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Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació del
servei de representació comercial en el segment del turisme
esportiu i del producte de golf en el mercat francès del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona, mitjançant procediment obert
amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.
APROVAT

País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona (en endavant Patronat) té com a objectius
promocionar les marques Costa Brava i Pirineu de Girona en els principals mercats
emissors i donar suport a tot l’empresariat i a les institucions del territori en l’estructuració
i el suport en la comercialització dels productes i serveis turístics, així com vetllar per la
millora de la competitivitat constant i per la sostenibilitat del desenvolupament de
l’activitat turística.
Així mateix, segons l’establert en el Pla d’Accions i Objectius 2019 del Patronat,
s’estableix el mercat francès com un dels mercats estrella pel sector turístic de les
comarques gironines, pel que es centraran els esforços més grans per la rellevància
estratègica que tenen per a la Costa Brava i el Pirineu de Girona. En aquest sentit,
s’estableixen com a principals accions les Presentacions i agendes comercials al mercat
francès, consistent en diferents accions segmentades per producte. També es
potenciaran les visites comercials als principals operadors i prescriptors, així com fam
trips al territori.

APROVAT
País: CAT, Institució: Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona

1.- ANTECEDENTS

El Patronat diversifica l’oferta turística mitjançant els diferents Clubs de Producte que es
segmenten segons els interessos concrets i específics respecte a la motivació de viatge
i que avui ja agrupen més de vuit-centes cinquanta empreses i institucions del sector
turístic gironí. Cada club elabora, mitjançant els diferents processos participatius, el pla
específic d’accions de cada producte.

JORDI TURON (1 de 1)
Secretari
Data signatura :26/09/2019 15:01:05
HASH:35D2C814E09958B3B306240D99F969249AE25F1F

D’altra banda, el Club de Màrqueting de Golf, té com a finalitat principal difondre l’oferta
d’activitats relacionades amb el turisme de golf de les comarques de Girona, mitjançant
la realització d’accions conjuntes en l’àmbit del màrqueting, la promoció i la
comercialització, així com la prestació de serveis adreçats a incrementar la riquesa i la
prosperitat del turisme de golf, i reforçar la seva competitivitat, tot afavorint l’estructuració
de l’oferta, la promoció conjunta i la comercialització als mercats emissors.
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El Club de Turisme Esportiu té com a principals objectius i funcions la promoció i difusió
de les comarques gironines com destinació de turisme esportiu, realització
d’esdeveniments esportius i estades esportives, l’estructuració del producte de turisme
esportiu conjuntament amb les empreses de la zona i les entitats de promoció locals i el
suport a la seva comercialització, potenciació la dinamització del teixit empresarial de
les empreses especialitzades en turisme esportiu i afavorir l’associacionisme entre ells,
així com fomentar la desestacionalització de l’oferta turística de les comarques gironines
per tal d’incrementar el volum d’ingressos d’aquest sector, mitjançant la captació d’un
nou segment de mercat. Actualment, el Club de Turisme Esportiu compta amb més de
40 empreses i institucions associades, totes elles especialitzades en l’acollida i
organització d’estades esportives i una àmplia i variada oferta d’empreses
d'allotjaments, empreses organitzadores d’esdeveniments esportius, agències
receptives, gestors d’instal·lacions esportives i institucions locals.
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Entre aquests Clubs, trobem el Club de Turisme Esportiu i el Club de Golf.

L’objecte de la present licitació és la contractació dels serveis professionals per realitzar
la representació comercial del Club de Producte de Turisme Esportiu i del Club de
Màrqueting de Golf del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en el segment de
turisme esportiu i del producte de golf en el mercat francès, d’acord amb el Pla d’Accions
2019 del PTCBG, i els corresponents a les posteriors anualitats, en base a les seves
necessitats específiques, segons l’establert en l’apartat 3 d’aquests plecs.
Cada empresa licitadora posarà a disposició del Patronat un perfil tècnic en qualitat de
director de projecte, les funcions del qual seran assistir a cada responsable de projecte
tant en la gestió tècnica i executiva com en el desenvolupament de les accions d’acord
amb les expectatives en qualitat, abast i terminis.

APROVAT
País: CAT, Institució: Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona, País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa B

2.-. OBJECTE

La licitació es divideix en 2 lots:
- Lot 1. Servei de representació comercial del Club de Producte de Turisme
Esportiu en el mercat francès.
- Lot 2. Servei de representació comercial del Club de Màrqueting de Golf en el
mercat francès.
Les empreses licitadores es podran presentar i adjudicar ambdós lots.

