
 

Convocatòria aprovada per acord de gerència núm. 76, de 15 d’abril de 2019                                                                      Pàgina 1 de 6 

 

ANUNCI 

CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR EL SERVEI D’INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL MERCAT 

AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (MAC) 2019 

Expedient 19/10  

INTRODUCCIÓ 

La gestió del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) és un encàrrec que assumeix anualment l’Àrea 

Audiovisual de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., provinent de l’Ajuntament de Granollers, la Diputació 

de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  

L’edició d’enguany del MAC tindrà lloc el dia 12 de juny de 2019. 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte  d’aquest contracte és la prestació del Servei d’Infraestructura General del Mercat Audiovisual de 

Catalunya (MAC) 2019, mitjançant contracte menor de serveis. 

OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI 

Els objectius generals d'aquest servei són:  

- Portar a terme el projecte tècnic d’infraestructura general del certamen, d’acord amb els 

paràmetres, materials i condicions expressats en la seva memòria tècnica 2019. 

- Executar el muntatge i desmuntatge de tota la infraestructura general del certamen perquè estigui 

a punt el dia 12 de juny, en els espais de Roca Umbert assenyalats i en els termes expressats en la 

memòria tècnica 2019.  

TASQUES A REALITZAR 

L’adjudicatari haurà d'assumir les funcions següents derivades de l’execució dels treballs descrits i que 

seran inclosos en el contracte: 

- Provisió zona 1: Nau Dents de Serra + Accés a Fira MAC. 

- Provisió zona 2: Terrassa. 

- Provisió zona 3: Distribuïdor 1. 

- Provisió zona 4: Nau B1. 

- Provisió zona 5: Plató (Centre Audiovisual).  

- Provisió varis: Muntatge-desmuntatge. 

- I en general, totes aquelles funcions o tasques necessàries per a l’assoliment de l’objecte del 

contracte. 
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PROJECTE TÈCNIC D’INFRAESTRUCTURA 2019 

        

 

        

        
ZONA 1. NAU DENTS DE SERRA.  ACCÉS I FIRA MAC 

NECESSITATS TÈCNIQUES QUANTITAT     

         

        ACREDITACIONS         

1. 1     Endoll doble i cablejat en taulell d'acreditacions 4 ut.     

1. 2     Roba negra per folrar el sobre, el faldó frontal i laterals de taules en L.  Que no transparenti. 20 ml     

        ESPAIS EXPOSITIUS         

1. 3     
Endolls dobles i cablejat per cada expositor, posats a terra al costat de l'estructura modular 
lateral 13 ut.     

        Endolls dobles i cablejat per projectors penjats de les biguetes metàl·liques 2 ut.     

1. 4     Moqueta firal de color negre "Antracita"  o similar amb protecció de plàstic per a terra 660 m2     

1. 5     Tela negra per folrar taules en espai central.  Que no transparenti. 54 ml     

1. 6     

MS.1.1 Elements separadors de tela amb mides 270cm (longitud) x 330cm (alçada) entre espais 
expositors col·locats entre pilars existents (veure plànol adjunt) . Cada element serà format per 
: 
 
- Pany de roba amb composició 100% polièster transparent tipus "gasa" model tipus "VOLIE 
LEZA" de TEXTIL BATAVIA S.L. color "Blanco óptico 2".  La roba incorpora tractament ignífug 
CLASE 1.  
 
- tubs metàl·lics amb diàmetre 15mm i longitud de 270cm col·locats al cantó inferior i superior 
dels elements separadors i fixats a la roba que donen pes i la "caiguda" necessària perquè la 
roba quedi tensada. Fixació tub superior a la biga d'acer existent mitjançant ancoratges rígids 
amb separació de la biga per tal de deixar el pas de carril d'il·luminació existent (veure detall 
plànol). En el costat nord de la nau es preveu fixació del muntant inferior al pilar existent situat 
a un costat amb brides de color blanc. En el costat sud de la nau es preveu la fixació del muntant 
inferior amb brides de color blanc als pilars situats als dos costats de l'element separador.         

