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Clàusula 1. Antecedents
Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un equipament cultural adscrit a l’Àrea de Creativitat, Promoció
Econòmica i Participació de l’Ajuntament de Granollers. Antigament, havia estat una fàbrica tèxtil que
funcionava a partir de l’energia elèctrica i del vapor de la Tèrmica. Actualment, és un espai
patrimonial, inaugurat el novembre de 2011, amb la missió de donar a conèixer el patrimoni industrial
de la ciutat de Granollers.
L’Ajuntament de Granollers ha estat beneficiari del cofinançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per a un projecte de promoció del turisme industrial de Roca
Umbert, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6.3.1

La Tèrmica és un centre d’interpretació del passat industrial, l’equipament de difusió de la
memòria històrica de Roca Umbert, que vincula el passat industrial de la fàbrica amb la
tecnologia. L’equipament es va restaurar l’any 2011 i la museografia es va posar en marxa el
2014, obrint-la doncs a les visites al públic. La seva missió és promoure la intersecció d’art,
ciència, patrimoni i tecnologia, donant a conèixer el patrimoni industrial i cultural de la ciutat
de Granollers del segle XX a partir de les calderes, turbines i motors conservats de la
Tèrmica de Roca Umbert.
Per la seva singularitat de conservació, el seu valor històric, industrial i patrimonial i per tal
de preservar-la i incidir en les futures intervencions, va ser declarada BCIL (Bé Cultural
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d’Interès Local) la Tèrmica de la Roca Umbert, la xemeneia i el refrescador del recinte,
aprovat per l’Ajuntament en Ple del 23 de desembre de 2008.
L’actualització dels continguts porta aquesta línia a promoure el treball tecnològic amb les
eines actuals, és a dir, la tecnologia del nostre temps, vinculada a les tecnologies de la
informació i de la comunicació. La tecnologia forma part dels objectius de treball d’aquesta
línia, i es porta a terme al Centre Tecnològic i Universitari.
Els objectius són:
● Conservar el patrimoni industrial i tecnològic
● Fer valdre el patrimoni industrial, històric i tecnològic
● Sensibilitzar en temes de sostenibilitat i energia
Els valors que determinen els programes i les actuacions són:
● Sostenible: Busquem optimitzar al màxim els recursos organitzatius i de personal
disponibles.
● Qualitat. Tenim el compromís amb la millora contínua dels serveis i de la gestió
mitjançant la implantació de models de referència i bones pràctiques que
permetin satisfer les expectatives de la ciutadania.
● Vinculació territorial. Volem millorar l’articulació amb els agents del territori,
assegurant la vinculació de serveis.
Entre els visitants a l’equipament hi ha amants de l’arqueologia industrial, fotògrafs/es,
enginyers/es, antics treballadors/es i en general, tota mena de públic, destacant en nombre
les famílies (que es concentren en les activitats més de ciutat) i les escoles. A més la
fàbrica té com a residents artistes, entitats i empreses que s’hi relacionen de múltiples
formes.
La Tèrmica de Roca Umbert és un equipament clau per l’estratègia de promoció turística,
cultural i recuperació del patrimoni, necessari per a l’aposta turística de Granollers i que
fonamenta els criteris de la present licitació.
L’Ajuntament, a través del projecte FEDER, vol impulsar el desenvolupament turístic de la
ciutat. El projecte consisteix en l’adequació i constà de la reforma arquitectònica de la
Tèrmica, dels carrers de Roca Umbert, de les xemeneies de la ciutat i en els seus
corresponents dispositius comunicatius: museografia audiovisual a dins de la tèrmica,
aplicació per fer el recorregut industrial de la ciutat, videomapatge a les parets de la fàbrica
i una intervenció mural.
El projecte respon a l’estratègia turística de Granollers i justifica la necessitat de l’actuació
pels següents objectius generals:
1. Afavorir turísticament un recurs patrimonial industrial, donant importància al conjunt
on està emmarcat (l’antiga fàbrica sencera) així com el context patrimonial i artístic
de la ciutat, a partir de l’adequació i creació de visites i productes culturals i turístics.
2. Fer valdre l’espai urbà de la Tèrmica i de Roca Umbert fent-lo accessible i
comprensible als visitants, augmentant el seu atractiu turístic, així com elements de la
ciutat com les xemeneies d’altres espais industrials.
3. Crear un nou focus en el marc de l’estratègia de ciutat: dotar, més enllà del centre
històric, d’un nou espai de visita cultural, amb acollida i que promocioni el turisme
industrial i cultural.
Objectius específics del projecte turístic i cultural de la Tèrmica:
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●

Fer valdre turísticament els recursos patrimonials per tal de posicionar i consolidar
la ciutat de Granollers dins l’àmbit del turisme urbà i cultural, amb un nou atractiu
turístic en el marc de l’aposta estratègica de la ciutat.

●

Seguir un model de desenvolupament turístic d’excel·lència (responsable, sostenible
i de qualitat).

●

Utilitzar el muralisme i l’art com a fil conductor per vincular patrimoni i turisme i
implantar un projecte turístic innovador que converteixi Roca Umbert en una
oportunitat més enllà de l’espai del centre històric.

●

Implantar una accessibilitat universal, integrada i sostenible.

●

Impulsar la innovació des del punt de vista de la interpretació del patrimoni, generant
un circuit de visita experimental, de descobriment i coneixement del conjunt
arquitectònic, de la ciutat del territori.

●

Reinterpretar la relació entre Roca Umbert i la ciutat de Granollers.

