Ajuntament de l’Escala
vila marinera

1. OBJECTE DEL PLEC
La contractació de la prestació del servei de brigada externa, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària d’acord amb la descripció del present plec de clàusules tècniques, per
festes/activitats.
2. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
El servei es durà a terme per operaris de brigada i lampisteria. L’àmbit de prestació dels
serveis seran els espais interiors i exteriors on es duguin a terme les festes descrites (sense
perjudici dels desplaçaments excepcionals, quan escaiguin).
Els treballs es faran de tal manera que, en cap moment, es pertorbi el normal funcionament
de les activitats desenvolupades que són objecte d’aquest contracte.
El servei es durà a terme amb el material municipal que es posarà disposició en cada
moment d’acord amb l’activitat que s’ha de desenvolupar.
ARRELS DEL VI
Cessió de material per a l’organització de la Fra de promoció i degustació de vins de la D. O
Empordà
Ubicació
Dies de la festa

Sant Martí d’Empúries
3 i 4 de Juny

Muntatge Brigada
Portar 22 parades del triumvirat a Sant Martí d’Empúries
Muntar escenari 6x3 segons plànol facilitat per l’organització
1 gàbia de cadires
Muntatge electricista
Instal·lar punt de llum a Sant Martí- casa Forestal
Desmuntatge Brigada
Retirar tot el material
Desmuntatge Electricista
Retirar el punt de llum de sant Martí d’Empúries -casa forestal
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA ARRELS DEL VI (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
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1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
Eines per muntar l’escenari i les parades.
JAZZ AL PORT
Objecte : Cessió del material necessari per dotar a l’activitat del material necessari per a tal
que es pugui dur a terme les activitats programades dins el festival Jazz al Port
Ubicació
Zona de la clota :
diferents indrets
Dies de la festa
10 i 11 de setembre

Muntatge Brigada
Muntar escenari I portar material I col3locar-lo als diferents indrets segons plànol facilitat per
l’organització
Muntar l’escenari 11x10 segons plànol d’ubicació facilitat per l’organització
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
MITJANS TÈCNICS I HUMANS JAZZ AL PORT (nombre d’operaris aproximat per l’execució
de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
Eines per muntar l’escenari i les parades
MERCAT DE NADAL
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats de la Fira de Nadal pel Nucli
antic

Ubicació

Carrers del Nucli antic:
Plaça víctor Català, avi
xaxu,
C/Maranges,

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

C/Mar, C/del Mig i C/del
Port
Dies de la festa
6 al 8 de desembre
Muntatge Brigada
Senyalització accessos Mercat i aparcaments dissuasoris
Muntatge parades fira pels carrers del nucli antic
Muntar plafons i cadires plaça Víctor català i Avi Xaxu
Muntatge electricista
Muntar Punt de llum a la Plaça de la sardana, a la Riba a la Plaça Pequín i a la plaça Avi
Xaxu, Plaça Víctor Català
Instal·lar llum a les parades als diferents carrers i posar les bombetes
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Desmuntatge electricista
Retirar la llum de les diferents parades i recollir les bombetes
Recollir cables i passa cables i retirar el punt de llum de la Plaça de la sardana, Avi Xaxu,
Pequín i la Riba
MITJANS TÈCNICS I HUMANS MERCAT DE NADAL (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
TRIUMVIRAT
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats de reconstrucció històrica, lúdica
i comercial que tenen lloc pel triumvirat

Ubicació

La Platja, Mac-empúries
i nucli antic de l’Escala

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Dies de la festa
6 i 7 de maig
Muntatge Brigada
Senyalització accessos Mercat i aparcaments dissuasoris
Muntar tavernes: 10 plafons i 20 cavallets
Muntatge sala Alfolí per espectacles: cadires, mirall , penjador
Baixar gàbia de cadires C7alfolí i la riba
Muntar lona al Gavià
Muntar 22 parades del triumvirat pels carrers del nucli antic segons planell facilitat per
l’organització
Muntar les entrades dels carrers de La Platja
Delimitació amb estaques i cordes a la sorra Platja segons plànol facilitat per l’organització
Recollir Plantes a Can Moner i col·locar-les segons plànol facilitat per l’organització
Portar material I col·locar balles, escenari I parades al MAC- Empúries
Muntatge electricista
Muntar Punt de llum a la Plaça de la sardana, a la Riba a la Plaça Pequín i a la plaça Avi
Xaxu
Connectar aixeta per mànega zona dutxes de la Platja
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Retornar plantes a Can Moner
Desmuntatge electricista
Recollir cables i passa cables i retirar el punt de llum de la Plaça de la sardana, Avi Xaxu,
Pequín i la Riba
MITJANS TÈCNICS I HUMANS TRIUMVIRAT (nombre d’operaris aproximat per l’execució
de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)

1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
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PACK DE NADAL
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de l’Encesa de llums de Nadal
Ubicació
Dies de la festa