          53,46 m2     

1. 7     

MS.1.2 Elements separadors de tela amb mides 270cm (longitud) x 330cm (alçada) entre espais 
expositors col·locats entre pilars existents (veure plànol adjunt) . Cada element serà format per 
: 
 
- Pany de roba amb composició 100% poliester transparent tipus "gasa" model tipus "VOLIE 
LEZA" de TEXTIL BATAVIA S.L. color "Negro 4". La roba incopora tractament ignifúg CLASE 1.  
 
- tubs metàl·lics amb diàmetre 15mm i longitud de 270cm col·locats al cantó inferior i superior 
dels elements separadors i fixats a la roba que donen pes i la "caiguda" necessària perquè la tela 
quedi tensada. Fixació tub superior a la biga d'acer existent mitjançant ancoratges rígids amb 
separació de la biga per tal de deixar el pas de carril d'il·luminació existent (veure detall plànol). 
Es preveu fixació del muntant inferior al pilar existent situat a un costat amb brides de color 
blanc.          

          17,82 m2     

1. 8     

MS.1.3 Sostre de roba amb mides 6200cm (longitud) x 270cm (ample) entre elements 
separadors (veure plànol adjunt) format per: 
 
- Pany de roba amb composició 100% polièster transparent tipus "gasa" model tipus "VOLIE 
LEZA" de TEXTIL BATAVIA S.L. color "Negro 4". La roba incorpora tractament ignífug CLASE 1. 
 
- Fixació a les bigues metàl·liques existents i als elements separadors de roba laterals  (veure 
plànol adjunt).          

          16,74 m2     
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1. 9     

MS.1.4 Elements separadors de roba amb mides 270cm (longitud) x 330cm (alçada) entre espais 
expositors col•locats penjats de bigues superiors (veure plànol adjunt) . Cada element serà 
format per : 
 
- Pany de roba amb composició 100% polièster transparent tipus "gasa" model tipus "VOLIE 
LEZA" de TEXTIL BATAVIA S.L. color "Blanco óptico 2".  
 
- tubs metàl·lics amb diàmetre 15mm i longitud de 270cm col·locats al cantó inferior i superior 
dels elements separadors i fixats a la roba que donen pes i la "caiguda" necessària perquè la tela 
quedi tensada. Fixació tub superior a la biga d'acer existent mitjançant ancoratges rígids amb 
separació de la biga per tal de deixar el pas de carril d'il·luminació existent (veure detall plànol).  
 
- Elements de pes (1 pes per a cada cortina) col·locats a terra i fixats amb fils metàl·lics als tubs 
inferiors per tal de millor l'estabilitat de l'element separador.         

          44,55 m2     

1. 10     

MS.1.5 Elements separadors de roba amb mides 520cm (longitud) x 300cm (alçada) del recinte 
"Speech Corner" penjats de bigues pre-existents (veure plànol adjunt). Cada element serà 
format per : 
 
- Pany de roba amb composició 100% polièster transparent tipus "gasa" model tipus "VOLIE 
LEZA" de TEXTIL BATAVIA S.L. color "Blanco óptico 2". La tela incorpora tractament ignífug 
CLASE 1.  
 
- tubs metàl·lics de 520cm col·locats al cantó inferior i superior dels elements separadors i fixats 
a la roba que donen pes i la "caiguda" necessària perquè la tela quedi tensada. Fixació tub 
superior a la biga d'acer existent mitjançant ancoratges rígids amb separació de la biga per tal 
de deixar el pas de carril d'il·luminació existent (veure detall plànol). 
 
- Elements de pes (2 pesos per a cada element-cortina)  col·locats a terra i fixats amb fils 
metàl·lics als tubs inferiors per tal de millor l'estabilitat de l'element separador.         

          31,2 m2     

1. 11     

MS.1.6 Elements separadors de roba amb mides 630cm (longitud) x 300cm (alçada) del recinte 
"Speech Corner" penjats de bigues pre-existents (veure plànol adjunt). Cada element serà 
format per : 
 
- Pany de teles amb composició 100% polièster transparent tipus "gasa" model tipus "VOLIE 
LEZA" de TEXTIL BATAVIA S.L. color "Blanco óptico 2". La roba incorpora tractament ignífug 
CLASE 1.  
 