Per poder entendre i conèixer la totalitat de les accions implicades en el FEDER, cal conèixer
a fons el projecte presentat a la subvenció europea (vegeu annex 1).
El present contracte vol dotar al conjunt turístic cultural de Roca Umbert d’un conjunt de
projeccions a l’interior de la Tèrmica i de projeccions de mapatges a les façanes del recinte
fabril per poder assolir els objectius del projecte més amunt exposats.
L’acord de Junta de Govern Local aprovat en data 06/07/2021 es va adjudicar la licitació a
Grup Transversal, mitjançant procediment obert, del servei de redacció del projecte bàsic i
executiu de museïtzació: reconversió d’un espai fabril de Roca Umbert.
Aquest projecte bàsic i executiu ha estat modificat per l’Ajuntament de Granollers per tal de
poder incorporar les darreres necessitats detectades del projecte. Aquest darrer treball és el
punt de partida i el guió íntegre a seguir en l’elaboració, la producció, la instal·lació,
muntatge i subministrament que conformen el projecte global de la museografia, la qual
conformarà una proposta singular i única amb una experiència audiovisual.

Clàusula 2. Objecte del contracte
El present plec té per objecte la licitació de la producció dels continguts audiovisuals, així
com, la fabricació, la instal·lació, la producció i muntatge dels elements museogràfics;
i del subministrament dels elements museogràfics tecnològics que conformen el
projecte executiu de la museografia de la Tèrmica i de videomapatge a l’espai exterior.

La Tèrmica és un espai protegit per la Llei de Patrimoni, ja que està qualificat de Bé
Cultural d’Interès Local. Per això totes les intervencions procuraran mantenir la
integritat de l’espai, facilitar la reversibilitat i estar camuflades el màxim possible per
integrar-se amb l’entorn.
Les especificacions tècniques que s’hi estableixen tenen consideració d’exigències mínimes
i no exclouen qualsevol altra actuació necessària per al compliment de la finalitat del servei.
Els licitadors podran presentar oferta a tots els lots i no hi ha limitació per a la presentació
d’oferta per lots, garantint-se la màxima concurrència en la licitació. Tampoc hi ha limitació
en el nombre de lots que poden ser adjudicats a un mateix licitador.
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Es vol fer especial èmfasi en la igualtat de gènere i de manera específica en la paritat en el
sector, impulsant la representació equilibrada i realista de la dona. La presència de l'home és
majoritària en sector audiovisual i valorar la presència de la figura femenina promou que
aquest no es vegi relegada o oblidada.
S’estableixen dos lots diferenciats:

LOT 1: Creació i producció dels continguts audiovisuals de la museografia i de les
projeccions exteriors
Producció del contingut de les audioguies que guien el visitant durant la visita.
Producció de les escenes 1- 7 per projectar a l’interior de la Tèrmica
Producció de tres espectacles audiovisuals per la projecció a la façana de la Tèrmica i a la
de Dents de Serra

LOT 2: Servei de subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels
elements de la museografia de la tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de
Roca Umbert
Servei de proveïment de material tecnològic (hardware i software) per tal de poder portar a
terme la museografia de la tèrmica i de les instal·lacions al recinte.
Estaran inclosos tots els serveis, provisions i subministraments que siguin necessaris per a
l’execució total i completa del contracte en els termes detallats.
L’oferta ha d’incloure i garantir, amb caràcter de mínims, les prestacions i serveis que es
detallen a continuació i que són obligatoris:
Subministrament tecnologia
● Sonorització
● Instal·lació equips
● Projecció parets
● Projecció sostre
● Calibracions
● Estructures dels mòduls de sistema de projecció tecnològic
● Connexions
Subministraments de les sales tècniques
● Connexions
● Instal·lació equips
Per poder veure tots els elements i subministraments objecte de contracte tant del Lot 1
com del Lot 2 us heu de remetre, als documents adjuntats que són els següents:

-

Projecte executiu de la museografia de la Tèrmica i videomapatge de l’espai
exterior revisat per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers (RU
MUSEOGRAFIC_1 i RU MUSEOGRAFIC_2). Veure ANNEX 2.
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-

Planimetria dels diferents espais on es portarà a terme el Projecte executiu de la
museografia de la Tèrmica i videomapatge de l’espai exterior. Material preparat
per l’Ajuntament de Granollers. Vegeu ANNEX 3.

-

Cronograma terminis d’execució corresponents al LOT 1 i LOT 2 respectivament
a partir del projecte executiu i adaptat per l’equip tècnic de l’Ajuntament de
Granollers. Vegeu ANNEX 4.

-

Amidaments, a partir del projecte executiu i adaptat per l’equip tècnic de
l’Ajuntament de Granollers. Específics per a cada un dels lots. Vegeu ANNEX 5.

Clàusula 3. Definició del contracte
El projecte executiu de la museografia de la Tèrmica i videomapatge dels espais exteriors
(RU MUSEOGRAFIC1 i 2) conté una part de subministrament d’elements audiovisuals
(producció de continguts) i una part de subministrament tècnic (material de projecció,
reproducció, il·luminació i tecnològic) de manera que el projecte es concep de forma
holística.
La majoria de suports que integren la visita del conjunt de la tèrmica són experiencials i
tecnològicament complexos. En conseqüència, impliquen l’acord de moltes disciplines
artístiques i tècniques diferents per obtenir un resultat òptim.
El bon resultat de l’execució implica la concordança i treball combinat d’un conjunt de
professionals diversos sota un mateix objectiu: el de generar un impacte/sensació
memorable al visitant. Per aquests motius, tota empresa que vulgui presentar-se en aquest
contracte ha de tenir molt clares aquestes característiques especials que regeixen el
present plec de condicions tècniques.
Seguint amb el que marca el projecte RU MUSEOGRAFIC 1 i 2, es defineixen i detallen les
característiques de cada LOT.