Plaça de l’ajuntament
1 de desembre

La setmana abans de la festa caldrà posar-se en contacte amb el departament de cultura
per ultimar detalls d’aquest muntatge.
Es necessari la intervenció de 2 peons per col·locar 3 taules, i tanques per marcar fila per
repartir el berenar infantil.
Caldrà delimitar l’equip de música, altaveus i el tió amb tanques, per protegir-lo
Punt de llum i protecció de cablejat amb passa cables
2 focus il·luminant l’escenari
Recollir les tanques i cadires, en acabat l’activitat.
En aquest apartat també es podrà incloure altres treballs relacionats amb l’activitat de Nadal,
tals com el ball de cap d’any (trasllat de material a la sala polivalent, si fos el cas)

MITJANS TÈCNICS I HUMANS PACK NADAL (nombre d’operaris aproximat per l’execució
de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
2 operaris brigada
camió
Lampista: 1 lampista i operari
FESTA DEL CARME
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de la Festa de la Mare de Déu del Carme i Homenatge a la Vellesa
Ubicació
La Platja
Dies de la festa
16 de juliol
La setmana abans de la festa caldrà posar-se en contacte amb el departament de cultura
per ultimar detalls d’aquest muntatge.
Es necessari la intervenció de 2 peons, a primera hora del matí (08:00h) per delimitar espai
per on passa la comitiva amb la Verge, en processió. Des que desembarca a la sorra fins a
la rotonda l’arbre de la Platja. Caldrà el transport i col·locació de piques amb corda a la sorra
i delimitar passarel·la amb 100 tanques des d ’on acaba la sorra fins a la rotonda de l’arbre
de la Platja
La comitiva arriba a les 11:00h a la platja.
Quan hagi passat la comitiva s’haurà de retirar tot el material de la Platja. A les 11:30 h.

MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA DEL CARME (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

2 operaris
camió
CINEMA A LA RIBA
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de dues sessions de cinema a la riba i altres
Ubicació
La Riba
Dies de la festa
Dos dilluns de juliol i
agost

La setmana abans de la representació caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura per
ultimar els detalls del muntatge:
Es necessari la intervenció de 2 peons per muntar 300 cadires de fusta plegables a la riba,
delimitar amb peus i cordes l’accés a la pantalla i tanques de seguretat per aparell de
projecció
Punt de llum a la Riba
Apagar el focus de la Riba durant la projecció dels films.
Recollir tot el material en acabada la projecció o activitat

MITJANS TÈCNICS I HUMANS CINEMA A LA RIBA (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
2 operaris
camió per recollir material
Lampisteria: 1 lampista

APLEC DE L’ESCALA
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de l’APLEC DE L’ESCALA
Ubicació
Dies de la festa

Plaça de Catalunya
1er diumenge de juny
El 2017: 4 de juny

La setmana abans de la representació caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura per
ultimar els detalls del muntatge:
Es necessari la intervenció de lampista per donar punt de llum per la megafonia i per a la
instal·lació de 3 focus per donar llum a les partitures dels músics
S’inicia a les 10:00h. Finalitza sobre les 20.00h
MITJANS TÈCNICS I HUMANS APLEC DE L’ESCALA (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
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Camió/furgoneta per transportar material
Lampisteria: 1 lampista
APLEC DEL SOL IXENT DE MONTGÓ
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de l’APLEC DEL SOL IXENT DE MONTGÓ
Ubicació
Esplanada de la Torre de
Montgó
Dies de la festa
1 de gener
La setmana abans de la representació caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura per
ultimar els detalls del muntatge:
Es necessari la intervenció de lampista per muntar dos focus darrera l’escenari (muntat a
l’esplanada de la Torre de Montgó) per il·luminar les partitures dels músics
Punt de llum.
L’aplec s’inicia a les 07:00h del matí del dia 1 de gener
Finalitza sobre les 9.00h del matí

MITJANS TÈCNICS I HUMANS APLEC DEL SOL IXENT DE MONTGÓ (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Camió/furgoneta per transportar material
Lampisteria: 1 lampista
CICLE SARDANISTA D’ESTIU
Objecte (descripció)
Il·luminació de les audicions d’estiu de cada dimecres a la Platja
Ubicació
Dies de la festa

Plaça de la sardana
Tots els dimecres de
juliol i agost

Es necessari la intervenció d’un lampista per col·locar dos focus darrera l’escenari situat a la
Platja (Plaça de la Sardana) Il·luminant la partitura dels músics, cada dimecres de juliol i
agost. Obrir caixa de llum.
Recollir els focus en acabat l’actuació o l’endemà a primera hora.

