
 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
 

 

1 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

 

NOTA IMPORTANT: Aquesta oferta s’haurà de presentar: 

o En SOBRE TANCAT a l’exterior sobre  cal posar 

 les vostres dades 

 i la següent frase: “contractació menor de serveis de diversos de logística i 

audiovisuals dels esdeveniments anuals i festius de l’Ajuntament de 

Deltebre” 

o Lloc: Espai d’Atenció a la Ciutadania (EAC) de l’Ajuntament de Deltebre Plaça 

Vint de Maig, 1 - 43580 Deltebre 

o Horari: 8.30h a 14.00h de dilluns a divendres 

o Data límit: 25 d’abril de 2016   

 

Oferta per a la contractació menor de serveis de diversos de logística i audiovisuals dels 

esdeveniments anuals i festius de l’Ajuntament de Deltebre 

1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA 
 

Nom i cognoms / Raó Social 
      

DNI / NIF  
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 
2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL  
  

Nom i cognoms 
      

DNI / NIF /NIE/ 
Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

 

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 

      

Adreça electrònica 
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

 

 

3.- PRESSUPOST LOTS 1 i 2 (CAL PRESENTAR-LOS NECESSÀRIAMENT SI ES VOL 

PARTICIPAR) 

Pressupost de material a subministrar quan l’ajuntament ho 

necessiti per al diferents actes (inclòs transport, muntatge i 

desmuntge) 

IVA 

INCLÒS 

Preu 

unitari 

IVA 

INCLÒS 

Preu en 

lots 

Lot1: Relació de preus unitaris i en grup, amb transport, 
muntatge i desmuntatge inclòs, del servei de logística 

  

Cadires plàstic   

Cadires fusta   

Taules banquet per a menjades populars   

Sanitaris públics   

Hora de cost de treballs de neteja de l’espai (abans i després de 

l’esdeveniment) 

  

Lot2: Relació de preus unitaris, amb transport, instal·lació i 
retirada inclosa, del servei d’audiovisuals 

  

Mòduls d’escenari   

Micròfon sense fils   

Micròfon de peu   

Altaveus   

Taula de so   

Rac de premsa   

Il·luminació    



 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
 

 

3 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

Focus d’il·luminació    

Projector   

Pantalles per a projectar   

Faristol   

Hora de cost del tècnic de so i de supervisió durant el transcurs 

dels esdeveniments que així ho requereixin  

  

 

 

Descripció i qualitat del material i servei detallat en l’objecte del contracte dels Lot 1 i 2 

Lot1: Relació de preus unitaris i en grup, amb transport, muntatge i desmuntatge 
inclòs, del servei de logística 

Cadires plàstic 

 

Cadires fusta 

 

Taules banquet per a menjades populars 

 

Sanitaris públics 

 

Hora de cost de treballs de neteja de l’espai (abans i després de l’esdeveniment) 

 

Lot2: Relació de preus unitaris, amb transport, instal·lació i retirada inclosa, del servei 
d’audiovisuals 

Mòduls d’escenari 
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

 

Micròfon sense fils 

 

Micròfon de peu 

 

Altaveus 

 

Taula de so 

 

Rac de premsa 

 

Il·luminació  

 

Focus d’il·luminació  

 

Projector 

 

Pantalles per a projectar 

 

Faristol 

 

Hora de cost del tècnic de so i de supervisió durant el transcurs dels esdeveniments que així 
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5 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

ho requereixin  

 

 

 

4.- Oferta del lot 3: s’ofereix realitzar l’objecte del Lot 3 de referència per la quantitat de 

________________________.-€ IVA INCLÒS 

A més aportaré les següent millores al Lot3: 

Criteri/millora Marqueu amb una creu les millores 
que aporteu al Lot 3 

Condicionament i neteja del recinte 

abans i després de l’esdeveniment, 20 

punts 

 

300 fundes per a vestir les cadires de 

PVC de gala, 20 punts 

 