3.1.1

Requeriments tècnics:

JORDI TURON (1 de 1)
Secretari
Data signatura :26/09/2019 15:01:05
HASH:35D2C814E09958B3B306240D99F969249AE25F1F

A) Idiomes requerits:
•

Francès: Natiu, en el cas de no ser-ho s’haurà d’acreditar estar en possessió del
nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del
Consell d’Europa, o equivalent.

•

Català i/o Castellà: En cas de que el licitador resulti una empresa estrangera, la
comunicació amb el Patronat podrà ser en llengua francesa. No obstant, a
efectes administratius, aquelles empreses que no tinguin coneixements de
llengua catalana o castellana, hauran d’assumir les despeses de traducció de les
presents prescripcions tècniques, plecs i de tota la documentació necessària a
presentar dins el sobres A, B i C, així com tota la necessària fins a la formalització
del contracte en cas de resultar ser l’empresa adjudicatària.
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3.1 LOT 1. SERVEI DE REPRESENTACIÓ COMERCIAL DEL CLUB DE PRODUCTE
DE TURISME ESPORTIU EN EL MERCAT FRANCÈS.
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3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Coneixement de Marketing en l’activitat comercial
Coneixement geogràfic i turístic de la demarcació de Girona
Coneixements de l’oferta de turisme esportiu de la Costa Brava i el Pirineu de
Girona
Coneixement de la demanda del turisme esportiu de França
Coneixement de la premsa especialitzada del sector del turisme esportiu del
mercat francès
Coneixement dels diferents actors i públics del sector de turisme esportiu
Àmplia xarxa de contactes de turisme esportiu, tant del sector de clubs i
federacions, empresarial com del sector associatiu.
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Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona, País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa B

B) Coneixements requerits:

C) Equip tècnic requerit
Les empreses licitadores hauran de garantir mínim un tècnic comercial amb una
experiència mínima requerida de 3 anys com a assessor/representant comercial amb la
dedicació necessària per donar compliment als serveis tècnics requerits en referència a
les accions promocionals a públic final segons l’establert en aquest plec.

Serveis tècnics requerits

A) Accions promocionals a públic professional: es podran realitzar fins a un
màxim de 7 accions anuals.
S’entendran com accions de promoció a públic professional aquelles que van
dirigides a arribar als diferents organitzadors d’esdeveniments del sector del
turisme esportiu del mercat francès, i que requeriran suport extern de planificació,
execució, convocatòria, coordinació i suport presencial de l’esdeveniment.
En totes les accions promocionals a públic professional s’entendrà inclosa la
representació comercial i suport a la comercialització en el segment del turisme esportiu
a través del Club de Turisme Esportiu en el mercat francès, amb els següents objectius:
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-

Presentació de l’oferta de turisme esportiu de la Costa Brava i el Pirineu de
Girona a través del Club de Turisme Esportiu al mercat francès.
Familiarització de la destinació al públic de turisme esportiu (clubs esportius,
federacions, team managers, associacions esportives, agències
d’esdeveniments, empreses, agències de viatge amb departament

4

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA - Plec de clàusules

3.1.2

Codi per a validació :1VPXY-VOEQF-L1U4L
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D) Experiència tècnica mínima requerida: 3 anys com a assessor/representant
comercial especialitzat en organització d’esdeveniments i gestió de viatges
esportius, en el mercat de països de parla francesa.

•

Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de familiarització
programats en el Pla d’Accions del Club de Turisme Esportiu. Acompanyament del
representant comercial entre 1 i 3 dies durant el famtrip, que es realitzaran sempre
dins la província de Girona.

•

Realització d’agendes comercials a diferents ciutats de parla francesa: França,
Bèlgica, Luxemburg i Suïssa, programades en el Pla d’Accions del Club de Turisme
Esportiu. La durada de l’agenda comercial serà d’entre 3 i 4 dies amb un mínim de
4 visites comercials per dia.

•

Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments organitzats pel Club
de Turisme Esportiu pel mercat francès programats en el seu Pla d’Accions.
Assistència del representant comercial durant l’esdeveniment entre 1 i 2 dies, que
es podran dur a terme a la província de Girona o en els diferents països europeus
de parlar francesa: França, Bèlgica, Luxemburg i Suïssa.