MITJANS TÈCNICS I HUMANS CICLE SARDANISTA D’ESTIU (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Lampisteria: 1 operari
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FIRA D’ENTITATS LOCALS
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de la FIRA D’ENTITATS LOCALS
Ubicació
Dies de la festa

Plaça Catalunya
Darrer diumenge d’abril.
El 2017: 30 d’abril

La setmana abans de la fira caldrà posar-se en contacte amb el departament de cultura per
ultimar detalls d’aquest muntatge.
Es necessari la intervenció de 4 peons per muntar i distribuir, segons plànol que adjuntarà
l’àrea de Cultura: 25 parades tipus triumvirat, 8 taules, desplegar 100 cadires, col·locar i
enganxar al paviment 100m2 de moqueta firal sota la pèrgola de la plaça, col·locar tanques
per delimitar i marcar els diferents espais, col·locar cartells per indicar les paradetes
Caldrà recollir plantes a Vivers Moner, transportar-les fins la plaça i distribuir-les.
En acabar la fira, sobre les 15:00h, caldrà desmuntar i recollir tot aquest material.
La fira obre les portes a les 10:00h. Caldrà que totes les parades estiguis muntades abans
de les 09:00h, hora en que arriben les entitats a decorar cada parada.
En la mesura del possible tot el material estarà a la plaça, si no s’hauria de recollir al pati de
la brigada municipal Es recomana iniciar els treballs a les 07:00h
Caldrà punt de llum a la pèrgola i al costat del WC. Connexió elèctrica per a megafonia
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FIRA D’ENTITATS LOCALS (nombre d’operaris aproximat
per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
3 operaris
camió i carretó
Lampisteria: 1 operari
ACTIVITATS FESTIVES CAMP DELS PILANS
Objecte (descripció)
Punt de llum per al ball de la revetlla de Sant Joan i cantada d’havaneres al barri del Camp
dels Pilans
Ubicació
Dies de la festa
Revetlla de Sant Joan:
23 de juny
Havaneres del camp
dels Pilans
Finals
d’agost
(a
concretar a data d’avui)
Es necessari la intervenció d’un lampista per donar llum i connectar l’equip de so de
l’escenari, situat al carrer Ter Vell
Muntatge de focus, si fos necessari, a la barra del bar que muntarà la comissió
Desmuntar i desconnectar llum en acabat l’activitat.
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MITJANS TÈCNICS I HUMANS ACTIVITATS FESTIVES CAMP DELS PILANS (nombre
d’operaris aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a
terme el servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Lampisteria: 1 operari i ajudant
TROBADA GEGANTERA
Objecte (descripció)
Punt de llum per al ball de gegants i parlaments a la Riba
Ubicació
Dies de la festa

La Riba
Darrer diumenge d’agost
El 2017: 27 d’agost

Es necessari la intervenció d’un lampista per donar llum i connectar l’equip de so de
l’escenari, situat a la Riba
Desmuntar i desconnectar llum en acabat l’activitat.
L’activitat comença a les 18:30h
MITJANS TÈCNICS I HUMANS TROBADA GEGANTERA (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Lampisteria: 1 operari
VIA CRUCIS VIVENT
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge per a la representació del Via Crucis Vivent. Connexió elèctrica i
punts de llum
Ubicació
Diversos carrers del
municipi,
Mar
d’en
Manassa,
plaça
de
l’Església
i
plaça
Ajuntament
Dies de la festa
Divendres Sant

La setmana abans de la representació caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura per
ultimar els detalls del muntatge:
Es necessari la intervenció de 3 peons per muntar tanques de seguretat per marcar
recorregut de la processó i de les escenes. La comissió El Rosetó indicarà quins són els
carrers i places a marcar.
Així mateix caldrà muntar 400 cadires a l’esplanada de la Mar d’en Manassa.
Pel que fa a lampisteria, caldrà muntar diferents punts de llum per connexió elèctrica als 6
espais on tenen lloc les diferents escenes. Protecció de cablejat elèctric amb passacables
en la mesura del possible
Instal·lació de focus a la Mar d’en Manassa
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MITJANS TÈCNICS I HUMANS VIA CRUCIS VIVENT (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
3 operaris
camió per recollir material
Lampisteria: 1 lampista, 1 ajudant
TROBADA DE PUNTAIRES
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de la TROBADA DE PUNTAIRES DE L’ESCALA
Ubicació
c/ Del Port i La Platja
Dies de la festa
Tercer diumenge de
maig.
El 2017: 21 de maig

La setmana abans de la fira caldrà posar-se en contacte amb el departament de cultura per
ultimar detalls d’aquest muntatge.
Es necessari la intervenció de 3 peons per l muntar taules i cadires al carrer del port per a
200 puntaires, posar estovalles i cartells indicatius de cada escola.
Les taules han d’estar muntades abans de les 9:00h, hora en que arriben les puntaries.
Caldrà obrir la caixa del punt de llum a la Platja
Repartir l’esmorzar a les 200 puntaires a les 10.00h
Repartir el regal a les 12:00h
Recollir-ho tot al finalitzar l’acte, a partir de les 13:30h

