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1. Objecte de la contractació
L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) és establir les bases de
contractació del servei de tasques d'operador de pantalles i videomarcador al
Consorci Velòdrom Palma Arena.
2. Descripció del servei
La prestació del servei d'operador de pantalles es configura d'acord amb les
tasques que segueixen:
 Preparació prèvia, control, supervisió i presència en tots els esdeveniments
que requereixin de les següents tasques:
 Servei d’operador del sistema de marcadors esportius i consoles del
Velòdrom Palma Arena.
 Servei d’operador del sistema de vídeo pantalles del Velòdrom Palma
Arena.
 Servei d’operador del sistema de vídeo marcador del Palma Arena


Conversió als formats que admet el programa de pantalles i marcador
instal·lats al Palma Arena, tant siguin d'imatge o de vídeo.



Presència física a les reunions o proves prèvies d'un esdeveniment en cas
necessari.

* Cal notar que la majoria d'esdeveniments es duen a terme en cap de setmana.
3. Condicions de lliurament del treball:
L’objecte del contracte comprendrà les següents actuacions i funcions:
 Haurà d'assistir a tots els esdeveniments que requereixin tasques d'operador de
pantalles i/o marcador i proves prèvies.
 S'assistirà a les reunions que marquin els tècnics del Consorci sense cost
associat.
 A alguns esdeveniments només haurà d'encendre i apagar les pantalles i estar
disponible telefònicament. En cas d'haver algun problema en el marge màxim
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de 45 min haurà de personar-se al recinte per intentar resoldre el problema.
 Si es necessita fer una conversió i/o composició d'imatges i/o vídeos,
l'adjudicatari emetrà un pressupost per a la realització de dita tasca, i per durho a terme haurà de tenir la conformitat prèvia del responsable del contracte.
 S'emetrà un informe per cada esdeveniment indicant horaris entrada i sortida,
incidències, etc., en un termini màxim de 4 dies des de la finalització de
l'esdeveniment.
 Es resoldran els problemes tècnics que hi pugui haver, i es comunicaran les
actuacions a dur a terme.
 S’assistiran a proves prèvies dels esdeveniments, si el promotor ho requereix,
sempre amb la conformitat del responsable del contracte.
 El servei proposat es dimensionarà amb una persona, que es farà càrrec de
proporcionar un substitut/a, amb els mateixos coneixements i degudament
format sobre el programari a emprar, en cas de trobar-se indisposat/da.
 Si el responsable del contracte ho requereix, l’adjudicatari s’haurà de posar en
contacte amb el promotor de l’esdeveniment.
 L’adjudicatari haurà de signar a l’entrada i a la sortida del recinte. Aquest
registre es durà pel personal de Seguretat del Velòdrom, i que també farà
entrega de la clau de la sala tècnica on ha de desenvolupar les tasques del
servei.
4. Visita de les instal·lacions:
Es programarà una visita a les instal·lacions per tots aquells licitadors que estiguin
interessats.

Per

saber

l'hora

i

el

dia

s'haurà

d'enviar

un

correu

a

contractacio@palmaarena.es.
5. Requisits tècnics específics de l’adjudicatari:
 L'adjudicatari ha de tenir o ha de ser persona qualificada, amb coneixements
suficients per desenvolupar el treball sol·licitat.
 Independentment del personal assignat al servei, l'adjudicatari disposarà de
capacitat d'organització, mobilitat i actuació ràpida en cas d'emergències, bé
siguin aquestes de tipus accidental o per serveis complementaris sol·licitats pel
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Consorci.
 L'adjudicatari estarà obligat al compliment de quantes disposicions de caràcter
normatiu present i futur, en matèria laboral , de Seguretat Social, fiscal i de
seguretat i higiene en el treball resultin d'aplicació.
 L'adjudicatari es compromet

a facilitar al Consorci la documentació

acreditativa del compliment de les seves obligacions, ja sigui el rebut
d'autònom o el TC2 del INSS corresponent al personal que desenvoluparà la
tasca.
 L'adjudicatari

haurà

d'anar

degudament

identificat.

El

personal

de

manteniment i/o seguretat del Consorci facilitarà l'accés als espais que estiguin
ubicats els equips o instal·lacions objecte del contracte per realitzar els serveis
contractats.
 Durant l'execució de les tasques objecte del contracte, el contractista haurà de
facilitar a les persones designades pel Palma Arena, la informació i
documentació que aquestes sol·licitin per a disposar d'un ple coneixement de
les circumstàncies en què es van desenvolupar les feines, així com els eventuals
problemes que puguin plantejar-se i de les tecnologies, mètodes i eines
utilitzades per a resoldre'ls.
 L’adjudicatari és el responsable de la correcta execució del contracte i, per tant,
també de les conseqüències que ocasionin qualsevol tipus de perjudici al
Consorci o a tercers, producte d’omissions i errades en l’exercici de les
prestacions del contracte descrites als apartats anteriors d’aquest plec de
prescripcions tècniques.
 L’adjudicatari queda expressament obligat a complir la normativa vigent sobre
protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades, i la resta de normativa de desenvolupament),
mantenint absoluta confidencialitat i reserva de qualsevol dada que pugui
conèixer com a conseqüència del compliment del contracte, especialment les
de caràcter personal, que no podrà utilitzar amb fins diferents als que figuren
en aquest plec, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació.
 En cas que l’empresa adjudicatària destini les dades a finalitats distintes a les
previstes, les comuniqui o les utilitzi incomplint el que estableix aquest plec,

4

serà considerada responsable del fitxer, i haurà de respondre de les infraccions
que hagi comés i, especialment, de les derivades de l' incompliment de la Llei
orgànica 15/1999.
 La propietat de la informació, en qualsevol suport, és exclusiva del Consorci
Velòdrom Palma Arena, i en conseqüència haurà de ser lliurada al seu
propietari a la finalització del contracte sense poder mantenir cap original o
còpia no autoritzada de dita informació.
6. Eines bàsiques actuals i llicències
Actualment les eines bàsiques que utilitzen els usuaris del Palma Arena són:
Pantalles:
En el Palma Arena hi ha instal·lat:
 Un marcador central de LED Odeco: led SMD full-color, pitch 12mm, 88m2
superficíeneta, brillo 5000NT, àngul de visió 140º en horitzontal i vertical.
 2 pantalles LED en los fondos Odeco: led SMD full color, pitch 16mm, 320x240,
20m2 superfície, format 3:4, brillo 2000 NIT i grau de visió 140º.
 2 marcadors de possessió de 4 cares para cistelles i consola arbitratge.
 El software de las pantalles és el següent:
Advertizing Manager Lite
Panel de Basket
Basket Config
Odeco Media Manager
Odeco Sports Center
K-Router
LiveAd Event Director
Els licitadors podran consultar els manuals d'aquests dispositius, si així ho
sol·liciten.
7. Direcció i control del servei
La direcció i coordinació de la prestació serà a càrrec del Responsable de
manteniment i comunicacions del Velòdrom Palma Arena.
8. Garantia
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En el cas en que s'efectuïn canvis o operacions inadequades als programes, que
provoquin danys en les instal·lacions i equips, la reparació anirà a càrrec
íntegrament per compte de l'adjudicatari. Si els danys es produeixen per omissió o
negligència de les operacions necessàries de manteniment preventiu o normatiu, la
responsabilitat en la reparació de danys correrà a càrrec igualment de
l'adjudicatari

Palma de Mallorca, 2 de març de 2015
L'enginyera del Consorci Velòdrom Palma Arena

Coloma Bover Garcias
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