•

Assistència en representació del Club de Turisme esportiu en els esdeveniments de
promoció pel mercat francès organitzats per tercers programats en el Pla d’Accions
i Objectius anuals del Club de Turisme Esportiu, quina assistència podrà tenir una
durada d’entre 1 i 2 dies i es podrà dur a terme a la província de Girona o en els
diferents països europeus de parlar francesa: França, Bèlgica, Luxemburg i Suïssa.

Es podran realitzar, segons la seva anualitat, el màxim d’accions detallades a
continuació:
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ANUALITAT: 2019 (01-11-2019 / 31-12-2019)
Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Turisme Esportiu
Assistència en representació del Club de Turisme Esportiu en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

Nombre màxim
0
1
0
0
1

ANUALITAT: 2020 (01-01-2020 / 31-12-2020)
Tipologia d’acció

Nombre màxim
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Les accions promocionals a públic final/professional objecte d’aquest contracte són:
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-

Codi per a validació :1VPXY-VOEQF-L1U4L
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/12.

-

d’empreses, associacions empresarials etc, de ciutats de parla francesa:
França, Bèlgica, Luxemburg i Suïssa
Obtenció de nous contactes potencials i fidelitzar els actuals.
Desenvolupament de sinèrgies entre els contactes de turisme esportius
francesos i els membres del Club de Turisme Esportiu
Seguiment dels contactes generats de les accions de promoció i la
comunicació amb el Club de Turisme Esportiu

APROVAT
País: CAT, Institució: Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona, País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa B

Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Turisme Esportiu
Assistència en representació del Club de Turisme Esportiu en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

1
2
2
1
6

ANUALITAT: 2021 (01-01-2021 / 31-12-2021)
Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Turisme Esportiu
Assistència en representació del Club de Turisme Esportiu en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

Nombre màxim
1
2
2
1
6

ANUALITAT: 2022 (01-01-2022 / 31-12-2022)
Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Turisme Esportiu
Assistència en representació del Club de Turisme Esportiu en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

Nombre màxim
1
2
2
1
6

ANUALITAT: 2023 (01-01-2023 / 31-12-2023)
1
2
2
1
6

ANUALITAT: 2024 (01-01-2024 / 31-10-2024)
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Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniMments
organitzats pel Club de Turisme Esportiu
Assistència en representació del Club de Turisme Esportiu en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

Nombre màxim
1
1
2
1
5

3.2 LOT 2. SERVEI DE REPRESENTACIÓ COMERCIAL DEL CLUB DE
MÀRQUETING DE GOLF EN EL MERCAT FRANCÈS.
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Nombre màxim
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Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Turisme Esportiu
Assistència en representació del Club de Turisme Esportiu en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

Requeriments tècnics:

A) Idiomes requerits:
•

Francès: Natiu, en el cas de no ser-ho s’haurà d’acreditar estar en possessió del
nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del
Consell d’Europa, o equivalent.

•

Català i/o Castellà: En cas de que el licitador resulti una empresa estrangera, la
comunicació amb el Patronat podrà ser en llengua francesa. No obstant, a
efectes administratius, aquelles empreses que no tinguin coneixements de
llengua catalana o castellana, hauran d’assumir les despeses de traducció de les
presents prescripcions tècniques, plecs i de tota la documentació necessària a
presentar dins el sobres A, B i C, així com tota la necessària fins a la formalització
del contracte en cas de resultar ser l’empresa adjudicatària.

APROVAT
País: CAT, Institució: Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona, País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa B

3.2.1

B) Coneixements requerits:

C) Equip tècnic requerit
Les empreses licitadores hauran de garantir mínim un tècnic comercial amb una
experiència mínima requerida de 3 anys com a assessor/representant comercial amb la
dedicació necessària per donar compliment als serveis tècnics requerits en referència a
les accions promocionals a públic final segons l’establert en aquest plec.

D) Experiència tècnica mínima requerida: 3 anys com a assessor/representant
comercial especialitzat en organització d’esdeveniments relacionats amb la indústria del
golf a França.

3.2.2

Serveis tècnics requerits
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A) Accions promocionals a públic professional:
S’entendran com accions de promoció a públic professional aquelles que van
dirigides a arribar als diferents organitzadors d’esdeveniments del sector del golf
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Coneixement de Marketing en l’activitat comercial
Coneixement geogràfic i turístic de la demarcació de Girona
Coneixements de l’oferta de golf de la Costa Brava i el Pirineu de Girona
Coneixement de la demanda de golf en “els comitès d’entreprise” de França
Coneixement dels diferents actors i públics del sector de golf
Àmplia xarxa de contactes de golf, tant del sector de clubs i federacions,
empresarial com del sector associatiu.