MITJANS TÈCNICS I HUMANS TROBADA DE PUNTAIRES (nombre d’operaris aproximat
per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
3 operaris
camió i carretó
CAVALCADA DE REIS
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge del perímetre de seguretat per on passarà la cavalcada de Reis i
connexió elèctrica
Ubicació
La Platja, plaça de
l’església i plaça de
l’ajuntament
Dies de la festa
5 de gener
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Es necessari la intervenció de 2 peons per muntar tota la infraestructura de seguretat i
perímetre de cavalcada (muntar piques amb cordes a la sorra de la platja, i 100 tanques la
platja, i unes 60 a les places de l’església i ajuntament).
Caldrà muntar 2 focus a la plaça de l’ajuntament per il·luminar el balcó on tindrà lloc el pregó
i protegir el cablejat amb passa cables.
Caldrà punt de llum per endollar equips sonorització i canó de llum a la Platja i protegir-los
amb passa cables
En cas de mal temps, s’hauria d’anul·lar el punt de llum de la platja i muntar-ho a l’Ave
Maria.
Cal desmuntar en finalitzar l’acte, recollir i transportar al magatzem el material.
MITJANS TÈCNICS I HUMANS CAVALCADA DE REIS (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Brigada: 2 operaris
Camió
Lampisteria: 1 operari i 1 ajudant
CONCERTS DE MÚSICA L’ALFOLÍ
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de concerts de música a l’Alfolí
Ubicació
Dies de la festa

Alfolí de la Sal
4 dissabtes de tardor

La setmana abans de la representació caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura per
ultimar els detalls del muntatge:
Es necessari la intervenció de lampista per muntar focus per donar llum a l’escenari .

MITJANS TÈCNICS I HUMANS CONCERTS DE MÚSICA A L’ALFOLÍ (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Camió/furgoneta per transportar material
Lampisteria: 1 lampista
CARNAVAL
Objecte (descripció)
Muntatge dels balls i dinars de carnaval
Ubicació
Dies de la festa

Sala polivalent municipal
Depèn del any
2017: 25, 26 i 27 de
febrer
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Muntatge de barra i connexió grup electrogen:
Es necessari la intervenció d’electricista per muntar els focus i preses per bar a la sala
polivalent
Caldrà preparar i connectar el grup electrogen a l’arribada dels tècnics de cada grup musical
que actuïn durant els actes de Carnaval ( 4 Actuacions musicals: Dissabte tarda, dissabte
nit, diumenge tarda i dilluns tarda.)
Es passarà requeriments tècnics de cada grup musical una vegada arribin els contractes
amb les especificacions.
Dinar de Carrosses
Es necessari la intervenció de 3 peons per muntar taules i cadires per a 500 comensals al
matí a primera hora. No es pot muntar el dia abans, atès que l’espai serveix alhora pels balls
de nit i tarda. Les taules hauran d’estar muntades abans de les 12 del matí del diumenge de
la rua, segons el plànol de muntatge que facilitarà el departament de Cultura dies abans.
Cal desmuntar alhora el petit entarimat que hi ha a la pista del dia abans.
En la mesura del possible, les taules i cadires a muntar estaran disponibles a la mateixa sala
polivalent. Si no fos el cas, s’haurien d’anar a recollir al pati del magatzem de la brigada
municipal

MITJANS TÈCNICS I HUMANS CARNAVAL (nombre d’operaris aproximat per l’execució de
tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
3 operaris
Lampista: 1 operari i 1 ajudant
APLEC DE SANT MARTÍ D’EMPÚRIES
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de l’APLEC DE SANT MARTÍ
Ubicació
Dies de la festa

Plaça de l’església de
Sant Martí- plaça Major
2on
diumenge
de
novembre
El 2017: 12 de novembre

La setmana abans de la representació caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura per
ultimar els detalls del muntatge:
Es necessari la intervenció de lampista per donar punt de llum i per a la instal·lació de 3
focus per donar llum a les partitures dels músics
S’inicia a les 16:00h. Finalitza sobre les 19.00h

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

MITJANS TÈCNICS I HUMANS APLEC DE SANT MARTÍ EMPÚRIES (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Camió/furgoneta per transportar material
Lampisteria: 1 lampista
APLEC DE CINC CLAUS
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de l’APLEC DEL VEÏNAT DE CINC CLAUS
Ubicació
Davant ermita de Santa
Reparada de Cinc Claus
Dies de la festa
Dilluns de pasqua.
El 2017: 17 d’abril
La setmana abans de la representació caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura per
ultimar els detalls del muntatge:
Es necessari la intervenció de lampista per donar punt de llum per la megafonia del concurs
d’arrossos que te lloc durant l’Aplec de Cinc Claus
s’inicia a les 11:00h. Finalitza sobre les 18.00h

