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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, 

PRODUCCIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE I TRANSPORT DE L’ESTAND DELS CENTRES 

UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS AL SALÓ DE L'ENSENYAMENT 2019 

 

Expedient número 133/2018 

 

 

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ 

 

La Fundació Tecnocampus és titular de tres centres universitaris:  

- Escola Superior Politècnica Tecnocampus. 

- Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus. 

- Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus. 

 

Constitueix l'objecte d'aquesta contractació els serveis de disseny, producció, muntatge, 

desmuntatge i transport de l’estand dels centres universitaris titularitat de la Fundació 

Tecnocampus per al Saló de I ‘Ensenyament de l'any 2019, que tindrà lloc del 20 al 24 de març 

de 2019 a Fira de Barcelona, al recinte Montjuïc. 

 

La finalitat de l'estand és disposar d'un espai institucional i funcional per oferir informació 

personalitzada als visitants sobre l'oferta acadèmica, de serveis, d’ajuts i beques del 

TecnoCampus i sobre els aspectes que poden diferenciar al TecnoCampus de la resta 

d'universitats. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DE DISSENY I MUNTATGE DE L'ESTAND 

 

2.1 Característiques de l'estand 

 

2.1.1. Consideracions preliminars 

L'estand del TecnoCampus ha d’identificar el centre i diferenciar-lo molt de la resta d’estands 

de les altres universitats per les persones que visiten el Saló de I'Ensenyament. Ha de ser un 

espai molt funcional per a poder permetre informar i alhora que permeti interaccionar i facilitar 

l’entrada als visitants. Es vol poder visualitzar proximitat amb l’arquitectura mateix i disposició 

d’elements del mateix estand. Els objectius del estand han de ser: 

- Reforçar el posicionament dels centres universitaris Tecnocampus. 

- Ressaltar que són pioners en creativitat i excel·lència en el sector. 

- Remarcar els beneficis que ofereix els TecnoCampus a l’estudiant. 

- Transmetre de forma clara que són un centre universitari que combina: talent, 

innovació, professionalització i on l’emprenedoria és l’essència. 

 

2.1.2. Estructura 

L'estand té una superfície de 100 m2, 10x10 m. El terra d'aquesta superfície ha de ser de 

moqueta. 
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L'estand ha de tenir una estructura que predomini sobre la resta de l'espai i que destaqui la 

marca i els missatges institucionals. 

Aquesta estructura elevada haurà d'identificar clarament el TECNOCAMPUS des de qualsevol 

punt del Saló amb visió sobre l'estand. 

L'estand ha de tenir el subministrament elèctric adequat i suficient perquè quedi ben il·luminat. 

 

2.1.3. Elements constructius i espais 

L'estand ha de permetre tenir una zona amb 5 punts d'informació per al públic en general 

(aquesta zona han d’agrupar-se en tres punts principals, un quart per poder entendre consulta 

entaulat i un cinquè alt més semblant a un mostrador, per exemple), de fàcil accés, que es pugui 

fragmentar i dimensionar per a cadascun dels àmbits de coneixement deis graus del 

TecnoCampus. Cada àmbit haurà de tenir un espai molt visible on es puguin retolar els graus 

dels quals s'hi informa. Els àmbits de coneixement, així com els punts d'informació que hi 

haurà per àmbit i els graus concrets són els següents: 

• Àmbit 1: Empresa (1 punt d'informació), amb els graus que s’ofereixen a l’Escola 

Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus. 

• Àmbit 2: Enginyeries (1 punt d'informació), amb els graus que s’ofereixen a l’Escola 

Superior Politècnica Tecnocampus. 

• Àmbit 3: Salut (1 punt d'informació), amb els graus que s’ofereixen a l’Escola Superior 

de Ciències de la Salut Tecnocampus. 

• Àmbit 4: Vocacions Tecnològiques (1 punt d'informació) amb les activitats i programes 

que oferim en aquest àmbit. 

