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MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR J D OCT. 2018 

Núm. d'expedien1: CM 73/2018 

Assumpte: contracte menor de servei de coordinació, logística a la Cursa Infantil deis Reis 
2019, organllzada per l'IME. 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Aprofitant les vacances escolars de Nadal, s'organitza una cursa popular infantil, 
no competitiva i gratu'i'1a, per a nins/nines fins a 12 anys, de la qual l'any 2018 va 1enir lloc la 
vuitena edició. les distancies per a recórrer són des de 200 a 1.200 m, segons l'eda1. 

Dades importants: 

• Data: 5 de gener al matí

• Lloc: Pare de les Es1acions

• Nombre de participants: 1.000

• Edat deis participants: de O a 12 anys.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

És necessari un suport en l'organització de la Cursa lnfan1il de Reis tant en serveis de 
coordinació, plataforma de ges1ió de inscripcions, personal de suport, adquisició de 
materlals varis ... perqué hi ha serveis que no es poden garantir ín1egrament, ja que no 
disposa de fots e/s mitjans necessaris. 

Amb aquesta contractació externa i el 1reball conjunt amb aquesta es podró organi1zar la 
cursa i donar respos1a a les necessitats que direc1ament no podem cobrir. 

Per to1 aixO, es considera adien1 contractar aques1s serveis de coordinació i logística per a 
poder dur a 1erme l'esdeveniment esmen1at. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

Servei de coordinació i logística en l'esdevenimen1, que cons1a de: 

Personal: 

• 1 coordinador durant el període de planificació, preparació i desenvolupament
de l'esdeveniment, amb inici del 1reball aproximadament 2 mesos abans de la
data en que s'hagi de dur a terme.

• l responsable durant el desenvolupament de l'esdeveniment:

l. l. Del personal de suport de logística en nombre suficient per a complir els 
temps d'en1rega el dio de l'esdevenimenf, per a muntatge 
d'infraestructures sol licitades per l'IME (tanques, taules, cadires, Iones 
publicitóries, etc.). durant aquest, i per al desmun1a1ge. Horari aproximat: 
de6a 16h. 
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