MITJANS TÈCNICS I HUMANS APLEC DE CINC CLAUS (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Camió/furgoneta per transportar material
Lampisteria: 1 lampista
FESTA MAJOR
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge d’alguns actes que formen la Festa Major
Ubicació
Diversos espais de la
població
Dies de la festa
Del 31 d’agost al 4 de
setembre de 2017
La setmana abans de la festa caldrà posar-se en contacte amb el departament de cultura
per ultimar detalls d’aquest muntatge. Aquesta relació és només una previsió i caldrà
concretar-la quan es vagi aproximant la data i les activitats estiguin concretades.
Dimecres 30 d’agost:
Suport a la brigada per muntatge d’escenari o trasllat material a la zona de barraques.
Connexió de punt de llums a l’escenari de barraques (la factura dels treballs de barraques
s’ha de presentar a part de la resta)
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Connexió i punt de llums per a firaires i fires
Dijous 31 d’agost:
Pregó: Muntatge de dos focus a la plaça de l’ajuntament per il·luminar el balcó on tindrà lloc
el pregó
Nit Catalana: Es necessari la intervenció de 3 peons per muntar taules i cadires per a 150
persones a la plaça Víctor Català, muntar barra, muntar tanques per marcar perímetre de
seguretat i marcar files.
Punt de llum a la plaça Víctor Català
Muntatge de dos focus per il·luminar zona de venda tiquets i zona de cocció de botifarres
Recollir-ho tot en finalitzar l’activitat
Divendres, 1 de setembre:
Suport a la brigada per muntatge de diferents escenaris i altres que calgui
Punt de llums.
Muntatge de barra i connexió grup electrogen:
Es necessari la intervenció d’electricista per muntar els focus i preses per bar a la sala
polivalent
Caldrà preparar i connectar el grup electrogen a l’arribada dels tècnics de cada grup musical
que actuïn durant els actes de Festa Major ( 3 Actuacions musicals: dia 1, dia 2 dia 2) Es
passarà requeriments tècnics de cada grup musical una vegada arribin els contractes amb
les especificacions.
En cas de mal pluja, el ball del dia 4 també es traslladarà a la sala polivalent.

Dissabte, 2 de setembre:
Festival nàutic: Marcar perímetre d’actuació a la sorra de la platja, amb tanques. Traslladar
parada tipus triumvirat
Punt de llum
Espectacle familiar: traslladar i muntar cadires a la plaça Catalunya. I punt de llum
Desmuntar-les en acabada l’activitat
Diumenge, 3 de setembre:
Corre mulla: Muntar taules per despatxar les pistoles aquàtiques a la Riba i marcar fila amb
tanques. Punt de llum a la Riba
Espectacle familiar: Traslladar i muntar cadires i altres a plaça Catalunya. Punt de llum
Desmuntar-les en acabada l’activitat.
Gimcana nocturna: Muntatge de les proves diverses que configuren la gimcana. Trasllat de
taques a la sorra de la platja , col·locació de taules, cadires, balles de palla...etc.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Punt de llum i instal·lació de focus per il·luminar la zona de la sorra
Dilluns, 4 de setembre:
Kayaking: 8:00h: Sorra de la platja: Habilitar zona amb tanques d’uns 10 metres d’amplada
on es col·locaran els kayaks, i fer passadís amb tanques per a que els participants puguin
fer cua
Muntatge focs d’artifici: a partir de les 9:30h: 2 operaris per a col·laborar en el muntatge de
l’espectacle pirotècnic. (descarregar sacs de sorra, col·locació tanques..i altres necessaris).
Punt de llum
A partir de les 22:45h començar el desmuntatge de l’espectacle pirotècnic.
Recollida de tanques, restes de material explosiu, sorra...etc.
Espectacle familiar: a les 15:00h desplegar 200 cadires a la Plaça Catalunya, davant de
l’escenari.
Punt de llum i connexió elèctrica dels equips
La funció comença a les 17.00h
Recollir les cadires en acabar, sobre les 18:30h

MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA MAJOR (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Entre 2 i 4 operaris
Es necessitarà camió amb grua i carretó per poder desenvolupar alguna de les tasques
1 Lampista i ajudant
CANTADA D’HAVANERES
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge de la cantada d’havaneres
Ubicació
Dies de la festa

La Riba
Primer dijous d’agost.
El 2017: 3 agost
Possibilitat d’ampliar-ho
també al 2 d’agost

La setmana abans de la festa caldrà posar-se en contacte amb el departament de cultura
per ultimar detalls d’aquest muntatge.
Es necessari la intervenció de 4 peons per col·locar 700 cadires de fusta a la Riba, 100
cadires negres per zona vips i tanques per delimitar espai de seguretat, muntar barra,
muntar guingueta per venda d’entrades.
Caldrà connexió de llum a la Riba i a la platja per il·luminació de la taquilla, les parades, i
sonorització de tot l’acte
Caldrà punt de llum a l’escenari i connexió del grup electrogen, si fos el cas
El muntatge ha d’estar a punt a les 19:00h
Cal desmuntar-ho I recollir tot en acabar l’acte, aproximadament sobre les 01:30h
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MITJANS TÈCNICS I HUMANS CANTADA D’HAVANERES (nombre d’operaris aproximat
per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
4 operaris
camió
Lampista: 1 operari i ajudant
MARATÓ D’EMPÚRIES
Objecte (descripció)
MARATÓ D’EMPÚRIES. Carregar i repartir tanques i cartells indicatius pel municipi.
Ubicació
L’Escala i Empúries
Dies de la festa
29 i 30 d’abril