3.1 Definició del contracte
Discurs expositiu
Està detallat al document RU MUSEOGRAFIC_1 apartat memòria de continguts.

3.2 Direcció artística, idea formal i tractament audiovisual
La responsabilitat de l’aspecte estètic recau en la direcció artística, que ha de saber fer ús
del codi visual. La tasca de direcció ha de penetrar en totes les accions i ha de donar
empremta al projecte, fent-lo diferenciador d’altres propostes audiovisuals ja existents en
altres espais culturals.
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Ha de permetre reconèixer que l’espai és singular i que vol treballar el passat amb una
marcada vocació de diàleg amb el present i amb el futur, on la innovació és benvinguda com
a part del procés de creació. Justament això entra en relació amb l’ADN de Roca Umbert,
una fàbrica de creació contemporània, oberta a les idees del nostre present i atenta a la
innovació.
La direcció artística del projecte ha de ser sensible a aquesta conjuntura i, sense menystenir
la important tasca comunicativa d’un audiovisual, ha de percebre aquesta sensibilitat i fer-la
present en el tractament de les imatges a través d’una visió estètica, d’un treball artístic i
d’una sensibilitat en aquest àmbit.
La idea formal central és traçar la proposta museogràfica que combina diferents ritmes,
moments i diferents elements:
-

Llenguatge contemporani i fent referències a l’estètica dels anys cinquanta als
vuitanta, moment de màxima esplendor productiu de la fàbrica.
Generació d’expectatives: L’espai se’ns descobreix de manera espectacular a partir
de diferents recursos audiovisuals.
Immersió total: La proposta museogràfica planteja en alguns espais projeccions
audiovisuals de gran format, marcs projectables i interactius, efectes de llum, una
bandasonora original, entre d’altres, el visitant es trobarà immers.
Generació d’impactes: A través del guió audiovisual s’han generat un seguit
d’impactes creats a partir de potents imatges immersives
Sorpresa: En el sistema de projecció hi apareixen els protagonistes de la història, on
es reconeixen com a persones que han estat allà i han sigut protagonistes.

L’estètica ha de ser un element diferenciador d’altres experiències i ha de banyar els
audiovisuals a partir de l’estètica de la fàbrica, recollida en els seus estampats i teles
guardades a l’Arxiu Municipal de Granollers i a partir de la imatge gràfica creada de la
Tèrmica.
https://vimeo.com/451179409
https://vimeo.com/546472954
A tenir present:

La imatge gràfica serà facilitada per l’Ajuntament de Granollers i s'hauran d'incorporar
tots aquells elements que s’hi suggereixin.
El tractament audiovisual ha de treballar amb tècniques que permetin aconseguir els
objectius previstos, com poden ser:
Moviments (Flow motion): Per aconseguir la sensació de moviment permanent, es planteja
l’audiovisual com un únic pla seqüència amb talls de muntatge poc visibles i moltes
transicions fluides a través moviments dinàmics.
Exemples:
https://www.youtube.com/watch?v=osroej44LP0&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=BHjJV2LwkzA
Imatges panoràmiques: La catedral de l’energia, es tractarà com si fos una única pantalla
panoràmica. Per experiència sabem que l’ull humà tendeix a obviar els angles i les
perspectives laterals i llegeix la imatge de forma global.
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D’aquesta manera, si treballem amb una sola imatge que s’expandeixi les tres parets
l’efecte immersiu i evolvent és molt més marcat. Accentuant així l’espectacularitat de
l’audiovisual.
Pintures o fotografies animades: Una tècnica cada cop més habitual és l’animació
mitjançant tècniques de motion graphics i 3D, de pintures clàssiques o fotografies
antigues.
Aquest recurs dona vida al material d’arxiu i el fa més atractiu dins un discurs audiovisual.
En el nostre cas també ens pot ajudar a situar els nostres personatges dels marcs de
projecció dins el context general de la pantalla panoràmica. D’aquesta manera farem la
transició més fluida i millor integrada.
Exemples de pintures, mosaics, etc. animats:
Michelangelo: https://www.youtube.com/watch?v=s-3DtH9hZ0o
The line animation (Gucci) https://vimeo.com/268010875
Prehistòrics https://vimeo.com/171478742
Mosaic romà:
https://www.pond5.com/es/stock-footage/62344075/animated-romanmosaic-woman-wings.
html
Requisits tècnics i d’execució per tal de poder treballar aquest tractament audiovisual:
A tenir en compte:
Sempre que apareix el mot equivalent darrere un subministrament indica que l’empresa
adjudicatària ha de subministrar un aparell de les mateixes característiques tècniques i
físiques que l’exemple de marca que es dona com a referent.

Càmera: Tot i treballar en un Projecte 4K, s’haurà de treballar en major resolució per poder
tenir la capacitat de poder manipular la imatge (tallar, ampliar...) si és necessari. Per tant, es
demana produir amb càmera equivalent a RED Epic-W a 8k.
Time-lapse/Hyper-lapse: Són bases fotogràfiques que ajuden a dotar de vida als
monuments, paisatges, edificis... promovent el moviment fluid que requereix el vídeo.
Dron: S’han de tenir plànols aeris de Granollers i alguns interiors amb gran alçada. Aquesta
tecnologia que proporciona espectacularitat i ajudarà a potenciar al màxim el concepte que
és indispensable pel vídeo de motion-flow.
Dome: La possibilitat de projectar al sostre permet crear imatges properes a l’efecte de
cúpula completa. Això facilita ampliar les vistes panoràmiques fent-les molt més
espectaculars.
Videomapatge: és ideal per jugar amb la mateixa arquitectura dels espais, convertint-los en
un element dinàmic on desplegar recursos dramàtics, lúdics i evolvents. Es poden crear
efectes tipus trompe l’oeil on el sostre sembli obrir-se, es descobreixi el cel o que caiguin
elements sobre els visitants.

A més a més, caldrà tenir present la informació bàsica detallada en RU
MUSEOGRAFIC_1 apartat tractament audiovisual.