Codi per a validació :1VPXY-VOEQF-L1U4L
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 7/12.

•
•
•
•
•
•

En totes les accions promocionals a públic professional s’entendrà inclosa la
representació comercial i suport a la comercialització en el segment del turisme de golf
a través del Club de Màrqueting de Golf en el mercat francès, amb els següents
objectius:
-

-

-

Presentació de l’oferta de golf de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a
través del Club de Màrqueting de Golf al mercat francès.
Familiarització de la destinació al públic de golf (federacions, professionals,
agències d’esdeveniments, empreses, agències de viatge amb departament
d’empreses, associacions empresarials etc) a França.
Obtenció de nous contactes potencials i fidelitzar els actuals.
Desenvolupament de sinèrgies entre els contactes de turisme de golf
francesos i els membres del Club de Màrqueting de Golf.
Seguiment dels contactes generats de les accions de promoció i la
comunicació amb el Club de Màrqueting de Golf.

APROVAT
País: CAT, Institució: Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona, País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa B

del mercat francès, i que requeriran suport extern de planificació, execució,
convocatòria, coordinació i suport presencial de l’esdeveniment.

Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de familiarització
programats en el Pla d’Accions del Club de Màrqueting de Golf. Acompanyament del
representant comercial entre 1 i 3 dies durant el famtrip, que es realitzaran sempre
dins la província de Girona.

•

Realització d’agendes comercials a diferents ciutats de França. La durada de
l’agenda comercial serà d’entre 3 i 4 dies amb un mínim de 4 visites comercials per
dia.

•

Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments organitzats pel Club
de Màrqueting de Golf pel mercat francès programats en el seu Pla d’Accions.
Assistència del representant comercial durant l’esdeveniment entre 1 i 2 dies, que
es podran dur a terme a la província de Girona o a França.

•

Assistència en representació del Club de Màrqueting de Golf en els esdeveniments
de promoció pel mercat francès organitzats per tercers programats en el Pla
d’Accions i Objectius anuals del Club de Màrqueting de Golf, amb una durada d’entre
1 i 2 dies que es podrà dur a terme a la província de Girona o a França.
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Es podran realitzar, segons la seva anualitat, el màxim d’accions detallades a
continuació:
ANUALITAT: 2020 (01-01-2020 / 31-12-2020)
Tipologia d’acció

Nombre màxim
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•
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Les accions promocionals a públic promocional objecte d’aquest contracte són:

APROVAT
País: CAT, Institució: Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona, País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa B

Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Màrqueting de Golf
Assistència en representació del Club de Màrqueting de Golf en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

1
1
1
0
3

ANUALITAT: 2021 (01-01-2021 / 31-12-2021)
Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Màrqueting de Golf
Assistència en representació del Club de Màrqueting de Golf en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

Nombre màxim
1
2
1
1
5

ANUALITAT: 2022 (01-01-2022 / 31-12-2022)
Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Màrqueting de Golf
Assistència en representació del Club de Màrqueting de Golf en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
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4.- OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS
4.1. Obligacions generals
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Codi per a validació :1VPXY-VOEQF-L1U4L
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/12.

Tipologia d’acció
Assessorament, convocatòria i acompanyament per als viatges de
familiarització
Realització d’agendes comercials a diferents ciutats
Coordinació, convocatòria i assistència en els esdeveniments
organitzats pel Club de Màrqueting de Golf
Assistència en representació del Club de Màrqueting de Golf en els
esdeveniments de promoció organitzats per tercers
Nombre d’accions màximes:

1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part
de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la
verificació per part del Patronat del compliment d’aquells requisits.
2. L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i
que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons
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4.2. Regles especials respecte del personal de l’empresa contractista
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1. Assignar, per a cada lot, un equip tècnic humà suficient amb la dedicació
necessària per tal de garantir el bon desenvolupament de l’objecte del contracte
segons els requeriments tècnics establerts .
2. L’adjudicatari de cada lot haurà d’estar disponible per reunions internes amb el
PATRONAT o amb personal extern en funció de les necessitats que vagi marcant
del Pla d’accions del PATRONAT.
3. L’adjudicatària de cada lot es farà càrrec de les despeses ordinàries de
quilometratge, desplaçament, dietes, manutenció, allotjament i resta de
despeses derivades de la seva assistència a reunions, jornades,
presentacions i accions de representació, que requeriran de la presència
del suport extern en planificació, execució, convocatòria, coordinació i
suport presencial de l’esdeveniment.
4. S’assignarà un interlocutor per a cada lot, que actuarà com a Cap de Projecte,
que haurà d’estar disponible per reunions internes amb el Patronat o amb
personal extern en funció de les necessitats que vagi marcant del Pla d’accions
del Patronat, i que haurà de disposar de l’experiència específica requerida per a
cada lot.
5. S’hauran de presentar informes mensuals en el cas del lot 1, i informes de
resultats de les accions i de l’evolució de les activitats realitzades escaients i
detallats en aquests plecs tant pel lot 1 com pel lot 2. El Patronat podrà demanar
detalls i aclariments d’aquests informes sempre que ho estimi necessari.
6. L’adjudicatari lliurarà totes les bases de dades, imatges gràfiques, arts finals,
documents i qualsevol tipus de contingut que es generi durant el període de
contractació amb l’obligació de recollir el consentiment de les persones físiques
de les que obtinguin les dades, en compliment del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016) i de la normativa estatal de protecció de dades
vigent en cada moment, i en el format que sol·liciti el Patronat.
7. En cas de que sigui requerit pel Patronat, l’adjudicatari s’encarregarà de realitzar
les actes tècniques de les reunions derivades de l’execució del contracte que
hauran de lliurar degudament signades pels responsables assistents. Caldrà
lliurar tots aquests documents originals al PATRONAT. El responsable del
Patronat podrà acceptar en la seva substitució un resum de les reunions, sense
necessitat d’estar signades.
8. El contractista també està obligat a complir les normes vigents en matèria fiscal,
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball, restant el
Patronat eximit de responsabilitat per qualsevol incompliment.

5.
6.

-

-

-

-

-

5. COORDINACIÓ, SEGUIMENT, SUPERVISIÓ I VALIDACIÓ

JORDI TURON (1 de 1)
Secretari
Data signatura :26/09/2019 15:01:05
HASH:35D2C814E09958B3B306240D99F969249AE25F1F

El responsable del contracte recaurà en el Cap del Departament de Màrqueting i
Promoció, sent l’interlocutor entre el contractista de cada lot i el Patronat, i els tècnics
de màrqueting i promoció del Patronat pel que fa a les qüestions internes i de tràmit de
gestió del contracte. A aquest li correspondrà també la coordinació, supervisió i
fiscalització dels serveis objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de treballar sempre en representació del
Patronat, sota la seva supervisió i comptar amb el seu vistiplau.
La comunicació serà via correu electrònic, telèfon i atenció personal amb reunions
fixades sempre que es consideri oportú per ambdues parts (empresa contractada i
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3.

justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en
tot moment al Patronat.
En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte,
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà
la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i
vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència,
les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació
contractual entre empleat i ocupador.
L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en
les funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs
com a objecte del contracte.
L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves
pròpies dependències o instal·lacions.
El Cap de projecte de cada lot, que haurà d’estar integrat en la pròpia plantilla
de l’empresa licitadora, tindrà, entre les seves obligacions, les següents
tasques:
Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant el Patronat,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant
de l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, del Patronat, en tot
el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència
d’aquest personal al lloc de treball.
Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
Informar al Patronat sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

La periodicitat d’aquestes reunions vindrà determinada pel Patronat, per les necessitat
del projecte i per tot allò especificat en l’apartat tercer, “característiques tècniques del
projecte”.
6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament del contracte
serà totalment i exclusivament del Patronat.
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Patronat). D’aquestes reunions, en cas de que sigui requerit pel Patronat, s’elaborarà
un resum amb el contingut de la reunió i les conclusions i es lliurarà al Patronat.

L’adjudicatari cedirà en exclusiva, sense límit territorial ni temporal, els drets d’explotació
dels dissenys proposats, inclosa la documentació generada en qualsevol suport i format.
La cessió dels drets inclourà els de reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació.
El Patronat podrà pel seu compte adaptar, modificar o combinar els dissenys amb
logotips, eslògans o altres materials de propietat seva.
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En relació a les dades personals que hagin de ser objecte de tractament per al
compliment del contracte, les parts s’obliguen al compliment del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016) i de la normativa estatal de protecció de dades vigent en cada
moment.
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Els productes i aplicacions dels dissenys no podran ser utilitzats per l’adjudicatari
excepte per informar de treballs efectuats.

