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Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del present Plec és la contractació de l’execució del contracte de subministraments
i serveis del projecte museogràfic del Centre d’Interpretació del Cicle Lunar a la Pallissa de
Castelladral (“La Lluna en un cove”) de Navàs en el marc del projecte “el geoturisme com a
eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 20142020, eix 6”, el 50% de l’objecte d’aquests contractes 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 projecte museogràfic tal i com
està definit en el projecte “La lluna en un cove” que s’adjunta, com a Annex, a aquestes
prescripcions.
Tal com es defineix al projecte, els treballs abasten tots els aspectes de la realització i
producció d’aquest centre d’interpretació per al seu funcionament i obertura al públic:
-

Producció, construcció i subministrament d’elements físics de l’exposició descrits en
el projecte expositiu.
Producció d’elements gràfics de tots tipus.
Realització de tots els continguts escrits, locucions i audiovisual que es descriuen al
projecte.
Producció i enginyeria audiovisual.
Subministrament, muntatge i instal·lació de l’exposició a la Pallissa de Castelladral
per al seu funcionament i obertura al públic.
I tots aquells elements que siguin necessaris per a l’acompliment del projecte tal com
està descrit en el Projecte abans esmentat.

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 projecte executiu aprovat, 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:
En relació a l’elaboració i producció dels continguts:
 Elaboració dels textos en base a les indicacions del projecte.
 Revisió i correcció dels textos per part d’un corrector titulat.
 Traducció certificada als dos idiomes addicionals (castellà i anglès).
 Documentalista per a complementar continguts i recerca d’imatges, en cas de ser
necessari.
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Compra de les imatges d’arxiu necessàries, en alta resolució per al disseny final.
Director d’art/dissenyador gràfic per maquetació de continguts, retoc d’imatges,
supervisió, etc. Preparació d’arts finals per a la producció així com per garantir la
correcta aplicació de la imatge gràfica plantejada i mantenir la coherència dels
diferents elements a produir.

En relació a la producció de continguts per l’audiovisual i el lliurament dels materials:











Elaboració del guió literari.
Revisió del guió literari per part d’un corrector titulat.
Traducció certificada als dos idiomes addicionals (castellà i anglès).
Realització audiovisual per a la direcció de totes les peces audiovisuals en les seves
facetes, tancament de guions literaris i tècnics, rodatges, muntatge d’offlines,
postproducció, sonorització, tancament de màsters, etc.
Documentalista per assegurar el rigor històric i antropològic dels continguts i rodatge.
Compra d’imatges d’arxiu, generació d’animacions, etc.
Direcció d’art per a garantir la coherència estètica de l’audiovisual.
Locucions per a l’audiovisual en 3 idiomes (català, castellà i anglès).
Sala per a locucions, sonorització, efectes i mescles i edició de màsters.
Exportació d’arxius de vídeo i àudio, amb edició conjunta i separada en els formats
requerits, i els corresponents equips de reproducció de vídeo i àudio.

Es requerirà l’entrega d’arxius màsters editats i tancats. Així com també els arxius en obert
dels projectes d’edició de vídeo, que puguin ser susceptibles de ser emprats en futures
aplicacions dins el Centre d’Interpretació. També es requerirà les imatges font i bruts de
rodatge.

Clàusula 3. Traduccions i locucions
Les traduccions dels textos i de les locucions hauran de ser realitzades per un equip de
traductors homologat, o bé per la Comissió Europea (DGT Direcció General de Traducció de
la Comissió Europea) o bé per traductors jurats per altres institucions, o un rang
d’homologació similar a aquests.
Clàusula 4. Programa de treball
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 3 reunions entre l’empresa
adjudicatària, la direcció d’obra, l’Ajuntament de Navàs i el Consell Comarcal a través de la
TRPF.
Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat per la direcció d’obra i la tècnica
responsable del projecte FEDER (TRPF).
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Clàusula 5. Seguiment
Es programarà, entre l’òrgan contractant i el licitador, una sèrie de reunions i contactes amb
la finalitat de coordinar la correcta execució del contracte així com per poder resoldre
qualsevol discrepància que pogués existir. Amb periodicitat setmanal la direcció d’obra i
l’empresa adjudicatària procediran a reunir-se i fer visites d’obra mentre duri l’execució del
projecte. La direcció d’obra i l’adjudicatari acordaran els criteris de qualitat, de rigor històric,
antropològic i estètic sobre els diversos elements a subministrar (panells, dissenys, vídeo...).

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
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.

Clàusula 8. Presentació i entrega del projecte As Built i dels màsters
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.

El lliurament dels treballs en format paper serà en mida DIN A-4 i enquadernats. Així mateix,
tots els materials s’entregaran també digitalment, en format pdf i també en arxius en obert
(ilustrator, indesing, photoshop, word,...), amb tots els links recopilats: imatges, fonts, etc.
Per tal de poder actualitzar o modificar el contingut en un futur en cas de ser necessari.
8.1. Textos escrits
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. En tots els
casos caldrà utilitzar processadors de textos.
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S’adjuntaran les sortides pròpies dels programes informàtics - pressupostos, plec de
condicions, planificació d’obra i pla de control de qualitat.
8.2. Plànols
Els plànols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN A-3 a les escales convenients i plegats a mida DIN A4.
Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l’enquadernació, referents a les plantes
topogràfiques amb traçat, es faran en dos colors i amb un nivell de definició apte per a la
seva fàcil comprensió.
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el
lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els plànols
en suport informàtic.
8.3. Vídeos
Es requerirà l’entrega d’arxius màsters editats i tancats. Així com també els arxius en obert
dels projectes d’edició de vídeo, que puguin ser susceptibles de ser emprats en futures
aplicacions dins el Centre d’Interpretació. També es requerirà les imatges font i bruts de
rodatge.
8.4. Documentació a lliurar
El contractista està obligat a lliurar el nombre de separates necessàries. De manera
predeterminada, un mínim de 3 exemplars del projecte As Built i altra documentació de
gestió en paper, complets i numerats, tot i que es podrà incrementar o reduir raonadament
aquest nombre.
Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin
el Projecte As Built i la seva presentació general, seran determinats per l’Equip de Direcció.
A requeriment del Consell Comarcal del Bages, es lliuraran un mínim de dos exemplars en
suport informàtic amb tota la informació, degudament classificada, que s’hagi generat per al
seguiment de l’execució del projecte a l’utilitzar qualsevol de les eines informàtiques
esmentades en aquest Plec.
Així mateix, també es lliurarà un mínim de 2 dispositius usb amb els fitxers informàtics
corresponents al contingut del Projecte As Built i altra documentació de gestió.
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