8

Clàusula 4 Característiques del contracte
LOT 1
La informació queda detallada en el projecte RU MUSEOGRAFIC2.
Tots els materials han d’estar pensats per adaptar-se al lloc on s’hauran de projectar i, per
tant, preveure zones amb dificultats de projecció donat el material de la superfície o bé
elements que puguin fer ombra i interfereixin en la comprensió de la projecció.
Tots els materials hauran d’estar validats prèviament per un equip tècnic que durà a terme
les tasques de seguiment i valoració de l’evolució en la producció dels continguts, i en
especial de les veus triades per la locució i la música. Aquest equip tècnic estarà format per
un màxim 4 persones tècniques de l’Ajuntament de Granollers o, si s’escau, per la direcció
facultativa del projecte.
Els guions han estat realitzats per l’empresa adjudicatària del projecte d’idees. Aquest guió
proposat pot estar subjecte a millores, les quals sempre s’indicaran prèviament a l’execució
de les gravacions, i caldrà ser acceptades per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers
abans esmentat.
En els preus ofertats l’adjudicatari inclourà les dietes i els desplaçaments que comporti
l’execució del contracte.
A més, cal tenir present també la següent informació:
Producció del contingut d’àudio de les audioguies que guien el visitant durant la visita.
La visita funciona amb un sistema d’audioguies. Quan el visitant compra l’entrada se li
facilita una audioguia. Aquestes són imprescindibles per seguir la visita. En primer lloc, el
visitant escull l’idioma de l’audioguia (català, castellà, francès i anglès), aquesta també
inclourà l’opció per persones invidents i sordes, i es col·loca uns auriculars que permeten
seguir tant l’àudio que surt dels dispositius, com el de l’espai en general perquè no tapen
totalment les orelles.
El sistema de so a la tèrmica està basat en audioguies. Aquestes tindran diferents punts de
sincronia automàtica durant la visita els quals s’activaran mitjançant emissors controlats a
través del sistema de control.
Les audioguies s’activaran en la majoria dels punts de sincronia en creuar la zona
d’activació del sensor corresponent. En el cas de les zones de projecció, l’activació es
produirà a la vegada que la resta de l'espectacle, de forma que la controladora rebrà una
ordre a través d’un tancament de contacte posant-se en marxa sincrònicament amb la resta
del sistema.
Producció audiovisual per a les escenes 1-7 (audiovisuals, projeccions, videomapatge de
petit format amb simulacions 3D dels espais i videomapatge i multiprojeccions de gran
format)
S’han de produir les següents escenes segons aquests paràmetres generals:
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●
●

●
●
●

Guió: seguir exactament el guió del recorregut interior del RU MUSEOGRAFIC descrit
a l’apartat El relat en la visita a la Tèrmica i Guió de l’experiència.
Veu en off/veus: mínim en català, castellà, anglès i francès. La traducció als dos
idiomes addicionals (anglès, francès) han de fer-se per un equip de traductors
homologat, o bé, per la Comissió Europea (DGT, Direcció General de Traducció de la
Comissió Europea), o bé, com a traductors jurats per altres institucions, o un rang
d’homologació similar a aquests.
Locució: nativa en tots els idiomes. El gènere de la veu masculina o femenina
s’acordaran amb l’equip tècnic encarregat d’aquest projecte de l’Ajuntament de
Granollers.
Música en àudio: si és necessària, cal que sigui instrumental i que s’adeqüi al
contingut de l’escena i que segueixi les pautes del guió anteriorment citat.
Format: arxiu amb màxima qualitat, tipus .wav compatible amb PC-Windows. I
entregar també arxiu comprimit amb format més adient.

I per a cada una de les escenes:
Escena 1: L’energia latent
Escena 2: Una fàbrica, una indústria
Escena 3: Descobrint la central tèrmica
Escena 4: L’energia tèrmica
Escena 5: Del vapor als electrons
Escena 6: La Catedral de l’energia
Escena 7: L’energia de les arts

Durada total: aprox.1’
Durada total: aprox.6’
Durada total: aprox. 4’
Durada total: aprox. 7’
Durada total: aprox.45’’
Durada total: aprox. 5’70’’
Durada total: aprox.2’ Sense veu en off

Cada una d’aquestes escenes tindrà dues produccions de característiques similars, que tot
i partir del mateix projecte, tindran un guió i un tractament diferent per tal de fer que la visita
a la Tèrmica sigui renovable i diferent.
Producció audiovisual per als videomapatge exteriors
Amplieu aquesta informació en el document RU MUSEOGRAFIC1 apartat Mappings al
recinte Roca Umbert.
S’han de produir les següents escenes segons aquests paràmetres generals:
● Guió: seguir exactament el guió del recorregut interior del RU MUSEOGRAFIC descrit
a l’apartat El relat en la visita a la Tèrmica i Guió de l’experiència.
● Música en àudio: si és necessària, cal que sigui instrumental i que s’adeqüi al
contingut de l’escena i que segueixi les pautes del guió anteriorment citat.
● Format: arxiu amb màxima qualitat, tipus .wav compatible amb PC-Windows. I
entregar també arxiu comprimit amb format més adient.
I per a l’exterior:
Espectacle videomapatge exterior 1: Del carbó i l’aigua al cotó
● Lloc de projecció: façana est de la tèrmica
● Duració total: 6’ aproximadament.
● Veu en off: no existent.
Espectacle videomapatge 2: Teixien el passat / del cotó a la roba
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●
●
●

Lloc de projecció: façana est de la tèrmica
Duració total: 6’ aproximadament
Veu en off: no existent.

Espectacle videomapatge 3: Energeia: el repte és ara
● Lloc de projecció: façana est de la nau de dents de serra
● Duració total: 6’ aproximadament
● Veu en off: no existent.
Cada un d’aquests espectacles tindrà dues produccions de característiques similars, que
tot i partir del mateix projecte, tindran un guió i un tractament diferent per tal de fer que la
visita a la Tèrmica sigui renovable i diferent.

