ANNEX NÚM. 2 DEL CONTRACTE

Aprovat per decret de
presidència núm. 547/2019
23-09-2019

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER L’EXECUCIÓ DEL PLA
DE SENYALITZACIÓ 2019 DEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL QUE
S’INSCRIU EN EL MARC DEL PROJECTE “EL GEOTURISME COM A EIX
VERTEBRADOR PER LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA DEL BAGES DEL
PO FEDER 2014-2020 EIX 6”.
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Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del present Plec és la contractació de l’execució del contracte de subministraments
consistent en el disseny, fabricació i instal·lació de la senyalització promocional i indicativa
del Geoparc de la Catalunya Central per fer-lo recognoscible i donar visibilitat als recursos i
equipaments associats. Aquest Pla de senyalització 2019 del Geoparc de la Catalunya
Central s’inscriu en el marc del projecte “el geoturisme com a eix vertebrador per la
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020, eix 6”, el 50%
de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
L’execució dels treballs consisteix en el desenvolupament del Pla de senyalització 2019 del
Geoparc de la Catalunya Central que s’adjunta, com a Annex, a aquestes prescripcions.
En el preu del contracte s’inclouen tots els controls de qualitat i altres proves que siguin
necessàries per a l’execució del projecte.

Clàusula 2. Condicions tècniques de realització dels continguts
Els treballs a realitzar consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera
òptima, l’execució del projecte d’acord amb el Pla de senyalització 2019 del Geoparc de la
Catalunya Central, d’acord amb les autoritzacions perceptives, les condicions dels
contractes i la normativa vigent.
Durant l’execució de les obres, el director del projecte, designat pel Consell Comarcal, serà
l’encarregat de planificar, dirigir, impulsar, coordinar i controlar l’execució de les obres des
del seu inici fins a la seva finalització completa, de forma que s’assoleixin els requeriments
de projecte i contractuals en els termes de pressupost, termini, funcionalitat, seguretat,
qualitat i respecte mediambiental.
S’especifica aquí els treballs que, com a mínim, caldrà executar en el projecte:
2.2. Característiques tècniques de les fotografies
x
x
x
x
x
x

En format JPEG i TIFF.
Amb mida mínima 15 MP
Amb re-enquadraments vertical, horitzontal i quadrat per a cada una d’elles
Lliures de qualsevol imperfecció tècnica (píxels morts, zones sobreexposades...) i en
color
El nom del fitxer que tingui una codificació que permeti identificar-les
Incloent la descripció de les propietats de cada imatge:
o Títol
o Indicar municipi
o Data de pressa
o Autor
o ISO
o Balanç de blancs
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2.3. Aspectes conceptuals comuns de totes les fotografies
x
x
x
x
x
x
x

Les imatges han d’estar sempre enfocades al turisme.
Les fotografies han de tenir un aire suggestiu i han de ser elegants.
Les fotografies han de ser positives, engrescadores, que convidin a realitzar turisme
al Bages.
Les fotografies s’han de fer en dies de bon temps: sol, sense núvols (o pocs) on
predominin cels blaus.
Evitar aquells elements que no puguin ser atractius (per exemple de caire molt
industrial). Tenir en compte que ha de ser una fotografia que convidi a gaudir de la
destinació/instal·lació.
Els productes que surtin han de ser sempre del Bages i en cap moment es pot
identificar una marca/etiqueta, ni dels productes de menjar ni de beure.
Incloure si és possible imatges que facin representativa la sostenibilitat del turisme
del Bages, ja sigui en les vessants territorial, d’activitat o econòmica.

2.4. Equips tècnics a utilitzar pels licitadors/adjudicatari
Els participants en aquest procés hauran de disposar com a mínim dels següents mitjans
tècnics:
x
x

Càmera Professional amb un mínim de 15 milions de píxels.
Òptiques professionals de qualitat reconeguda