• Àmbit 5: Informació general dels centres universitaris Tecnocampus.   

 

Dels àmbits anteriors, els 3 primers són els que apleguen més demanda de consultes i, per tant, 

han d'estar espaiats amb els altres àmbits i han d'estar situats en zones de l'estand que permetin 

que s'hi acumulin persones d'aquests àmbits sense que envaeixin, en la mesura del possible, les 

zones d'atenció de consultes dels altres àmbits d'estudis. 

 

Cada àmbit de coneixement i informació general podrà tenir connexió per cable a Internet i 

corrent elèctric. Cas que s’opti per situar aquestes connexions, seran consensuades amb el 

TecnoCampus. 

 

Els estudiants que ocuparan els punts d'informació han de poder atendre els visitants de manera 

còmoda, un per un o en grups, i han de tenir un espai de treball on hi hagi la possibilitat de poder 

consultar un ordinador portàtil o tablet, disposar de fullets d'informació sobre els graus i altres 

materials impresos. A cada àmbit hi hauria d'haver també dispensadors de fulletons dels graus 

del TecnoCampus i/o espai/prestatge obert per emmagatzemar-los . 

 

L'estand ha de tenir un magatzem tancat amb clau, equipat amb prestatgeries fixes per a fullets 

i altres impresos, un petit prestatge per a portàtil, i penja-robes per a 30 persones. 

 

L'estand ha de ser accessible sense barreres arquitectòniques per a persones amb discapacitat. 
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2.1.4. Mobiliari i equipament 

L'adjudicatari haurà de llogar tot aquell material que cregui necessari i convenient per moblar i 

equipar l'estand. En aquest cas, serà a càrrec de l'adjudicatari contractar aquest material i pagar-

ne el lloguer. 

 

2.1.5. Grafisme i retolació de l'estand 

El color institucional del TecnoCampus és el Pantone 131. Els colors predominants de la imatge 

institucional per a la construcció de l'estand han de ser aquest pantone i el blanc. 

 

Els textos i marques per als rètols de l'estand els maquetarà i els produirà l'empresa 

adjudicatària de l'estand, prèvia validació del departament de promoció del TecnoCampus.  

 

L’empresa adjudicatària podrà demanar imatges gràfiques del TecnoCampus per a la retolació o 

grafisme final de l’estand. 

 

En darrera instància serà el personal tècnic de la Fundació TecnoCampus qui resoldrà els dubtes 

a l’hora de l’execució final de l’estand. 

 

3. TRANSPORT DEL MOBILIARI I EQUIPAMENT DE L’ESTAND 

 

La recollida i el transport del mobiliari i de l'equipament de l'estand fins a la Fira de Barcelona 

se’n farà càrrec l’empresa adjudicatària. Un cap acabi el Saló, si s'ha utilitzat part o bé la totalitat 

d'aquest mobiliari i equipament del TecnoCampus, aquest haurà de ser retornat al 

TecnoCampus, juntament amb la resta d'elements i materials de l'estand que siguin 

reutilitzables pel TecnoCampus. 

 

L’empresa adjudicatària també s’haurà d’encarregar de transportar el material informatiu 

promocional dels centres universitaris Tecnocampus des del domicili de Tecnocampus fins al 

Saló de l’Ensenyament. 

 

4. SERVEI DE MANTENIMENT 

 

El manteniment de l'equipament i del mobiliari durant l’ edició del Saló és a càrrec de 

l'adjudicatari. Les eventuals incidències que es produeixin en els equipaments i el mobiliari 

imprescindibles per complir la funció de l'estand (informàtica, electrònica, il·luminació i 

elements constructius) s'hauran de resoldre en un màxim de dues hores des que el 

TecnoCampus n'hagi avisat la persona de contacte de l'adjudicatari. La resta d' incidències que 

no afectin el normal desenvolupament de les tasques deis informadors es podran solucionar fins 

a una hora abans de l'inici de la jornada següent. 
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5. TASQUES A REALITZAR PER PART DE L’ADJUDICATARI 