LOT 2
La informació queda detallada en el projecte RU MUSEOGRAFIC1 i 2 i de manera específica
la memòria tècnica p.94.
S’inclou tot el material necessari per portar a terme les següents feines:

Muntatge i calibratge
Muntatge i calibratge equipament audiovisual
Muntatge i calibratge de la il·luminació
Programacions
Programació sistema de control CRESTRON o similar
Programació sistema de control il·luminació
Programació sistema videomapatge interior i exterior
Instal·lacions
Quadre elèctric
Instal·lació quadres protecció elèctrica
Cablejats
Instal·lació dels cablejats interns de la Tèrmica
Instal·lació del sistema de distribució senyal de les projeccions als exteriors
Instal·lació dels cablejats de les projeccions als exteriors
Per la fabricació, materials i acabats, estructures de suport per sistema de projecció
tecnològic, l’empresa adjudicatària pot fer propostes de millora, les quals un cop valorades
per l’equip tècnic de l’ajuntament de Granollers es poden efectuar.
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Reglamentació tècnica
- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. (BOE núm. 114 del 10 de maig
del 2014. Text consolidat de 04/06/2018).
- Llei 7/2010, de 31 de maig, general de la comunicació audiovisual. (BOE núm. 79 de l'1
d'abril del 2010. Text consolidat de 01/05/2015).
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques
complementàries ITC BT. Reial decret 842/2002 del 2 d'agost del 2002. (BOE núm. 224 del
18 de setembre del 2002).
- Guies d'interpretació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió emeses pel Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç.
- Instruccions Interpretatives del Reglament electrotècnic per a baixa tensió emeses per la
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.
Consideracions generals
En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han incloses les
ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, havent-se
contemplat especialment els següents punts:
- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, inclòs
el replanteig previ.
- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, caixetins
i fornícules d’instal·lacions.
- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels paraments
abans de la rebuda de les instal·lacions.
- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol classe de tub, safata,
armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent-hi els treballs
de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim de dues capes en
cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics que ho requereixin.
- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins a
connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de sanejament.
- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de bancades en
coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i realització de la base de
recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó armat amb acabat arrebossat
per totes les cares vistes.
- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda.
- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a través de
la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF adients en cada cas.
- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables en
l’obra o instal·lació afectades, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, fins a

12

plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra una vegada
acabats els treballs d’instal·lació.
En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de
l’Administració, no admetent-se cap increment econòmic per aquests conceptes.
També hi inclourà les dietes i els desplaçaments que comporti l’execució del contracte.
En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del
projecte de fi d’obra que serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a
mínim, la següent documentació:
- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions dutes a terme.
- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat.
- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs.
- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats.
- Control de qualitat establerts per la Llei.
- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions.
- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions.
En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves i
certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de qualitat
homologada.
Producció i muntatge tecnològic
A més a més el ja mencionat en projecte RU MUSEOGRAFIC1 i 2 caldrà tenir present:
A) Audioguies
El sistema de projecció necessita un sistema d’audioguia amb sincronització labial
multilingüe. La instal·lació ha d’incloure el subministrament i la posada en marxa de totes el
sistema d’audioguies per la sincronització amb els sistemes multimèdia.
Aquest sistema s’utilitzarà només pels audiovisuals de l’interior de la Tèrmica. Els aparells
han de ser activats a través de sensors d’infraroig o radiofreqüència instal·lats en els punts
estratègics i s’han d’activar de manera automàtica sense intervenció del visitant.
El dispositiu ha de ser de petites dimensions, transportable al coll i que el seu ús permeti
tenir les mans lliures. Amb una memòria adequada per emmagatzemar tots els idiomes i
les pistes específiques d’accessibilitat.
Ha de disposar de pantalla OLED per poder visualitzar els nivells de bateria, volum i una
bateria Li-Ion amb autonomia de quatre dies d’ús continuat sense recàrregues. El sistema
de recàrrega ha de ser sense fils, per inducció.
Aquest sistema s’ha de poder fer servir per a les visites als exteriors, siguin amb recorregut
autònom o bé amb guia.
Els auriculars pels visitants han de ser els més higiènics possibles.
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B) Producció, muntatge i programacions de les sales tècniques
El sistema de control estarà basat en un autòmat de control de la marca igual o equivalent a
Crestron model DIN-AP3 conjuntament amb la controladora de relés de la mateixa marca
(igual o equivalent) DIN-8SW8 i monitors tàctils com a interfície d’usuari. Aquest sistema
s’encarregarà de controlar a través de comandes de xarxa i dels relés tots els components
tecnològics.
El sistema de funcionament estarà basat en la interacció amb les pantalles tàctils de
control, en aquestes hi haurà una interfície en mode quiosc ( la pantalla tàctil només podrà
ser utilitzada pel personal de l’espai ) i amb control d’usuari mitjançant contrasenya per tal
d’assegurar que no siguin manipulades de forma no desitjada.
Dintre del control d’usuari hi haurà tres nivells:
- Nivell de neteja on només es podran encendre i apagar els llums, però no es tindrà
control sobre la tecnologia.
- Nivell d’usuari on es podrà encendre, apagar i escollir la programació es vol executar
entre les diverses possibilitats segons necessitat.
- Nivell de manteniment on es tindrà accés a aspectes més avançats de control com
l’accionament manual de relés i el control unitari d’equips.
Tot el funcionament es podrà realitzar a través de les pantalles tàctils o botoneres sense
necessitat d’accedir al rack, on per norma general només caldrà entrar per a tasques de
manteniment.
L’empresa adjudicatària haurà de contemplar els elements necessaris per a la transmissió
de la informació entre la font i els projectors.
En aquest s’inclou el muntatge, la instal·lació, la programació i calibrar dels elements
necessaris de la zona tècnica i del tot el conjunt hi intervindran els següents
especialistes:
Connexions:
- Oficial de primera electricista per fer muntatge, instal·lació, programació i calibrar en
una dedicació aproximada de 60 h.
- Ajudant electricista per fer muntatge, instal·lació, programació i calibrar en una
dedicació aproximada de 60 h.
Rack:
- Oficial de primera tècnic audiovisual per fer muntatge, instal·lació, programació i
calibrar en una dedicació aproximada de 40 h.
- Oficial de primera electricista per fer muntatge, instal·lació, programació i calibrar en
una dedicació aproximada de 24 h.
- Ajudant electricista per fer muntatge, instal·lació, programació i calibrar en una
dedicació aproximada de 24 h.
Zona tècnica i de gestió:
- Oficial de primera tècnic audiovisual per fer muntatge, instal·lació, programació i
calibrar en una dedicació aproximada de 32 h.
- Oficial de primera electricista per fer muntatge, instal·lació, programació i calibrar en
una dedicació aproximada de 4 h.
- Muntador per fer muntatge i la instal·lació en una dedicació aproximada de 8 h.
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-

Ajudant de muntador per fer muntatge i la instal·lació en una dedicació aproximada
de 8 h.

