PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS, ACTIVITATS I ACTUACIONS MUSICALS CORRESPONENTS A LES
FESTES PATRONALS DE SON CARRIÓ 2015

Primera. Descripció dels lots objecte del contracte

LOT 1. Divendres 8 de maig.
Verbena al poliesportiu de les 22:00 a les 05:00 hores amb els grups:

-

Big Marítim orquestra.
Val 9.
Orrifar.
Tumbet de Solfa.

El contractista haurà d´aportar els grups indicats així com so i llum adequats durant tota la
durada de la berbena.

LOT 2. Dissabte 9 de maig.
Verbena al poliesportiu de les 24:00 a les 04:00 hores amb els grups:

-

Onion Rabbits.
Estrella del sur.
La Locamotora.
Un grup a triar entre els següents: The Mindungees, Gin Tonics Band o similar.

El contractista haurà d´aportar els grups indicats així com so i llum adequats durant tota la
durada de la berbena.

Segona. Modificació de la programació i/o suspensió parcial o total de les
actuacions.
L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per circumstàncies meteorològiques
adverses o per qualsevol altra que afecti a la salut o a la seguretat de les persones, podrà
modificar la programació i/o acordar la suspensió parcial o total de les actuacions.
a) Per condicions meteorològiques adverses:
1. Si aquestes afectessin al muntatge dels equips de so i llum i altres necessitats
tècniques per dur a terme els concerts, abans que aquests s’hagin iniciat,
s’ajustaran a una nova data per tal de possibilitar la realització d’aquests, amb el
vist i plau de l'Ajuntament.

2. En el cas que les condicions climatològiques impedissin l’acabament dels
muntatges dels equips de so i llum de forma necessària i imprescindible per a la
realització de les actuacions musicals en el moment previst, l’Ajuntament podrà
modificar l’inici dels concerts o actuacions al llarg de les dues hores següents a
l’hora d’inici prevista al programa de festes.
3. Un cop realitzats els muntatges esmentats i en el cas que impedissin la realització
de les proves de so i llum totals o parcials d’una o més de les actuacions musicals,
l’Ajuntament podrà ordenar l’alteració de l‘ordre de les proves de so de cada grup
artístic i inclús prescindir d’una, més d’una o totes les proves.
4. En el cas de suspensió total de les actuacions musicals previstes abans d’iniciarse, en els supòsits següents:
•

Per impossibilitat de:
o

Haver realitzat els muntatges d’equips de so i llum previstos i necessaris
pel bon desenvolupament d’aquesta.

o

Iniciar la totalitat de les actuacions musicals previstes, malgrat s’hagin
realitzat tots els muntatges necessaris.

•

I quan les autoritats municipals considerin que físicament o per altres
causes es veu afectada la seguretat de les persones que hi participen o actuen i
del públic en general.

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar restarà exempt de tots els
pagaments inclosos al preu del contracte corresponents a l'actuació suspesa,
agafant de referència els pressuposts presentats pel licitador en la seva proposta
econòmica. En aquest cas ni el contractista ni les empreses subcontractades per
aquest, ni els artistes i/o representants d’aquests, podran reclamar, demandar ni
exigir qualsevol pagament i/o indemnització al respecte a l’Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar.
5. Si en el moment d’iniciar-se l’actuació les previsions meteorològiques són
adverses, l’Ajuntament podrà modificar l’hora d’inici prevista de cada actuació
musical, la durada, i l’ordre d’actuació previst al programa de festes i inclús anular
una o més de les actuacions musicals programades.
En aquest cas, l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar restarà exempt de tots
els pagaments inclosos al preu del contracte, pel que fa a les possibles actuacions
musicals anul·lades, a excepció de:


Qualsevol actuació musical suspesa parcialment, sempre i quan la
suspensió es doni a partir dels 10 minuts d’actuació musical realitzada.



L’abonament de les despeses corresponents a la sonorització i il·luminació
dels concerts.

En qualsevol cas, ni el contractista, ni les empreses subcontractades per aquest, ni
els artistes i/o representants d’aquests, podran reclamar, demandar ni exigir
qualsevol pagament i/o indemnització al respecte a l’Ajuntament de Sant Llorenç
des Cardassar.
6. La suspensió total o parcial de les actuacions per motiu de circumstàncies
climatològiques adverses, serà acordada per l’Ajuntament de Sant Llorenç des

Cardassar, amb comunicació prèvia a les empreses afectades per aquesta
contractació.
b) Per amenaça a la salut i seguretat pública:
En el cas de suspensió de l’espectacle o part d’aquest durant la durada del contracte per
motius que impliquin una seria amenaça per a la salut i seguretat pública, segons les
autoritats competents, l’Ajuntament abonarà el 100% del preu del contracte.
c) Altres causes d’impossibilitat d’actuació de l’artista/grup contractat:
En cas de malaltia greu de l’artista o de qualsevol membre imprescindible del grup artístic
que impossibiliti l’actuació prevista, el contractista presentarà el justificant metge
corresponent a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, que restarà eximit de
qualsevol pagament corresponent a l'actuació anul·lada, a excepció dels corresponents a
la sonorització i il·luminació dels concerts en cas que aquests serveis fossin requerits per
l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
El contractista, a petició de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, podrà presentar
d’altres artistes per suplir la baixa, adjuntant el corresponent pressupost, que en cap cas
superarà el total de les despeses corresponents del preu del contracte. No obstant això,
la decisió correspondrà a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i aquest es reserva
el dret de sol·licitar i acceptar propostes de tercers.
La no compareixença de l’artista/grup musical en el moment de l’inici de l’actuació per
qualsevol motiu sense la prèvia justificació implicarà el no abonament per part de
l’Ajuntament de la part del preu del contracte corresponent a l'actuació anul·lada i, a més,
podrà demandar danys i perjudicis al contractista pel mateix import del preu del contracte
estipulat en el plec de clàusules administratives particulars.