MITJANS TÈCNICS I HUMANS MARATÓ D’EMPÚRIES (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
2 operaris (oficials 2ª) , 2 operaris i conductor.
Camió
ACTES DINAMITZACIÓ COMERÇ
Objecte (descripció)
Muntatge i desmuntatge dels actes organitzats per la UBET per dinamitzar el comerç a l’estiu
Ubicació
Dimarts: La Platja
Dijous i diumenge: Plaça
de l’Univers
Dies de la festa
Dimarts,
dijous
i
diumenges de juliol i
agost

Es necessària la intervenció d’un lampista per obrir i tancar la caixa de llums els dimarts de
juliol i agost, per fer ball a la Platja. Activitat de 22:00h a les 24:00h aprox.
Es necessària la intervenció d’un lampista per obrir i tancar la caixa de llums els dijous de
juliol i agost, per fer zumba i disco mòbil. Es comença a les 19:00h i finalitza a les 24:00h
aprox.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Es necessària la intervenció d’un lampista per obrir i tancar la caixa de llums els diumenge
de juliol i agost per espectacle infantil, activitat de 19:00h a 20:30h aprox.
MITJANS TÈCNICS I HUMANS ACTES DINAMITZACIÓ COMERÇ (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Lampisteria: 1 operari
TOTS SANTS
Objecte : Portar cadires al cementiri de l’Escala per l’1 de novembre

Ubicació
Dies de la festa

Cementiri de l’’Escala
1 de novembre

Muntatge Brigada
Portar dues gàbies de cadires al cementiri l’últim dia laborable anterior a la festa
Desmuntatge Brigada
Recollir les gàbies de cadires el dia laborable posterior a l’1 de novembre
MITJANS TÈCNICS I HUMANS TOT SANTS (nombre d’operaris aproximat per l’execució de
tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)

1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada.
El camió i les cadires que tenen a la brigada
DEBATS A L’ALFOLÍ
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les conferències que es fan a l’Alfolí.

Ubicació
Dies de la festa

Alfolí de la sal
Març,abril.

Muntatge Brigada
Muntar entarimat a l’Alfolí. Col·locar cadires
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Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Retornar plantes a Can Moner
MITJANS TÈCNICS I HUMANS DEBATS A L’ALFOLÍ (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
PORTALBLAU
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats de que tenen lloc pel Portal- blau

Ubicació

Ruïnes d’Empúries, Mar
d’en Manassa, La riba,
L’Alfolí.

Dies del festival
14 de juliol, 7 d’agost

Muntatge Brigada
Muntatge entarimat a les ruïnes d’Empúries. Portar balles, tanques extintors etc.
Portar taules, extintors, balles i tanques a la Mar d’en manassa
Portar cadires a l’alfolí de la sal, taules, mirall etc.
Portar grup electrògen en cas de necessitat.
Muntatge lampista
Instal·lar equip electrògen a les Ruïnes d’Empúries.
Instal·lar llums per il·luminar l’arribada a l’escenari.
Instal·lar i connectar quadre elèctric a la Mar d’en Manassa
Muntar il·luminació Mar d’en Manassa
Contactar quadre elèctric a la Riba
Està present a les actuacions de la Mar d’en Manassa.
Està disponible per qualsevol emergència durant els dies d eles actuacions

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada, mesura que es van acabant les activitats
Desmuntatge electricista
Recollir cables i passa cables i retirar el punt de llum a mesura que s’acaben les activitats
MITJANS TÈCNICS I HUMANS PORTALBLAU (nombre d’operaris aproximat per l’execució
de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge. Un camió, i tot el material que té la brigada
per poder realitzar les festes ( entarimat, cadires, balles, extintors, tanques etc.
1 electricista

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats que es porten a terme per la
diada

Ubicació

L’Alfolí,
Plaça
Catalunya

de

Dies de la festa
10, 11 de segtembre
Muntatge Brigada
Muntar escenari a l’Alfolí i col·locar cadires
Muntar escenari a la plaça Catalunya i portar dues gàbies de cadires
Muntatge electricista
Muntar Punt de llum a la Plaça Catalunya de la sardana, a la Riba a la Plaça Pequín i a la
plaça Avi Xaxu
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
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Desmuntatge electricista
Retirar el punt de llum de la Plaça Catalunya
MITJANS TÈCNICS I HUMANS DIADA NACIONAL DE CATALUNYA (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada.
Cadires i entarimat que disposa la brigada
1 electricista
FESTA JOVE
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats de la festa jove