Quadre de potència tècnica:
- Oficial de primera electricista per fer muntatge, instal·lació, programació i calibrar en
una dedicació aproximada de 24 h.
- Ajudant electricista per fer muntatge, instal·lació, programació i calibrar en una
dedicació aproximada de 24 h.
Programacions:
- del sistema de control central, seqüenciació, testatge i comprovació.
- del sistema audiovisual, seqüenciació, testatge i comprovació.
- del sistema de control il·luminació, seqüenciació, testatge i comprovació.
-

Oficial de primera tècnic audiovisual per fer muntatge, instal·lació, programació i
calibrar en una dedicació aproximada de 40 h.

Clàusula 5 Detalls dels subministraments
El detall de les característiques tècniques amb les quals han de complir els equips es
relaciona a continuació. En cas de no complir un o més d’aquests requisits, quedaran
immediatament exclosos del procediment de valoració. Es valorarà l’oferiment de les
característiques tècniques superiors a les requerides. La valoració final es farà segona els
criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives.
L’empresa licitadora haurà de proporcionar les característiques tècniques dels equips oferts
de forma que es puguin comparar amb les sol·licitades en aquest plec. Aquest document
s’haurà d’incloure dins l’oferta tècnica.
L’empresa adjudicatària serà la responsable de realitzar la instal·lació dels equips de vídeo
necessaris per al correcte funcionament audiovisuals del projecte, pel que fa a
processament i d’enviament d’imatges.
El sistema incorporarà la interfície de control per fer usable la posada en marxa del sistema.
En cas que hi hagi equips actualment ja instal·lats, l’empresa serà l’encarregada de
retirar-los i lliurar-los a l’Ajuntament de Granollers, instal·lar i connectar els nous equips
audiovisuals, sanejar els cables i instal·lació de cablatge necessari des de les àrees de
control o quadres elèctrics.
A més, ja que l’espai s’utilitza de manera habitual per altres esdeveniments (festivals, obres
de teatre, conferències, etc.) s’haurà d'adequar les caixes de registre per tal que el sistema i
la programació de les botoneres o monitors de control facin possible la connexió i
visualització d’una font exterior. Així, tinguin acollida connexions externes. Aquestes caixes
han de quedar correctament instal·lades i s’han de poder tancar i mantenir els cables
amagats respectant l’estètica del conjunt.
En cas de l’espai exterior, s’ubicarà el projector de dents de serra al pont, protegint-la dins
d’un armari. En el cas de la projecció de la façana de la Tèrmica, es planteja una estructura
de protecció per tal de poder instal·lar el projector.
Caldrà instal·lar un vidre sense plom i fer la pertinent caixa per protegir el projector i altres
equips.
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Caldrà instal·lar i connectar els equips audiovisuals i configurar i calibrar tot l’equipament
audiovisual d’acord amb el projecte i realitzar les corresponents proves per tal de garantir el
correcte funcionament: comprovar totes les entrades i sortides, comprovar les
visualitzacions en horari nocturn en el cas dels espais exteriors, etc.
Quan el material audiovisual ja estigui a punt per ser projectat, caldrà tornar a calibrar
exactament els equips per tal d’assegurar el nivell òptim de qualitat.
L’empresa es posarà en contacte amb l’Ajuntament per no interferir en les activitats que es
porten als espais (fires, rodatges, etc.), planificant l’execució i compartint-la per ser
validada.

5.1 Subministraments
La proposta de material tecnològic pot ser substituïda parcialment o totalment per un
equipament d’una altra marca d’iguals característiques o superior, mai inferior.
L’empresa es compromet a saber programar les mateixes prestacions que les estipulades
en el projecte. L’empresa ha de garantir que les despeses posteriors de manteniment siguin
les mínimes i necessàries. La informació estarà ben organitzada i els accessos seran fàcils
per garantir que qualsevol professional del sector pugui desenvolupar correctament la feina
de manteniment i actualització.

L’empresa haurà d’incorporar els elements menors que no estiguin contemplats en els
amidaments i que siguin necessaris per a assolir els objectius del projecte.
5.2 Subministrament de la instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica partirà de la instal·lació existent en el recinte. La instal·lació elèctrica
es projecta de manera que compleixi el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
(REBT) de 2/8/02 i Instruccions Tècniques Complementàries, en especial la Instrucció
ITC-BT-28 i la 29,
Donada l'activitat exercida en general, així com per la seva superfície, la considerarem com
de pública concurrència, als efectes del que disposa la Instrucció ITC-BT 28, essent la
capacitat superior a 50 persones. Es preveu una ocupació de l’edifici inferior a 300 persones,
per tant, no s’ha de comptar amb subministrat de socors.
Característiques de la instal·lació
Escomesa: És existent i no es modifica.
Caixa general de protecció: És existent i no es modifica.
Equips de mesura: És existent i no es modifica.
Derivacions individuals: És existent i no es modifica.
Proteccions: La instal·lació disposarà d'elements de protecció necessaris contra:
- Sobre intensitats: S'han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir una
bona protecció contra sobreintensitats i tallacircuits. La intensitat màxima
admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a la intensitat màxima
admissible de la mínima secció de cable del circuit i derivacions a les quals estan
protegint.
- Contactes directes. La instal·lació s'efectuarà procurant que les parts actives no
siguin accessibles a les persones protegint convenientment les caixes de derivació i
els embornes receptors, segons la Instrucció ITC-BT-24. Es recobriran les parts
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actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti el corrent de contacte a un
màxim d'1 mA.
- Contactes indirectes: S'evitaran utilitzant interruptors diferencials d'alta sensibilitat
que actuen desconnectant la instal·lació quan es produeixi una tensió indirecta del
valor igual o superior a 24 volts. S'ha de complir:
𝐼𝑠 < 24 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠/𝑅 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 = 24/40 = 0, 6 𝐴
Atès que fem servir diferencials deIs = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior.

