______________________________________________________
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació del
servei d’assistència tècnica pel disseny i comunicació gràfica
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, mitjançant
procediment obert, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i
amb caràcter ordinari.
______________________________________________________
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1.- OBJECTE
L’objecte del present procediment és la contractació del servei d’assistència tècnica pel
disseny i comunicació gràfica del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A., que es
defineix en la realització de les tasques especificades en el punt 2.1 dels presents plecs.
Cada empresa licitadora posarà a disposició del PTCBG un perfil tècnic en qualitat de
director de projecte, les funcions del qual seran assistir al responsable intern 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.

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
2.1 Serveis requerits:
a) Adaptacions de les gràfiques de les campanyes de publicitat: Adaptacions
a mides, formats, enviament de materials (correu electrònic) dels originals de les
campanyes gràfiques per mitjans gràfics, publicitat exterior, online... (Màxim 100
adaptacions per any)
b) Maquetació de publireportatges per diferents mitjans: Maquetació de publireportatges (continguts i fotografia) per diferents mitjans. Material sempre
proporcionat per l’equip del Patronat. (Màxim 30 maquetacions per any)
c) Creativitat, producció i adaptacions per a formats on-line: Creativitat,
producció i adaptacions per a formats on-line: banners, gifts animats,.... (Màxim
20 noves creativitats, màxim 40 adaptacions per creativitat i per any)
d) Modificacions, adaptació als nous formats i maquetació de les reedicions
dels catàlegs editats pel Patronat: Actualització i maquetació de reedicions de
catàlegs editats pel Patronat per tots els idiomes. (Màxim 15 reedicions per any)
En aquests moments el Patronat disposa de 148 catàlegs.
e) Creació, disseny i maquetació de nous catàlegs editats pel Patronat per tots
els idiomes que es considerin necessaris. (Tots els formats possible)
f)

Adaptació i maquetació de les edicions dels catàlegs editats pel Patronat
en format digital: Adaptacions a format digital als 6 idiomes de la web dels
catàlegs editats pel Patronat anualment.

g) Disseny, maquetació i adaptació del dossier de premsa: Disseny i
maquetació del dossier de premsa, del dossier d’esponsorització i dels manuals
de producte (dels diferents productes estructurats) en versió paper i digital.
(Màxim 6 dissenys i maquetacions als corresponents idiomes, màxim 10
adaptacions en total per any)
h) Disseny i maquetació impresa i digital de publicacions d’edició anual:
Disseny i maquetació de la versió impresa i digital (PDF o similar) de la memòria
i de la felicitació de Nadal anual del Patronat, bases dels premis de comunicació
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PREMIS G!, i qualsevol altre premi o reconeixement que es creï per part del
Patronat amb els seus idiomes corresponents.
i)

Adaptacions i maquetacions per la producció gràfica i online de materials
de comunicació per a diferents accions: Adaptació d’aquesta per a materials
de seminaris, jornades, presentacions, accions promocionals, fires, campanyes
publicitàries relacionades amb accions promocionals concretes tals com:
invitacions, displays, pancartes, fulletó informatiu, material de marxandatge,
banners, acreditacions, etc....

j)

Creativitats, adaptacions i maquetacions per la producció gràfica i online
de materials de comunicació per a diferents accions: Creativitat de la imatge
gràfica i adaptació d’aquesta per a materials de seminaris, jornades,
presentacions, accions promocionals, fires, campanyes publicitàries
relacionades amb accions promocionals concretes tals com: invitacions,
displays, pancartes, fulletó informatiu, material de marxandatge, banners, etc.
(Màxim 15 gràfiques creatives, màxim 10 adaptacions per acció. Per any).

k) Creació de textos per a publireportatges i/o falques publicitàries: Creació
de textos de diferents temàtiques segons les necessitats del Patronat. Texts
publireportatge genèrics o de productes turístics concrets i actualitzacions
l)

Adaptacions del material corporatiu de l’empresa: sobres, paper de carta,
carpetes, targetes, etiquetes.

m) Disseny i creació de marxandatge per les marques turístiques Costa Brava
Pirineu de Girona i el Patronat (queden incloses totes les aplicacions).
n) Adaptació de les marques turístiques en diferents elements de
comunicació. Aplicacions de les marques turístiques en els elements de
comunicació utilitzats per a les empreses, entitats, associacions, individuals
sol·licitants d’ajudes i esponsoritzacions culturals, esportives i d’altres al
Patronat.
o) Direcció artística de sessions fotogràfiques per la realització de catàlegs,
documents promocionals del Patronat, incloent la direcció artística in situ,
incloent-hi l’assistència a les localitzacions, reunions prèvies i selecció de
fotografies, així com el retoc d’imatges (Màxim 10 a l’any).
p) Premis G!. Creació de la web inscripció als Premis G!, maquetació del web en
els cinc idiomes i formulari. La direcció artística dels premis consisteix en definir,
dirigir conceptualitzar, realitzar el guió de la celebració dels Premis, coordinar i
gestionar els col·laboradors/actuacions/muntadors i regidors de l’esdeveniment.
Control i direcció en el dia de l’acció.
q) Disseny, adequació, creació i control de col·locació de vinils en qualsevol
lloc que el Patronat trobi adient de les comarques de Girona.
r) Disseny i creació de correus electrònics informatius, invitacions, maquetació
html, creació de fulletons en pdf interactiu, així com la creació de brouchure
corporatius.
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s) Disseny de programes de formació i de jornades. Creació de la marca de
programa de formació i de jornades creació del microsite del programa de
formació/jornada amb la informació del programa/jornada i la inscripció.
t)