Ubicació

Aparcament Can Parals

Dies de la festa
8 d’abril

Muntatge Brigada
Muntatge entarimat. Col·locació de balles. Portar grup electrogen.
Muntatge electricista
Muntar Punt de llum a Can Parals. Connectar grup electrogen. Està de servei per s’hi hi ha
alguna urgència durant el servei. Posar Il·luminació als voltants de la festa
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents abans esmentat i desar-lo al magatzem de la Brigada.
Recollir el grup electrogen
Desmuntatge electricista
Retirar el punt de llum de Can Parals Desmuntar grup electrogen. Desmuntar il·luminació
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA JOVE (nombre d’operaris aproximat per l’execució
de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
RECITAL POÈTIC EMPÚRIES
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats que es fan a les ruïnes
d’Empúries en motiu d’un recital de poesia

Ubicació

Ciutat grega de
ruïnes d’Empúries

les

Dies de la festa
1 de juliol
Muntatge Brigada
Portar i muntar escenari, portar 200 cadires, equip de so, dues caixes de copes de cava.
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
MITJANS TÈCNICS I HUMANS RECITAL POÈTIC EMPÚRIES (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
CALA POÈTICA
Objecte : Muntatge i desmuntatge per la cala poètica

Ubicació

Mar
d’en
Manassa.
L’Alfolí. En cas de mal
temps.

Dies de la festa
29 d’abril

Muntatge Brigada
Muntatge entarimat Mar d’en Manassa
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Portar dues gàbies de cadires
Muntar entarimat a l’Alfolí en cas d e mal temps
Col·locació de cadires a l’Alfolí
Muntatge electricista
Muntar Punt de llum a la Mar d’en Manassa
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels dos indrets
Brigada

abans esmentats i desar-lo al magatzem de la

Desmuntatge electricista
Retirar el punt de llum de la Mar d’en Manassa
MITJANS TÈCNICS I HUMANS CALA POÈTICA (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)

1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
FESTIVAL INFANTIL EMPÚRIES
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats del festival

Ubicació

Ruïnes d’Empúries

Dies de la festa
1 de juliol

Muntatge Brigada
Portar i muntar entarimat, balles, plafons i grup electrogen
Muntatge electricista
Connectar grup electrogen

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Desmuntatge electricista
Desconnectar material grup electrogen
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTIVAL INFANTIL EMPÚRIES (nombre d’operaris
aproximat per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el
servei correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
SALA POLIVALENT
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats que es fan a la sala polivalent de
reconstrucció històrica, lúdica i comercial que tenen lloc pel triumvirat

Ubicació
Dies de la festa

Sala polivalent
Durant tot l’any. De
forma aleatòria

Muntatge Brigada
Portar material que es necessiti per alguna activitat especial a la sala polivalent.
Entarimat i el seu muntatge, cadires, balles, plafons, grup electrogen.
Muntatge electricista
Muntar grup electrogen quan convingui
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents actes a la sala polivalent abans esmentat i desar-lo al
magatzem de la Brigada
Desmuntatge electricista
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Desmuntar grup electrogen
MITJANS TÈCNICS I HUMANS SALA POLIVALENT (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
FESTA DE LA CASTANYADA
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats de la festa de la castanyada

Ubicació

Escola Empúries, Escola
Esculapi, Els Pins

Dies de la festa
Durant
el
novembre

em

de

Muntatge Brigada
Portar la torradora en els llocs indicats els dies que facin la castanyada.
Desmuntatge Brigada
Tornar-ho a la platja partir de les 5 de la tarda per portar a terme la castanyada del CER.
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA DE LA CASTANYADA (nombre d’operaris aproximat
per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada

FORUM ROMÀ EMPÚRIES
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats de reconstrucció històrica, lúdica
i comercial que tenen lloc pel triumvirat

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Ubicació

Fòrum romà de
ruïnes d’Empúries

les

Dies de la festa
12, 13, 14, 15 d’agost

Muntatge Brigada
Portar balles, plafons i cadires a Empúries.
Muntatge electricista
Il·luminar camí des de el pàrking fins a l’arribada de l’espectacle
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Desmuntatge electricista
Recollir cables i passa cables de les ruïnes d’Empúries
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FORUM ROMÀ D’EMPÚRIES (nombre d’operaris aproximat
per l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
SANT JORDI
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats que es fan per Sant Jordi

Ubicació

La Platja. En cas de mal
temps
a
la
plaça
Catalunya

Dies de la festa
23 d’abril.
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Muntatge Brigada
Muntar entarimat per espectacle infantil. Portar plafons i cadires per les parades
Portar el material a la plaça Catalunya el mateix dia el matí en cas de pluja o tramuntana
Muntatge electricista
Muntar Punt de llum a la Platja o a la plaça Catalunya en cas de mal temps
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentats i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Desmuntatge electricista
Recollir cables i passa cables i retirar el punt de llum de la Plaça de la sardana, Avi Xaxu,
Pequín i la Riba