Instal·lació elèctrica dels locals pública concurrència
Conformitat amb les instruccions pertinents de l'ITC: La instal·lació elèctrica es projecta de
manera que compleixi el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) de
08/02/02 i instruccions tècniques complementàries, especialment la Instrucció ITC-BT28 i la
29, així com les normes particulars de la companyia subministradora d'energia elèctrica
sobre les Sales d’instal·lacions d'Enllaç, aprovades pel Departament d'Indústria i Energia de
la Generalitat de Catalunya, segons Resolució del 02/24/83. Atesa l’activitat desenvolupada
en general, així com per la seva superfície, es considera com de pública concurrència, als
efectes del que disposa la Instrucció ITC-BT 28, sent la capacitat superior a 50 persones. Les
zones de vestidors, banys i exteriors es classifiquen com a local mullat segons la ITC-BT 27
del REBT i, per tant, la instal·lació serà d'un grau de protecció IP-x5 en zones d’aigua i IP-x4
en exteriors. Considerarem la resta de zones com locals sense característiques especials,
d'acord amb la ITC-BT 30 del REBT.
Quadre general i secundaris baixa tensió
Es disposa d’un quadre general de baixa tensió i un subquadre. El nous subquadres
penjaran del quadre general de baixa tensió. Les característiques constructives seran les
assenyalades en les Especificacions Tècniques (Quadres elèctrics de distribució). Es
dimensionarà el quadre en espai i elements bàsics per ampliar la seva capacitat en un 20%
de la inicialment prevista. El grau de protecció serà IP437. El quadre es realitzarà segons les
normes CEI439.1 i UNE 20.098-1.
Característiques elèctriques
Intensitat nominal: A calcular
Tensió assignada d'ocupació: <1000 V
Tensió assignada d'aïllament <1000 V
Corrent admissible de curta durada: A calcular kA eff / 1 seg
Corrent de cresta admissible: A calcular kA
Elements de maniobra i protecció
Interruptors i mecanismes escollits segons indicacions dels tècnics d’Obres i Projectes de
l’Ajuntament de Granollers.
Instal·lació interior
La instal·lació interior de l'edifici comentat es realitzarà amb:
Conductors:
- Potència: es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat per
1.000 V en servei amb designació UNE RZ1 0,6/1 kV.
- Control i comandament: es durà a terme amb conductors de coure amb aïllament per a
750 V designació 07Z1-k.
Tubs:
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- Execució superfície: Seran d’acer galvanitzat, inclosos els accessoris i les corbes. El traçat
s’haurà de consensuar amb els tècnics del servei d’obres i projectes de l’Ajuntament de
Granollers per respectar l’edifici catalogat.
- Execució encastada: Seran de doble capa, grau de protecció 7, lliure d'halògens i corrugat.
Caixes:
- Superfície: seran de PVC.
Canalitzacions
Les canalitzacions estaran constituïdes per conductors rígids o flexibles, aïllats a 1000
volts de tensió nominal tipus RZ1-K, no propagadors de l'incendi i amb emissions de fums i
opacitat reduïda. Compliran amb les UNE 21.123 part 4 o 5 i UNE 21.1002, sota tubs
protectors en muntatge superficial grapats a sostre o paret per parets segons el cas.
Els tubs per al muntatge encastat seran lliures d'halògens, estancs i estables fins a 60 °C i
no propagadors de la flama. Les canalitzacions disposaran d'una divisòria o discorreran
dins de tubs diferents per tal de separar els cables de veu, dades i detecció, els
d'alimentació elèctrica, en ser cables de tensió i aïllament diferent. Si s'utilitzen canals amb
tapa desmuntables a mà, no es podran realitzar entroncaments ni col·locar terminals al seu
interior. Per a la col·locació dels conductors se seguirà l'indicat en la Instrucció ITC-BT-20.
Els diàmetres interiors nominals mínims per als tubs protectors en funció del nombre,
classe i secció dels conductors que hagin d'allotjar, segons el sistema d'instal·lació i classe
de tub, seran els fixats en la ITC-BT-21.
Connexions i derivacions
Les derivacions o entroncaments es faran a l'interior de caixes de connexió, mitjançant
borns de calibre adequat a la secció dels conductors, no permetent la unió o entroncament
de dos cables per retorçat d'aquests. Les dimensions d'aquestes caixes seran les que
permetin allotjar folgadament al seu interior tots els conductors que hagin de contenir. La
profunditat equivaldrà, almenys, al diàmetre del tub major més un 50%. Les dimensions
mínimes seran de 40 mm de profunditat i 80 mm de diàmetre o costat interior. Les
derivacions o entroncaments en els locals mullats es realitzaran a l'interior de caixes de
connexió estanques, mitjançant borns de connexió, no permetent la unió o entroncament de
dos cables per retorçat d'aquests. Les caixes de derivacions estaran dotades d'elements
d'ajust per a l'entrada de tubs. Les dimensions d'aquestes caixes permetran allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. Quan es vulgui fer estanques les
entrades dels tubs en les caixes de connexió, s'empraran premsaestopes adequats.
Preses de corrent i mecanismes
Els interruptors i commutadors seran, en general, d'una intensitat nominal de 10 A, les
preses de corrent general seran d'una intensitat nominal de 16 A, disposant totes elles de
presa de terra incorporada. Totes les preses de corrent disposaran de presa de terra
incorporada i seran d'una intensitat màxima admissible superior a la intensitat del PIA de
protecció de línia que els alimenta.
Qualsevol dubte sobre aquest apartat haurà de ser consensuat i resolt amb el Servei
d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers.