Assessorament en la producció, materials i formats en la creació de nou
material gràfic i coordinació amb les empreses proveïdors.

u)

Propostes de disseny, adaptacions, maquetacions de materials al llarg de
l’any que des del Patronat es demanen i que finalment no es porten a terme.

v)

Disseny, maquetació i adaptació del balanç anual del Patronat: Disseny
maquetació del document del balanç anual del Patronat en versió paper i digital.

w) Disseny, maquetació i adaptació del dossiers, del material fulletons,
signatures de mails, wokshops, jornades de formació, creació mails informatius,
creació mail per invitació i creació de qualsevol brouchure, que el Patronat
requereixi per la realització de la seva activitat ordinària, en el format que sigui
necessari ( paper, digital, html i css, brouchure corporativa,...).
x) Creació de logotips. Creació i implantació de logotips per les diverses
accionsque realitza el Patronat.(Màxim 10 logotips a l’any).
y) Creació de il·lustracions de diversos projectes del Patronat (Màxim 20
il·lustracions a l’any)
El Patronat gestionarà i coordinarà directament amb els proveïdors la impressió i la
producció d’altres materials.
-

Necessitats tècniques requerides:

El Patronat requerirà un director creatiu expert en comunicació i màrqueting, que actuarà
com a Cap de projecte, i que haurà de comptar, com a mínim, amb 5 anys d’experiència
en el sector de comunicació turística, així com dos dissenyadors gràfics que actuaran
com a tècnics especialistes amb una dedicació mínima global de 220 hores efectives
mensuals a l’objecte d’aquest contracte.
S’haurà d’acreditar la disposició d’un equip tècnic, que compti amb els següents perfils,
i que siguin persones diferenciades*:
EQUIP TÈCNIC
Perfil tècnic
Núm. persones
Il·lustrador/a
1
Expert/a en llenguatge HTML
1
Director/a creatiu/va
1
Dissenyador/a gràfic/a
2
(*) Cap de les persones que indiquin els licitadors podran ostentar a la vegada més d’una
figura del personal mínim sol·licitat.
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3. COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ
El responsable del contracte recaurà en el Cap del Departament de Màrqueting i
Promoció, sent l’interlocutor entre el contractista i el Patronat, i els tècnics de màrqueting
i promoció del PTCBG 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.
4.- OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS
4.1. Obligacions generals:
1. Assignar un equip tècnic humà suficient amb la dedicació necessària per tal de
garantir el bon desenvolupament de l’objecte del contracte, que haurà d’estar
composat com a mínim per un Cap de projecte i dos tècnics especialistes en
l’objecte del contracte dedicant un mínim global de 220 hores mensuals.
2. L’adjudicatari haurà d’estar disponible per reunions internes amb el PTCBG o
amb personal extern en funció de les necessitats que vagi marcant del Pla
d’accions del PTCBG.
3. L’adjudicatària es farà càrrec de les despeses ordinàries de desplaçament,
manutenció, allotjament i resta de despeses derivades de la seva assistència a
reunions, jornades, presentacions i accions de representació institucional.
4. S’haurà de presentar un informe final de les tasques realitzades segons el Pla
d’Actuació establert.
5. L’adjudicatari està obligat a disposar de tots els mitjans tècnics, humans i
materials, que siguin necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades,
sense que pugui pretextar, sota cap circumstància, la manca de mitjans per
justificar un incompliment i sense que tingui dret a incrementar cap partida de
l’oferta econòmica i presentada.
6. Disposar de l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a
l’adequada execució del servei.
7. 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.
8. L’empresa adjudicatària s’assignarà un Cap de projecte que serà l’interlocutor
amb els tècnics del PTCBG, que haurà de tenir una experiència mínima de 5
anys en projectes similars.
9. L’adjudicatari necessitarà el consentiment previ i expressat per escrit del
Patronat per a subrogar, cedir o traspassar els drets i deures derivats del
contracte . En el cas d’autorització per a subcontractar, les obligacions i drets
que es derivin del contracte seran indivisibles per l’adjudicatari i únicament es
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reconeixerà la personalitat a l’adjudicatari per a tots els efectes que del contracte
se’n derivin.
4.2. Regles especials respecte del personal de l’empresa contractista
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 PTCBG 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
justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en
tot moment al PTCBG.
3. 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.
4. 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.
5. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves
pròpies dependències o instal·lacions.
6. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un Cap de projecte integrat
en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
-

Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant el PTCBG,
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 PTCBG, 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,
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havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
-

Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament del contracte
serà totalment i exclusivament del 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.
Els productes i aplicacions dels dissenys no podran ser utilitzats per l’adjudicatari
excepte per informar de treballs efectuats.

6.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT I VALIDACIÓ
L’adjudicatària haurà de treballar sempre en representació del PTCBG, 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
PTCBG).
Una vegada formalitzat el contracte es constituirà una comissió de seguiment per vetllar
pel correcte seguiment del contracte.
La Comissió de Seguiment estarà composta, amb caràcter paritari, pels següents
membres amb veu i vot:
•
•

Un representant de l'empresa adjudicatària.
Un representant del PTCBG.

Aquesta comissió es reunirà sempre que es consideri convenient.
La comissió de seguiment té com a funció ser informada i vetllar pel funcionament
correcte del contracte, analitzant les incidències formulades, amb caràcter ordinari,
urgent, i com s'han solucionat, presencialment o remotament.
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