- tubs metàl·lics de 630cm col·locats al cantó inferior i superior dels elements separadors i fixats 
a la roba que donen pes i la "caiguda" necessària perquè la tela quedi tensada. Fixació tub 
superior a la biga d'acer existent mitjançant ancoratges rígids amb separació de la biga per tal 
de deixar el pas de carril d'il·luminació existent (veure detall plànol). 
 
- Elements de pes (2 pesos per a cada element-cortina) col·locats a terra i fixats amb fils 
metàl·lics als tubs inferiors per tal de millor l'estabilitat de l'element separador.         

          37,8 m2     

1. 12     

MS2. Moble - taula expositors amb mides 140(longitud)  x 80 (alçada) x 50 (amplada) fet amb 
fusta d' aglomerat amb laterals tancats per a la cara exterior i laterals oberts per a la cara 
interior (veure plànols adjunt) . Els laterals exteriors quedaran revestits amb moqueta firal de 
color negre "Antracita" idèntica al revestiment del paviment. Els laterals interiors seran  pintats 
de color negre "antracita" RAL 7016 o similar 

13 ut.     

        SPEECH CORNER         

1. 13     

MS3.Taula ponent amb mides de 50cm (longitud) x 50 (amplada) x 110cm  (alçada) tancada 
lateralment i  revestit amb moqueta ferial de color RAL 7016 negre "antracita" idèntica al 
revestiment del paviment.  1 ut.     

1. 14     Endolls dobles i cablejat per a l'Speech corner, posats 3 a terra al costat del pilar existent 3 ut.     

        BAR         

1. 15     

Tancament modular amb perfil plata i panell negre.  
Alçada 245cm.  

13,25 ml     

1. 16     

Tancament modular amb perfil plata i panell negre per a tancament del magatzem Bar.   
Alçada 245cm  
Inclou:  Porta amb obertura cap a l' interior del magatzem. La porta tindrà pany i clau. (veure 
plànol)  

1 ml     

1. 17     Endoll per a cafeteres i extres sota taules paret 6 ut.     

1. 18     Endoll màquina registradora del bar  1 ut.     

1. 19     Endoll (800 Watts) per a neveres i tirador de cervesa  del bar  3 ut.     
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        ZONA 2. TERRASSA:NECESSITATS TÈCNIQUES QUANTITAT     

2. 1     
Estructura modular doble amb perfil plata i panell negre per a delimitació de la terrassa. Mides 
totals 560x50x245 5,6 ml     

2. 2     
Estructura modular doble amb perfil plata i panell negre per a delimitació de la terrassa. Inclou 
dues portes amb antipànic d'obertura cap a l'exterior de l'espai. Mides totals  500x50x245 5 ml     

2. 3     
Estructura modular doble amb perfil plata i panell negre per a delimitació de la terrassa. Mides 
totals 800x50x245 8 ml     

2. 4     
Estructura modular doble amb perfil plata i panell negre per a delimitació de la terrassa. . Inclou 
1 porta amb pany i clau d'obertura cap a l'exterior de l'espai. Mides totals 500x50x245 5 ml     

                  

        
ZONA 3. DISTRIBUÏDOR 1:  
NECESSITATS TÈCNIQUES QUANTITAT     

3. 1     
Estructura modular doble  amb perfil plata i panell negre per a tancament de l'espai. Inclou 2 
portes amb antipànic d'obertura cap a l'exterior. Mides totals: 375x50x245cm 3,75 ml     

                  

        
ZONA 4. NAU B1:  
NECESSITATS TÈCNIQUES QUANTITAT     

4. 1     
Folrar conjuntament amb roba negra amb plecs les dues taules per als ponents (mides totals: 
taules 370 x75cm) 1 ut.     

                  

        
ZONA 5. PLATÓ (plató-Centre Audiovisual):  
NECESSITATS TÈCNIQUES QUANTITAT     

5. 1     
Folrar conjuntament amb roba negra amb plecs les tres  taules per als ponents (mides totals 
taules : 370x75cm) 1 

 

ut. 
 

    

        
VARIS 
NECESSITATS TÈCNIQUES QUANTITAT     

        Muntatge-desmuntatge  exposició 1 ut.     

       Transport 1 ut.     

