ANNEX I
SERVICI D'HOSTESSES CERTAMEN INTERNACIONAL
CARACTERÍSTIQUES:
SE requerix el servici d'hostesses amb motiu de l'acte del Certamen
Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València”, edició 2019, que tindrà lloc
els dies 14, 18, 19, 20 i 21 de juliol, en el Palau de la Música i Congressos de València,
i de l'acte del Pre-certamen els dies 15, 16 i 17 de juliol. Conforme al següent
desglossament horari:
Díes
Diumenge 14 de
juliol
Dilluns 15 de juliol
Dilluns 15 de juliol
Dimarts 16 de juliol
Martes 16 de juliol
Dimecres 17 de juliol
Dimecres 17 de juliol
Dijous 18 de juliol
Divendres 19 de juliol
Dissabte 20 de juliol
Diumenge 21 de
juliol

Hostessa
normal
1

Hostessa
Anglés
1

3 hores i mitja

1
1
1
1
1
1
2
2
4
4

------------2
2
2
2

1 hora i mitja
1 hora i mitja
1 hora i mitja
1 hora i mitja
1 hora i mitja
1 hora i mitja
7 hores
7 hores
5 horas i mitja
5 horas i mitja

Els horaris aproximats seran els següents:
Diumenge 14 de juliol: Entrada: 10.30 h

Eixida: 14.00 h

Dilluns 15 de juliol: Entrada: 19.30 h
Entrada: 22.00 h

Eixida: 21.00 h
Eixida: 23.30 h

Dimarts 16 de juliol: Entrada: 19.30 h
Entrada: 22.00 h

Eixida: 21.00 h
Eixida: 23.30 h

Dimecres 17 de juliol: Entrada: 19.30 h
Entrada: 22.00 h

Eixida: 21.00 h
Eixida: 23.30 h

Dijous 18 de juliol:

Eixida: 23.30 h

Entrada: 16.30 h

Divendres 19 de juliol: Entrada: 16.30 h

Eixida: 23.30 h

Dissabte 20 de juliol: Entrada: 16.15 h

Eixida: 21.45 h

Diumenge 21 de juliol: Entrada: 16.15 h

Eixida: 21.45 h

Jornades

ALTRES ESPECIFICACIONS:
1.- Els horaris són aproximats i s'ajustaran a les necessitats de l'esdeveniment,
segons instruccions del Comité organitzador del Certamen.
2.- Si per la duració de l'esdeveniment i a requeriment del Comité organitzador,
la jornada es prolongara més enllà de les hores previstes, estes seran abonades.
3.- S'haurà de presentar un pressupost per l'import total del servici. Este preu
final pressupostat tindrà caràcter de màxims pel que la facturació posterior no podrà
sobrepassar esta quantitat, excepte en el cas establit en l'apartat anterior.
4.- A efectes informatius, haurà d'especificar-se igualment en el pressupost
l'import concret a cobrar en el cas previst en l'apartat 2.- (realització d'hores fora de les
inicialment previstes) distingint hostessa normal i hostessa amb anglés.

ANNEX II
SERVICI D'ORNAMENTACIÓ CERTAMEN INTERNACIONAL
CARACTERÍSTIQUES:
El servici requerix el lloguer, col·locació, ports i desmuntatge del següent
material:
-Per a l'interior de la Sala Iturbi del Palau de la Música:

 13 màstils platejats 2.57 m + bases
 13 banderes representatives de les bandes de música participants i uns altres.
Grandària: 2 m. Colòmbia, l'Argentina, Portugal, Itàlia, Bèlgica, la Xina, el
Canadà, Hongria, els Estats Units, el Brasil, a part de les de la Comunitat
Valenciana, Espanya i Unió Europea

-Per a l'exterior del Palau de la Música:
 13 banderes dels diferents països participants; dimensió: 3 m