MITJANS TÈCNICS I HUMANS SANT JORDI (nombre d’operaris aproximat per l’execució
de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista

FESTA JOVE
Objecte : Muntatge i desmuntatge de les diferents activitats de les barraques de la festa
major

Ubicació

Aparcament
Avinguda
Francesc Macià

Dies de la festa
1, 2,3 de setembre

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Muntatge Brigada
Muntatge entarimat. Col·locació de balles. Portar grup electrògen. Donar llum a les diferents
barraques, donar als wàters.
Muntatge electricista
Muntar Punt de llum a l’espai barraques . Connectar grup electrogen. Està de servei per s’hi
hi ha alguna urgència durant el servei. Posar Il·luminació als voltants de la festa. Donar llum
a les barraques. Connectar grup electrogen.
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents abans esmentat i desar-lo al magatzem de la Brigada.
Recollir el grup electrogen
Desmuntatge electricista
Retirar el punt de llum de l’espai barraques. Desmuntar grup electrogen. Desmuntar
il:il·luminació Desmuntar quan estigui la festa.
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA JOVE (nombre d’operaris aproximat per l’execució
de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei correctament d’acord
amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista

FESTA DE L’ANXOVA
Ubicació

Zona de la clota
diferents indrets

:

Dies de la festa
Primer
d’Octubre

diumenge

Muntatge Brigada
Muntar escenari I portar material a la plaça de la sardana Muntar l’escenari 6x3 .Segons
plànol d’ubicació facilitat per l’organització
Portar i Muntar parades del triumvirat per la venda de tiquets a la Platja
Portar i Muntar punt de degustació a la Platja : :20 Plafons+ 25 balles+40 cavallets
Portar 4 gàbies de cadires i muntar-les davant l’escenari.
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Muntatge electricista
Instal·lar punt de llum a l’Escenari
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Desmuntatge electricista
Retirar el punt de llum
MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA DE L’ANXOVA (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
Eines per muntar l’escenari i les parades

FIRA GASTRONÒMICA
Ubicació
Dies de la festa

La Riba
1 i 2 d’abril i 13 i 14 de
maig

Muntatge Brigada
Muntar escenari I portar material a la Riba .Segons plànol d’ubicació facilitat per
l’organització
Portar i Muntar parades del triumvirat segons plànol facilitat per l’organització
Portar gàbies de Cadires
Muntatge electricista
Instal·lar punt de llum a la Riba
Desmuntatge Brigada
Recollir tot el material dels diferents indrets abans esmentat i desar-lo al magatzem de la
Brigada
Desmuntatge electricista
Retirar el punt de llum a la Riba

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

MITJANS TÈCNICS I HUMANS FIRA GASTRONÒMICA (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
1 responsable brigada
2 peons brigada per muntatge i desmuntatge de brigada
1 electricista
Eines per muntar l’escenari i les parades
FESTA DE LA SAL
Ubicació
Dies de la festa

Platja de l’Escala i la
Riba i Alfolí
3r dissabte setembre

Entre 3 i 6 operaris pel muntatge de les dues tavernes que serveixen menjar i el muntatge
de la taverna dels oficis, l’ umbracle, els escenaris i les parades.
1 lampista que porta a terme la il·luminació i la instal·lació de punts de llum a les tavernes i
dels espais de la festa, preparar les connexions a les sortides d’aigua de la platja per les
mànegues que necessiten les tavernes, posar focus a la Riba i la vigilància nocturna del que
hi ha muntat. El lampista ha de ser present tot el dia de la Festa de la Sal per apagar les
llums durant el Ball del Drac i l’arribada de les veles il·luminades. El dia de la Festa es
requereix la presència durant tot el dia i fins que s’acaba la festa la presència de la Brigada
externa, ja que ha de muntar i desmuntar el material que necessiten les tavernes, els estris
antics de pesca i cadires taulons i cavallets del públic i els participants. També quan acaba
la festa s’ha de procedir a recollir i traslladar el material de les dues tavernes i l’ umbracle i
desmuntar la il·luminació de les tavernes i l’empresa que munta el so i la llum dels escenaris
i de la Platja i la Riba han de muntar el mateix dia des de les 6h del matí fins que s’acaba la
festa a les 2h de la matinada del sia següent. Han de disposar de camió per portar el
material al magatzem del Museu.

MITJANS TÈCNICS I HUMANS FESTA DE LA SAL (nombre d’operaris aproximat per
l’execució de tasques, així com les eines o maquinària per a dur a terme el servei
correctament d’acord amb la vostra experiència prèvia i necessitats)
Brigada: 6 operaris per preparació
3 operaris el dia de la Festa de 7h matí a 3h de la matinada del diumenge
ininterrompudament.
Lampista: 1 operari per preparació
1 operari el dia de la Festa de 7h matí a 3h de la matinada del diumenge
ininterrompudament.
Maquinària: La Brigada externa haurà de disposar de 2 camions grans i maquinària per
moure material pesant per carregar i traslladar-ho.
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