 

PERFIL PROFESSIONAL I REQUERIMENTS 

L’adjudicatari/adjudicatària ha de reunir les condicions següents: 

- Experiència professional mínima de 3 anys en l’àmbit del muntatge i desmuntatge 

d’infraestructures firals, certàmens i grans esdeveniments. 

- Disposar de personal tècnic amb coneixements específics per portar a terme el projecte tècnic 

d’infraestructura general del MAC 2019. 

- Disposar del material requerit en les condicions de nombre i qualitat exigides en el projecte tècnic 

d’infraestructura general del MAC 2019. 

- La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes  (CPV ) que 

pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, que 

modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, és 45223800-4 (Muntatge i 

instal·lació d’estructures prefabricades). 

FUNCIONAMENT 

Atesa l'especificitat de les funcions i tasques a desenvolupar per l'adjudicatari/adjudicatària d'aquest servei, 

l'objectiu d'aquesta contractació es basa en el següent: portar a terme, en temps i forma, aquests treballs 

i subministraments en els termes, qualitats i quantitats que detalla el projecte tècnic d’infraestructura 

general del MAC 2019. 
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L’execució dels treballs coincidirà amb la previsió d’inici dels treballs que pugui fer l’adjudicatari perquè a 

primera hora del dia 12 de juny tots els elements descrits en el projecte tècnic estiguin a punt per a ser 

utilitzats per l’organització i el públic assistent. 

La data de finalització del contracte serà coincident amb l’acabament dels treballs programats, una vegada 

completades les tasques que s’hagin de portar a terme després de la celebració del certamen. 

Amb l’objectiu de coordinar els treballs oportunament, l’adjudicatari/adjudicatària es reunirà amb els 

responsables del MAC i de logística i manteniment de Roca Umbert, les vegades que siguin necessàries, 

per tal de portar a terme de forma coordinada els treballs objecte del contracte.  

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució del contracte s’estendrà des de la seva formalització fins a la finalització dels treballs 

estipulats, els quals contemplen la perfecta i total instal·lació de la infraestructura en el moment de la 

inauguració del certamen, el dia 12 de juny, així com el seu desmuntatge, un cop finalitzat l’esdeveniment, 

a partir de les 20:00 hores del mateix dia. 

IMPORT MÀXIM 

El preu s'estableix per un import màxim de 14.970 euros, més IVA vigent.  

ES VALORARÀ 

a) L’oferta econòmica més baixa (fins a un màxim de 60 punts), d’acord amb la fórmula següent: 

    Pressupost de l’oferta amb més baixa  

A =  60   x    --------------------------------------------------- 

                                 Pressupost de l’oferta a valorar 

b). Organització dels treballs, qualitats-estat del material i servei de resolució d’incidències (fins a un màxim 

de 40 punts), d’acord amb la distribució de puntuació següent: 

b.1). Proposta d’organització general -1 full imprès a doble cara (2 planes/pàgines) com a màxim - 

de la logística, muntatge i desmuntatge (fins a 15 punts). 

b.2). Proposta de qualitats -1 full imprès a doble cara (2 planes/pàgines) com a màxim- de la 

infraestructura (fins a 15 punts). 

b.3). Proposta de resolució d’incidències (fins a un màxim de 10 punts). 

  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

a) Dades de l’empresa que prestarà el servei, on, a més, s’hauran d’acreditar els coneixements sol·licitats 

i experiència en tasques similars. 

b) Pla d’organització dels treballs sol·licitats. 

c) Oferta econòmica.  
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DATA LÍMIT PER PRESENTAR OFERTES 

Les ofertes es poden presentar del 26 d’abril al 13 de maig de 2019, ambdós dies inclosos, abans de les 

14.00 hores.  

Aquelles ofertes que arribin fora del termini establert no seran admeses. 

LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

Registre de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., a l’edifici del Centre tecnològic i Universitari de Roca 

Umbert, situat al Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 36, 08401 Granollers. El lliurament s’ha de fer, 

necessàriament, dins l'horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h, excepte festius 

al municipi.  

El lliurament també es pot realitzar mitjançant correu electrònic a l’adreça gestio@rocaumbert.cat 

 

 

 

Granollers, 26 d’abril de 2019, 

 

 

 

 

Roser Rodríguez Baches 

Gerent 

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.     

mailto:gestio@rocaumbert.cat
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