornar l’espectacle o bé quedar exempt de
qualsevol obligació de pagament.
19.- Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà pel que estableixen aquestes bases, i per allò no previst en elles,
serà d'aplicació del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no
s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent després
de l'entrada en vigor del Reial Decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb
el que disposa l'article 21.1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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