ANNEX III

SERVICI DE FOTOGRAFIA CERTAMEN INTERNACIONAL

Descripció del servici:
Reportatge fotogràfic del Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat de
València”. La seua edició de 2019 se celebrarà de dijous, 18, a diumenge, 21 de juliol. I
la data del concert de gala serà el diumenge, 14 de juliol.
Especificacions:
Concert Gal·la Presentació Certamen: 14 de juliol de 2019
7 reportatges: Remissió fotos a Premsa i remissió fotos event per Wetransfer
Entrada: 10.45 h. Eixida: 14.00 h
Secció Tercera: 18 de juliol de 2019
7 reportatges: Remissió fotos a Premsa i remissió fotos event per Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Eixida: 0.00 h
Secció Segona: 19 de juliol de 2019
7 reportatges: Remissió fotos a Premsa i remissió fotos event per Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Eixida: 0.00 h
Secció Primera: 20 de juliol de 2019
4 reportatges: Remissió fotos a Premsa i remissió fotos event per Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Eixida: 23.30 h
Secció Honor: 21 de juliol de 2019
4 reportatges: Remissió fotos a Premsa i remissió fotos event per Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Eixida: 23.30 h

Altres especificacions:
(1)

El professional fotògraf haurà d'estar a l'inici de cada servici amb una antelació

suficient
(2)

L'hora de finalització apuntada anteriorment per a cada servici és una previsió

estimada. El professional fotògraf romandrà fins al final de cada sessió a fi de prestar
adequadament el servici contractat
(3)

Durant la gala de presentació del Certamen Internacional (14 de juliol) i durant

la celebració del propi Certamen (del 18 al 21 de juliol, tots dos inclusivament)
s'especificarà el tipo de fotografia i el treball a realitzar, i es donaran les oportunes
directrius generals (no professionals) per a l'acompliment del servici
(4)

En el pressupost haurà de constar un preu cert final, que tindrà caràcter de

màxims, per la qual cosa la facturació posterior mai podrà ser superior a este import.
(5)

El pressupost haurà de detallar la valoració econòmica de la prestació de cada

servici, el qual ve especificat en el present document, de manera que el desglossament
descrit justifique l’import final pressupostat
(6)

En el pressupost es farà constar clarament les quantitats que corresponen al preu

estimat (base imposable), les que corresponen a impostos (IVA i IRPF, si escau) i el que
el seu sumen íntegrament

ANNEX IV
SERVICI DE LLOGUER, PORTS, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE
CADIRES

Descripció del servici:
Contracte de lloguer incloent el muntatge i desmuntatge del nombre de cadires
especificat a continuació segons lloc de l'esdeveniment, per al públic i per a els-músics
de les Bandes que actuen en els diferents llocs de la ciutat de València, en condicions
adequades per als actes que es demanden.

DILLUNS – 15 DE JULIOL
20.00: JARDÍNS DEL RIU (TRAM 13)
BANDA: BANDA JUVENIL DE LA VA UNIR MUSICAL DE LLIRIA
(VALÈNCIA)
80 CADIRES MÚSICS
100 CADIRES PÚBLICO
22.30: C/ EUGENIA VINYES, 24 (PLAÇA JUNT A BALNEARI ELS ARENES)
BANDA: TORONTO ALL STARS STEEL ORCHESTRA (EL CANADÀ)
120 CADIRES PÚBLICO
DIMARTS – 16 DE JULIOL
20.00: MERCAT DE COLÓN
BANDA: MACAU YOUTH SYMPHONIC BAND (LA XINA)
100 CADIRES PÚBLICO
22.30: PLAÇA DE LA VERGE
BANDA: AGRUPACIÓ MUSICAL DE BENEIXIDA (VALÈNCIA)
50 CADIRES MÚSICS
150 CADIRES PÚBLICO

DIMECRES - 17 DE JULIOL
20.00: PLAÇA DE PATRAIX
BANDA: BANDA JUVENIL DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL “LA AMISTAT” DE
QUART DE POBLET (VALÈNCIA)
45 CADIRES MÚSICS
105 CADIRES PÚBLICO
22.30: PLAÇA DE BENIMACLET
BANDA: BANDA MUNICIPAL DE SANT LORENZO “ORLANDO SCALONA”
(L'ARGENTINA)
35 CADIRES MÚSICS
115 CADIRES PÚBLICO
En el pressupost a presentar haurà d'especificar-se un preu cert final del contracte. Amb
detall de la valoració econòmica de la prestació de cada servici, especificat en el present
document, que justifica l’import final pressupostat.
El pressupost haurà de contindre, a més del preu final, el detall de desglossament de les
quantitats que correspon a impostos i el que el seu sumen en total.
El preu final pressupostat per al contracte tindrà caràcter de màxims pel que la
facturació posterior no podrà sobrepassar este import.