 

A part de les obligacions de l'adjudicatari que es detallen al Plec de clàusules administratives 

particulars, a continuació es detallen les tasques genèriques que haurà de dur a terme el 

contractista en l'execució del present contracte: 

• L'adjudicatari haurà de fer un disseny de l'estand i l’ haurà de construir. Haurà de fer-

se càrrec de la producció, muntatge, desmuntatge i transport de l'estand i transport del 

material de promoció i informació . 

• L’adjudicatari gestionarà i assumirà les despeses de contractació de les caixes i registres 

de llum a Fira Barcelona, així com la compra d’internet. També l’assumpció de les 

despeses establertes en concepte d’ecotaxa i transports de material a l’abocador. 

• L’adjudicatari contractarà els serveis de transport i elevadors que siguin necessaris per 

muntar i desmuntar l’estand i n’assumirà la despesa. 

• Un cop finalitzat el Saló i desmuntat l'estand, l'adjudicatari ha de transportar el material 

que s'hagi de reutilitzar al magatzem que el TecnoCampus té a la ciutat de Mataró. A 

aquest efecte, l'adjudicatari haurà de vetllar perquè el material estigui embalat 

correctament per a una bona conservació deis materials fins a la seva reutilització. 

• L'adjudicatari es farà càrrec de la neteja de l'estand el dia del seu lliurament i durant els 

dies del Saló. 

• L'adjudicatari s’encarregarà del manteniment tècnic (il·luminació, pintura, grafismes, 

fusteria, mobiliari, etc.) de l'estand durant els dies en que tingui lloc el Saló de 

I'Ensenyament. Per tant, es farà càrrec de la reposició o reparació del mobiliari i 

equipament que es malmeti per l'ús, muntatge, desmuntatge o transport. 

 

6. OBLIGACIONS DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 

 

La Fundació Tecnocampus es farà càrrec de: 

• Formalitzar davant Fira de Barcelona la sol·licitud de participació dels Centres 

universitaris TecnoCampus en el Saló de I' Ensenyament 2019. 

• Assumir les despeses de participació en el Saló en concepte de quota de participació i 

assegurança que s'hagin de pagar, si escau, a Fira de Barcelona. 

 

 

7. TERMINIS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT 

 

7.1 La pròxima edició del Saló de I' Ensenyament tindrà lloc del 20 al 24 de març de 2019. 

L'estand haurà d'estar enllestit el dia abans del començament del Saló, és a dir, el 19 de març 

del 2019, a les 12.00 hores.  

 

En el cas que el contracti es prorrogui per l’edició 2020, l’estand haurà de ser lliurat i muntat el 

dia previ a l’inici del Saló, abans de les 12:00 hores.  
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La demora en la data i l’hora de lliurament de l’estand serà un motiu de resolució o d’aplicació 

de penalitats de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, de conformitat amb l’article 196 

de la LCSP i amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

Les operacions de desmuntatge de l'estand es podran dur a terme a partir de l’endemà de la 

data de finalització del Saló en l’horari que marqui Fira de Barcelona. 

 

La proposta del disseny s’haurà de presentar de la forma prevista en els plecs administratius i 

en tot cas inclourà una descripció tècnica de materials, elements a construir, així com les 

mesures i la persona que realitzarà el seguiment, control i gestió de totes les tasques. 

 

L’empresa ha de presentar un calendari o cronograma amb la planificació de les accions per 

assolir l’objectiu del present contracte, tenint en compte la possibilitat de fer les adaptacions 

oportunes , si és el cas, i les ha de comunicar a el TecnoCampus. 

 

En la planificació d’accions, caldrà consensuar amb el TecnoCampus quines requeriran validació 

prèvia del centre universitari. 

 

 

A Mataró, novembre de 2018 


