PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS RELATIU
CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE VENDA DE FOTOGRAFIES,
INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DELS SISTEMES
FOTOGRÀFICS DIGITALS I SUBMINISTRAMENTS CONNEXES DELS
MATERIALS NECESSARIS PER A LA VENDA AL RECINTE DEL PARC
D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO

Barcelona 29/08/2022
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1. ANTECEDENTS
1.1. Qui som?
Parc d’atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) és una societat participada 100% per
l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona de serveis Municipals, S.A. (B:SM).
L’activitat de PATSA consisteix en dirigir l’explotació del Parc d’atraccions com a espai de
la ciutat de Barcelona, l’Àrea Panoràmica i el Funicular, així com dels centres de
restauració de les instal·lacions del Parc.
El compromís amb la qualitat dels nostres serveis ens porta a establir un sistema de
comunicació amb les nostres clientes i clients, col·laboradores i col·laboradors, empleades
i empleats, que permeti conèixer en tot moment els seus desitjos, inquietuds, impressions i
opinions per adaptar i millorar la nostra oferta, polítiques d’actuació i tracte al client.
Aquest compromís forma part de l’estratègia de gestió conjunta per aportar la satisfacció i
gaudiment dels màxims ciutadans de Barcelona.
1.2. Missió del Tibidabo
El Parc d’Atraccions Tibidabo és un Parc centenari de la ciutat de Barcelona que té com a
missió “Fer que tothom que es relacioni amb Tibidabo es senti feliç”.
1.3. Valors del Tibidabo
Els valors que tenim i que ens acompanyen a aconseguir la missió són:
·
·
·
·
·

Seguretat
Compromís
Solidaritat
Il·lusió
Passió per les persones

1.4. Eixos estratègics del Parc d’atraccions Tibidabo:
Els quatre eixos estratègics del Parc d’atraccions Tibidabo són:
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1.4.1. Solidaritat
El Tibidabo és un Parc compromès socialment, s’esforça en desenvolupar projectes, i
iniciatives socials i en recolzar i dur a terme actes culturals i educatius.
Principals accions:
·

El Parc dels nens. Tibidabo ha d’esdevenir el Parc de la infància, desenvolupant
una

·

tasca

de

suport

i

conscienciació.

Desenvolupament d’accions solidaries amb convenis amb ONGs i entitats sense
ànim de lucre i festes solidaries com l’Estiu Sense Barreres o la Festa del Cor.

·

Acció social: Preus familiars, com el passi Tibiclub, i avantatges pels col·lectius
més desfavorits. Contractació centres de Reserva Social.

1.4.2. Educació
El Tibidabo, Parc educador, esdevindrà partícip en l’educació: activitats didàctiques on
desenvolupar i ampliar coneixements a diferents nivells i obert a tothom.
Principals accions:
·

Noves activitats i espais lúdics/didàctics com l’espai LEGO.

·

Oferta gastronòmica: desenvolupar el concepte d’alimentació saludable.

1.4.3. Sostenibilitat i eficiència
Implantar mesures adreçades a aconseguir un Parc mediambientalment sostenible per,
d’aquesta manera, contribuir a la resiliència i sostenibilitat globals de l’ecosistema on estem
integrats (Parc de Collserola).
Principals accions:
·

Potenciar l’accés en transport col·lectiu en decrement de l’ús del transport privat
per a l’accés a les instal·lacions del Parc.

·

Augmentar la capacitat d’autosuficiència energètica del Parc.

·

Ús d’energies renovables: Mini eòlica, geotèrmica i solar.

·

Minimització i racionalització de consums.

·

Maximització de la recollida selectiva i minimització dels residus generats.
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1.4.4. Experiències
El Parc es converteix en generador d’experiències, treballant en la millora continua dels
seus serveis a les clientes i clients, integrant a tots els agents implicats en la gestió i
assegurant la qualitat i excel·lència en tots els procediments.
Principals accions:
·

Renovació i noves atraccions.

·

Intervencions i reforma d’atraccions existents.

·

Oferta gastronòmica.

·

Rehabilitació dels espais actuals de restauració.

·

Millora de la oferta gastronòmica per tal de fer-lo referent del menjar saludable.

Excel·lència en la gestió:
·

Treballar segons el model EFQM de l’Excel·lència en la gestió empresarial i assolir
el segell de plata.

2. POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
Des del Parc d’atraccions Tibidabo garantim el compliment de la legislació vigent i vetllem
per garantir el compliment dels requisits legals en matèria de medi ambient, així com dels
que s’estableixen de manera voluntària.
2.1. Compromís amb la clientela
ü Emocionar amb atraccions, espectacles i activitats per a totes les edats, amb una
oferta dinàmica, renovada i innovadora.
ü Posar a disposició dels clients un conjunt de canals que facilitin una comunicació
fluida.
ü Donar valor a les seves aportacions estudiant-ne la viabilitat i adquirir un
compromís de resposta i implementació en un marc d’escolta activa ràpida i
eficient.
ü Garantir que se’ls tractarà amb amabilitat, respecte i eficàcia.
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2.2. Compromís amb les empleades i empleats
ü Impartir formació contínua i adequada a les treballadores i treballadors, que potenciï
les seves aptituds i habilitats, per tal de garantir-ne el desenvolupament
professional dins l’empresa.
ü Desenvolupar la nostra activitat vetllant sempre per la salut i la seguretat de totes
les treballadores i treballadors.
ü Assegurar un àmbit de treball basat en el respecte i mantenir uns canals de
comunicació bidireccionals i eficaços, que en garanteixin l’accés fàcil i la fiabilitat de
la informació.
ü Fer partícips a les treballadores i treballadors en la gestió del parc a través de
l’escolta activa i mitjançant projectes de participació, com el B:SM CREA.
2.3. Compromís amb les instal·lacions
ü Oferir instal·lacions segures en bon estat de neteja i bona imatge.
ü Treballar per seguir adequant les instal·lacions perquè siguin accessibles per a
tothom.
ü Mantenir el patrimoni actual del parc, respectant el passat, valorant el present i
avançant cap al futur.
2.4. Compromís amb la societat
ü Realitzar accions socials dirigides als col·lectius desafavorits, ja sigui per les seves
condicions físiques, psíquiques o socials.
ü Fomentar els valors educatius del parc i transmetre coneixements a través de
l’oferta d’atraccions, d’activitats didàctiques i de la resta d’activitats educatives que
es puguin desenvolupar.
ü Gestionar, amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, els recursos naturals, els residus i
la mobilitat per accedir al Parc d’una manera eficient i òptima, incloent el compromís
per la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació.
ü Actuar per millorar la integració amb l’entorn natural del Parc de Collserola.
ü Fomentar i divulgar la cultura del medi ambient i involucrar-hi tots els agents
implicats.
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ü Posar a disposició de les proveïdores i proveïdors els canals necessaris per
mantenir una comunicació fluida al mateix temps que s’assegura un àmbit de treball
basat en el respecte i en l’escolta activa.
ü Transparència amb objectiu d’informar a la societat sobre temes comercials,
financers, de gestió i els resultats de l’empresa.

3. SERVEI DE FOTOGRAFIA DIGITAL:
3.1. Objecte

La present contractació té per objecte els serveis per el subministrament, la instal·lació
i manteniment dels sistemes de fotografia digital al recinte del PARC D’ATRACCIONS
DEL TIBIDABO, S.A.U. (d’ara endavant PATSA).
En l’import resultant del descompte ofertat,
estaran inclosos les despeses
d’instal·lació i manteniment dels equips necessaris que prestaran el servei, així com del
materials consumibles.
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits i
precisions incorporades al present Plec, al Plec de Bases i els seus corresponents
annexes que tenen naturalesa contractual.
3.2. Contraprestacions