Pantalla LED gegant, 20 punts  

 

5.- Oferta del lot 4: s’ofereix realitzar l’objecte del Lot 4 de referència per la quantitat de 

________________________.-€ IVA INCLÒS 

 

Descripció i qualitat del material detallat en l’objecte del contracte, 10 punts 

Lot4: nits de ball de les festes majors de Deltebre 

Acte de Presentació de pubilles del dia 6 d’agost  

Decoració de Gala per al recinte i escenari de ball 

 

 

 

 

Lloguer i instal·lació de 300 taules rodones petites i 1000 cadires  

 

 

Lloguer i instal·lació de 200 cadires de gala  
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6 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

Espectacle pirotècnic d’1 minut de durada 

 

 

Lloguer i instal·lació d’un escenari de 10m x 6m per al recinte exterior de ball 

 

 

Lloguer i instal·lació d’una carpa que permeti adequar i cobrir l’escenari amb les mides 

 

 

Lloguer i instal·lació de 4 lavabos (2 adaptats per a minusvàlids)  

 

 

Lloguer i instal·lació d’un camerino per als artistes  

 

 

Espectacles de la Festa Major del 13 d’agost fins al 21 d’agost 

Decoració per al recinte i escenari de ball 
 
 

Lloguer i instal·lació de 300 taules rodones petites i 1000 cadires per al recinte exterior de 
ball 
 
 

Lloguer i instal·lació d’un escenari de 10mX6m per al recinte exterior de ball 
 
 
 

Lloguer i instal·lació d’una carpa que permeti adequar i cobrir l’escenari amb les mides 
 
 
 

Lloguer i instal·lació de 8 lavabos (2 adaptats per a minusvàlids)  
 
 

Lloguer i instal·lació d’un camerino per als artistes  
 
 

 

A més ofereixo les següents millores 

 

Criteri/milora Marqueu amb una creu la 
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7 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

millora que oferiu 

Neteja i condicionament diari del recinte per tal que estigui de 

manera correcta i adequada per als espectacles de les nits, 20 

punts 

 

MUPI o pantalla electrònica amb la qual s’anunciïn els actes de 

les festes majors, 15 punts 

 

 

6.- Oferta del lot 5: s’ofereix realitzar l’objecte del Lot 5 de referència per la quantitat de 

________________________.-€ IVA INCLÒS 

A més aportaré les següent millores al Lot5: 

 

Criteri/millora Marqueu amb una creu si oferiu la 
millora 

Neteja i condicionament del recinte 

abans i després dels actes, 35 punts 

 

 

6.- LA SOL·LICITUD HAURÀ D’ANAR ACOMPANYADA DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: 

 Declaració censal o altra documentació que acrediti estar donant d’alta per exercir 

l’activitat o professió. 

 Per al cas d’empresari individual persona física: 

o Fotocòpia del DNI. 

 Per al cas de persona jurídica: 

o Còpia de l’escriptura de constitució i posteriors modificacions, si s’escau, 

degudament inscrites al Registre Mercantil 

o Fotocòpia del NIF 

o Fotocòpia del DNI del representant 
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8 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de 

la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per 

correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals. 

 

 

7.-DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

 MARQUEU AMB UNA CREU LA DECLARACIÓ RESPONSABLE I, DESPRÉS DE 

LLEGIR ATENTAMENT, SIGNEU 

 Declaro responsablement que com a empresari (persona física) o l’empresa que 

represento no es troba incursa en cap de les prohibicions per contractar previstes a 

l’article 60 del TRLCSP.  

 Declaro responsablement que com a empresari o l’empresa que represento es troba al 

corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, sense 

perjudici de l'obligació d'acreditar aquesta situació als casos d'adjudicació efectiva dels 

contractes administratius.  

 Autoritzo a l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració 

Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, les dades relatives al 

compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de 

comprovació dels requisits establerts per tal de contractar amb l’administració. 

Deltebre, de   de 2016 

Signatura  