Clàusula 3. Obligacions específiques del contracte
El licitador s’obliga a assumir els requeriments que a continuació es detallen:
Drets de propietat intel·lectual:
L’empresa adjudicatària cedeix expressament al Consell Comarcal del Bages, amb caràcter
exclusiu, per sempre i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat
intel·lectual de les obres que hagi creat o encarregat crear per raó de la present
contractació, inclosa la seva explotació en xarxa d’internet, així com els drets de propietat
industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals,
publicitàries o comercials.
Aquests drets comprenen en particular el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el dret de
transformació, inclosa la traducció i adaptació o qualsevol altre modificació, i el dret de
comunicació pública en tot tipus de formats i suports, tant gràfics com audiovisuals i
multimèdia per mitjà i canal que es consideri més convenient.
En conseqüència el Consell Comarcal del Bages podrà utilitzar, cedir, en tot o en part, a
favor de la persona física o jurídica que estimi convenient, sense cap limitació, els drets de
propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part del contractista a percebre compensació
addicional.
L’empresa adjudicatària s’obliga a obtenir dels titulars de drets de propietat intel·lectual totes
aquelles autoritzacions que siguin necessàries per a la realització de l’objecte del present
contracte. En aquest cas, l’empresa adjudicatària assumeix l’obligació de respondre i
indemnitzar de tota responsabilitat originada o relacionada amb reclamacions que el Consell
Comarcal del Bages pugui rebre per infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial
de tercers.
L’empresa adjudicatària no podrà fer difusió del material objecte de la present contractació
sense consentiment exprés, previ i per escrit del Consell Comarcal del Bages.
“El Geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” està cofinançat al
50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El preu de la present contractació compren la retribució dels drets de propietat intel·lectual
cedits pel contractista.

Clàusula 4. Lliurament final
El lliurament final dels treballs haurà de ser el següent:
Editables .INDD de totes les senyalitzacions dissenyades, fabricades i instal·lades.
PDFs en alta resolució i en baixa resolució de totes les senyalitzacions dissenyades,
fabricades i instal·lades.
Mapa amb totes les senyalitzacions instal·lades on hi figuri una llegenda amb les
coordenades de cadascuna d’elles, indicant el sistema de referència (ED50 o ETRS89)
Lliurar al Consell Comarcal un catàleg digital amb les miniatures de totes les
fotografies realitzades.
Lliurar al Consell Comarcal una còpia de les fotografies i el catàleg amb les miniatures
mitjançant dispositiu USB.
Tota la documentació que haurà de presentar l’empresa adjudicatària donarà compliment a
les pautes descrites al Manual pràctic d’informació i comunicació de les operacions
cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Clàusula 5. Seguiment
En el moment de la signatura del contracte el contractista entregarà el programa de treball
on s’especifiquin les fases i processos de treball descrits en el plec de prescripcions
tècniques per a la contractació del projecte. En el programa de treball s’hi ha de preveure un
mínim de dues (2) reunions entre l’equip tècnic de l’empresa adjudicatària i els tècnics del
Consell Comarcal del Bages, presencials, a la seu del Consell Comarcal del Bages (Muralla
Sant Domènec, 24) per a detallat els aspectes tècnics.
A banda, abans de produir els materials s’hauran d’entregar/mostrar proves d’impressió de
cada tipus de senyalització per tal que el Consell Comarcal pugui fer les comprovacions
necessàries abans de la seva producció definitiva.
Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat per la tècnica responsable del projecte
FEDER (TRPF).

Clàusula 6. Responsabilitat
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es
puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una
deficient organització del servei. Les propietats o serveis públics o privats que resultin
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danyats hauran d’ésser reparats pel contractista, el qual haurà de restablir les seves
condicions primitives o compensar adequadament els danys i perjudicis causats.
Es disposarà de tots els mitjans materials necessaris per al correcte desenvolupament de
les tasques encomanades, tot i incloent els vehicles adequats per a garantir la mobilitat dels
tècnics a l’obra i el programari informàtic adequat.
Clàusula 7. Prevenció de riscos laborals
L’empresa adjudicatària haurà de garantir al personal que desenvolupi el servei, tots els
mitjans de seguretat necessaris, obligant-se a complir tota la legislació vigent en matèria de
salut laboral. L’empresa adjudicatària comptarà amb tècnics responsables de Prevenció dels
Riscos Laborals, que proporcionaran les pautes necessàries per al compliment de la
normativa vigent en aquesta matèria, sent així mateix responsabilitat de la mateixa la
instauració de polítiques de prevenció. A tal fi, l’empresa adjudicatària elaborarà un Pla de
Seguretat i Salut.
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