Tots els ingressos derivats de la venta de Fotografies correspondran a PATSA.
Els licitadors hauran d’oferir el percentatge sobre la recaptació neta anual relativa a la
venda de fotografies que portarà a terme PATSA, i que aquesta abonarà en concepte de
pagament per la prestació del servei, inclosa la instal·lació i el manteniment.
Una vegada al mes, l’adjudicatari emetrà factura per la proporció de l’ ingrés net
resultant, detallant-se la part corresponent a subministrament de consumibles, serveis
d’assistència tècnica i lloguer del sistema. Aquesta facturació mensual haurà de ser
detallada per centre de vendes i contindrà detall de les recaptacions diàries.
El preu de venta de las Fotografies (incloent IVA) estarà determinat per PATSA. Els Socis
de Tibidabo tenen un 15% de descompte a totes els Fotos/productes. Annex 1 preus
actuals.
4. ORGANITZACIÓ I SERVEI
PATSA haurà de contractar el personal necessari per promoure i vendre les
Fotografies i per operar els sistemes. PATSA serà responsable a tots els efectes de dit
personal.
L’ ADJUDICATARI haurà de subministrar, tota la maquinaria per la prestació del
servei, mitjans d’impressió per les impressores de vídeo, paper per les impressores,
rotllos de caixa per als sistemes, suports de venta per a tots els productes especificats
al plec, així com tots els suports per qualsevol altre article de venta que proposi.
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L’ADJUDICATARI serà el proveïdor exclusiu dels mitjans d’impressió, suports de venta
i el paper per a les impressores.
L’ ADJUDICATARI haurà d’instal·lar en el sistema, al seu càrrec, diferents tipus de
màscares, per a cadascuna de les botigues, al menys dues cada any, dites màscares,
seran prèviament acceptades per PATSA.
L’Adjudicatari haurà de disposar d’un petit estoc del Hardware més crític per al
funcionament dels sistemes amb la finalitat de millorar el temps de resposta en front a
les possibles avaries tècniques que requereixin la substitució d’aquests elements.
Els diferents fotos/productes que es vendran a les botigues seran com a mínim els
següents:
FOTO MUNTANYA RUSSA
Possibilitat de penjar les fotografies digitals directament a XXSS
Foto
Foto duplicada
Foto i Email
Email

SISTEMA DE FOTOGRAFIA ON-RIDE
VENDA A LA CASETA, VENDA PERSONALITZADA.
SISTEMA AMB 1 PUNT DE FOTOGRAFIA DURANT EL RECORREGUT
VIDEO MUNTANYA RUSSA
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Per a l’atracció muntanya russa, l’adjudicatari haurà de proveir un sistema de gravació
i venda de vídeo on-ride per tal de poder incorporar aquest producte en aquest punt de
venda.
La instal·lació serà a càrrec de l’adjudicatari. De forma prèvia a la mateixa,
l’adjudicatari haurà de presentar el projecte incloent estudi, materials i la validació per
part de la l’empresa certificadora TÜV SÜD amb la presentació de l’informe favorable
emès per ella corresponent al Design Review de la modificació de la instal·lació i
l’informe favorable corresponent a l’Initial Inspection una vegada muntat el nou sistema
i abans de la posada en servei al públic, atès que ja que el funcionament de l’atracció
es troba validada certificada per aquesta entitat, i dit certificat resulta imprescindible
per a la posada en funcionament de l’atracció. La instal·lació s’haurà de realitzar en
coordinació amb l’equip tècnic del Parc i l’entitat certificadora.
La instal.lació del sistema de video ha de ser sense cablejat adherit als vagons de
l’atracció i sense sensors afegits durant el recorregut. El sistema ha de ser fàcilment
desmontable per els treballadors i s’ha de facilitar el material necessari per a la seva
recàrrega
La connexió per als volcats dels vídeos haurà de ser inalambrica
El producte de vídeo inclourà com a mínim:
-Video complet del recorregut a l’atracció
-Video tràiler de 30 segons preparat per a la publicació a xarxes socials
PATSA determinarà el PVP dels productes de vídeo, tal i com succeeix amb els
productes de fotografia. El PVP s’indica al mateix annexe de PVPs dels productes de
fotografia.
FOTO MINA
Foto
Foto duplicada
Foto i Email
Email

SISTEMA DE FOTOGRAFIA ON-RIDE
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VENDA A LA CASETA, VENDA PERSONALITZADA.
SISTEMA AMB 2 PUNTS DE FOTOGRAFIA
ALTRES SISTEMES DE FOTOGRAFIA
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà d’incorporar 1 sistema nou no
descrit al present plec, més un altre sistema a la 1ª pròrroga en cas d’executar-se, el
marge a aplicar es pactarà dins dels percentatges de facturació ofertats per
l’adjudicatari, s’acordarà amb l’adjudicatari la tipologia, localització, la seva viabilitat,
equipaments, imatge i tematització i zona de venda.

5. INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS
5.1. PATSA

PATSA haurà de proveir el subministrament de corrent elèctrica i un punt de xarxa
ethernet, per l’operació dels sistemes fotogràfics, essent a càrrec de l’ ADJUDICARI les
instal·lacions internes dels locals.
PATSA permetrà l’accés a la base del pal o pals per a les càmeres a sol·licitud de
l’ADJUDICATARI. Dit accés haurà d’ estar en condicions adequades per garantir la
seguretat del personal d’ ADJUDICATARI.
5.2. ADJUDICATARI

L'ADJUDICATARI realitzarà la instal·lació de:
Dos sistemes fotogràfics ON-RIDE complets ( l'ADJUDICATARI ha d’adjuntar relació dels
equips a instal·lar així com les característiques tècniques dels mateixos), un en
l'atracció Mina d’Or i l’altre en l'atracció La Muntanya Russa.
1 sistema de vídeo ON-RIDE per a l’atracció de la muntanya russa.
L'adjudicatari aportarà tot l’instrumental i maquinari (ordinadors, impressores,
pantalles, paper de impressora, toners...) necessari per al desenvolupament de
l'activitat i restarà obligat al seu manteniment i/o substitució per a assegurar la
continuïtat del servei durant la durada del contracte.
L’adjudicatari aportarà tot el material fungible per a la presentació i venta dels
productes (folders, carnets de conduir, paper, etc..). Aquest material haurà de ser
personalitzat amb la característica de cadascuna de les instal·lacions i haurà de ser
renovat amb nova imatge i cada temporada. Aquest haurà de permetre la ràpida
inserció de qualsevol fotografia presa pel personal de ventes de PATSA.
Els suports físics, marcs, en que es lliurin les fotografies es dissenyaran seguint els
paràmetres gràfics estàndards de PATSA, i el seu contingut, adequat a cada tipus de
producte es realitzarà de mutu acord a partir de les especificitats de cada tipus de
producte.
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Qualsevol d’aquests subministres requerirà l’aprovació prèvia de PATSA.
Seran a càrrec de l'ADJUDICATARI el cost d'instal·lació dels sistemes, i les instal·lacions
necessàries per al seu correcte funcionament, així com de tots els recanvis necessaris
per als components dels sistemes.
Així mateix s’usarà la xarxa ethernet per a cada unitat per a l'enviament a través
d'Internet de les bases de dades a les oficines de l’ADJUDICATARI, per a qualsevol tipus
de connexió ONLINE, venda d'e-mails, actualitzacions del programari, etc. necessari
per al seu funcionament.
PATSA, únicament es compromet a proporcionar els locals o llocs on situar els equips
on ride russa i mina de l'ADJUDICATARI, i local per a la venta dels carnets qualsevol
despesa que es generi per a l'adequació tècnica dels mateixos serà a càrrec de
l'ADJUDICATARI.
Per al sistema de vídeo sol·licitat en el present plec, l’adjudicatari en cas de
desinstal·lació del mateix haurà de restaurar els desperfectes que hagi pogut causar la
instal·lació als vehicles de l’atracció.

6. ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
1.
Exercir directament el servei amb respecte absolut a les clàusules de
subcontractació, exceptuant autorització expressa de PATSA, que només atorgarà per
causes extraordinàries degudament justificades.
2.
Establir l’organització necessària i dotar del material adient perquè els serveis
objecte del contracte siguin prestats per personal amb la qualificació adequada i
tinguin la qualitat requerida.
3.
Complir la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i les
mesures emprades, així com tot el relacionat amb la coordinació empresarial prevista
legalment relativa a la seguretat de persones i béns, i a l’ ús i conservació dels espais i
equips cedits. Per això serà necessari tenir un Pla de Prevenció per al control dels
riscos detectats, així com les mesures a prendre per PATSA davant d’ aquests riscos.
4.
Són a càrrec de l’ Adjudicatari, els costos i despeses derivades de l’obtenció
d’autoritzacions, llicències, i qualsevol informació d’Organismes oficials o particulars,
els impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens i/o despeses que puguin ésser
d’aplicació segons la Legislació vigent, en la forma i quantitat que s’assenyalin.
5.
L’adjudicatari s’obliga al compliment del que disposa la legislació vigent, en
relació als drets i obligacions del personal d’ empreses de serveis amb contractes
vigents amb PATSA.
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6.
L'ADJUDICATARI haurà de mantenir cobertura d'assegurances per a tots els
components dels sistemes.
7. L'ADJUDICATARI garanteix que el lliurament dels sistemes compleix en tots els
aspectes materials amb les especificacions aplicables, i que tots els components que
subministra, a l'instal·lar-se, seran de qualitat satisfactòria i adequats per a la fi
proposada.
8. L’ADJUDICATARI haurà d’aportar un sistema de control de les unitats de venta per
tal que PATSA pugui contrastar les dades amb les del seu sistema de vendes.
9. L'ADJUDICATARI serà responsable del manteniment dels sistemes a compte i càrrec
propis. En cas d'avaria dels equips, o del programari de gestió, el temps de resposta ha
de ser immediat, a través d'un sistema de control remot, tenint l'ADJUDICATARI
sempre un telèfon de contacte 365 dies a l'any. De no poder-se solucionar amb el
sistema ONLINE, el temps de resposta no ha de superar les 8 hores, havent de
solucionar-se en un temps màxim de 48 hores.
10. L’ADJUDICATARI haurà d’aportar propostes d’aplicació d’1 producte nou de venta
per temporada, dit producte, preu de venta i imatge seran acordades prèviament amb
PATSA.
11. L’ADJUDICATARI haurà d’aportar obligatòriament informes de funcionament del
sistema amb una periodicitat mensual.

6.1. PROTECCIÓ DE DADES
Confidencialitat i compliment de la llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la qual tingui accés per a l’execució del contracte, incloent aquella
qualificada com a confidencial en aquest contracte, o aquella en la que la seva
confidencialitat sigui indicada per PATSA, o bé aquella que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es
mantindrà durant un termini mínim de 5 anys després de la finalització del contracte.
Així mateix, l’adjudicatari declara conèixer, i s’obliga al compliment d’allò previst en la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE.

7. FACTURACIÓ VARIABLE (PENALITZACIONS/BONIFICACIONS)
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En relació als controls dels ANS, PATSA establirà una sistema de facturació variable, en
funció del grau d’acompliments i de la qualitat dels serveis realitzats.

Penalitzacions
/Bonificacions

Acords a nivell de servei

Criteris
d’acompliment/inco
mpliment
No obertura del punt
de venda i dia derivat
d’avaria tècnica no
resolta

Proposta de
penalització/bonifi
cació
Penalització de 180
€ per punt de
venda/dia de no
obertura del punt
de venda.

Penalitzacions

Nivell de servei
funcionament dels sistemes
de venda

Penalitzacions

Nivell de servei
funcionament dels sistemes
de venda

Tancament del punt
de venda derivat
d’avaria del sistema

Penalització de 20€
Per hora de manca
de servei i sistema.

Penalitzacions

Disponibilitat de la oferta

Manca d’algun
producte definit a la
oferta

Bonificació

No tenir cap penalització
durant un període de
facturació mensual

Penalització del 1%
de la factura
mensual per
cadascun dels
articles i dia no
disponibles
Es retornarà un
50% de l’import.
penalitzat per tots
els conceptes
anteriorment
indicats a excepció
d’aquell import
associat a
l’incompliment de
les tasques
sol·licitades.

En el cas que s’apliqui una penalització per no obertura de punt de venda
derivada d’avaria tècnica del sistema corresponent al 20% del temps de
previsió d’obertura del punt de venda en 2 mesos consecutius o en 4
mesos alternatius dins d'un període anual, PATSA podrà rescindir el
contracte amb l'empresa adjudicatària.
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8. MODEL DE RELACIÓ PATSA – ADJUDICATARI
De forma semestral i dins d’un model de relació entre PATSA amb els diferents
adjudicataris, amb la finalitat de mantenir una òptima dinàmica de servei es realitzaran
reunions de seguiment de contracte. En aquestes es contrastaran com a mínim els
següents punts
·
·
·

Revisió d’indicadors
Revisió d’incidències
Potencials millores del procediment

En aquestes reunions hi seran representats ambdues parts i opcionalment els
responsables de la unitat de Compres de BSM
Així mateix es requerirà del proveïdor un telèfon de contacte de comunicació
d’incidències per a l’atenció de les possibles incidències del servei amb un horari de
contacte disponible 24 hores tots els dies de l’any.

9. NOMENAMENT INTERLOCUTOR RESPONSABLE
L’adjudicatari nomenarà un Responsable del subministrament el qual serà interlocutor
únic i tindrà poders suficients per a la gestió de l’execució del contracte
digitalmente por
BRUNO QUEROL Firmado
BRUNO QUEROL PEREZ - DNI
(TCAT)
PEREZ - DNI
Fecha: 2022.09.04 15:09:35
TCAT) +02'00'

Bruno Querol Perez
Cap Unitat Operacions
Parc d’Atraccions Tibidabo S.A
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