Clàusula 6. Coneixement in situ de l’espai
La museografia ha d’estar completament integrada i immersa en l’espai on es realitzarà, per
aquest motiu, a les empreses licitadores del contracte del LOT 1 i LOT 2 tenen l’obligació de
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fer una visita prèvia al recinte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts i la Tèrmica, prèviament a
la presentació de les preposicions.
Roca Umbert Fàbrica de les Arts estendrà un document acreditatiu de la visita efectuada i la
seva aportació serà necessària per poder participar en el concurs, juntament amb la
documentació administrativa necessària.

Clàusula 7. Metodologia del treball
Tots els punts que es troben dins del LOT 1 i LOT 2 estarà sota supervisió, avaluació i
validació per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers encarregat de realitzar el
seguiment del contracte, en les dates estimatives que consten en el cronograma.
Des de l’equip tècnic abans esmentat es faran els canvis que es considerin oportuns, a
través de reunions de seguiment amb l’empresa adjudicatària, entregues parcials i altres
que es puguin demanar durant el temps d’execució del projecte, per aconseguir el millor
resultat possible. L’empresa adjudicatària haurà de ser àgil en les correccions i
modificacions sol·licitades en l’edició de les peces, de manera que en cap cas comprometi
els terminis d’entrega finals.
L’empresa adjudicatària ha de garantir uns estàndards mínims de qualitat, com la correcció
ortogràfica i gramatical de totes les peces. També ha d’evitar els errors en el muntatge per
falta de revisió prèvia, o, per manca de no utilitzar els mitjans personals i tècnics que es
requereixen per aquest treball.
L’adjudicatari anomenarà un cap de projecte. Les funcions d’aquest seran les següents:
- Dirigir les activitats i els mitjans personals que prestin els serveis impartint a l’efecte les
ordres i instruccions necessàries per a l’execució d’aquests.
- Ser l’interlocutor/a màxim entre l’adjudicatari i l’Ajuntament de Granollers per a tots els
temes relacionats amb la gestió i execució del contracte.
- Realitzar les funcions de contacte directe i reporti amb l’Ajuntament de Granollers.
L’Ajuntament de Granollers ha de comunicar totes les directrius relatives a la supervisió
general dels treballs objecte del servei al cap de projecte.
El licitador del Lot 1 haurà de tenir un equip de treball, incloent-hi almenys els següents
perfils (una mateixa persona pot tenir més d’un perfil):
-

Cap de projecte
Director/a d’art
Enginyer/a audiovisual
Dissenyador/a en 3d
Museògraf/a (que ha treballat en projectes museogràfics o de patrimoni)
Guionista
Historiador/a
Director de fotografia
Comunicador audiovisual
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El licitador del Lot 2 haurà de tenir un equip de treball, incloent-hi almenys els següents
perfils (una mateixa persona pot tenir més d’un perfil):
- Cap de projecte: que coordini l’equip i lideri el projecte
- Enginyer/a de sistemes: que conceptualitzi i faci els diagrames dels sistemes
- Enginyer/a industrial: que conceptualitzi i controli l’execució del projecte
- Tècnic en sistemes: que faci operacions als equips informàtics per audiovisuals i
configuració d’equips per a la domòtica del museu.
- Tècnic audiovisual especialista: que configuri l’equipament audiovisual i tasques
audiovisuals especialitzades i complexes amb relació a la sonorització i
presentació audiovisual

Clàusula 8. Terminis d’execució
La durada del contracte del servei de la producció dels continguts audiovisuals, així com, la
fabricació, la instal·lació, la producció i muntatge dels elements museogràfics; i el
subministrament dels elements museogràfics tecnològics que conformen el projecte
executiu de la museografia i de videomapatge és de:

LOT 1
Durada de tres mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de formalització del
contracte.
La prestació objecte del present contracte s’entendrà lliurada del tot quan:
a) L’empresa adjudicatària hagi produït, fabricat, muntat i instal·lat els elements
museogràfics que conformen el projecte executiu de la museografia i videomapatge
exteriors i hagi presentat la memòria final d’execució via instància a l’Ajuntament de
Granollers
b) i l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers hagi emès informe favorable una vegada
hagi comprovat que tots els elements són correctes.

LOT 2
Durada de tres mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de formalització del
contracte.
La prestació objecte del present contracte s’entendrà lliurada del tot quan:
a) L’empresa adjudicatària hagi lliurat correctament el subministrament que conformen
el projecte executiu de la museografia i hagi presentat via instància la memòria final
del projecte d’il·luminació exterior (si ha optat a aquesta millora)
b)
i l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers hagi emès informe favorable una vegada
hagi comprovat que tot el subministrament és correcte.
Els terminis que hi apareixen en cap cas es podran superar l’estipulat. En cas de fer-ho,
l’empresa podrà ser sancionada.
A tenir present
Roca Umbert executarà activitats dins de la tèrmica (visites escolars) per la qual cosa
s’haurà de planificar el calendari d’actuació acordant-lo amb l’Ajuntament i fent-lo
compatible amb els terminis del concurs. En cas que calgués realitzar els treballs en horari
nocturn o festiu, no haurà de representar cap cost addicional sobre el pressupost d’execució
per contracte.
20

Es requerirà l’entrega d’arxius màsters editats i tancats, i també els arxius en obert dels
projectes d’edició de vídeo, especialment tots aquells arxius d’animació i models 3D
generats, que són susceptibles de ser emprats en futures aplicacions. També es requerirà
les imatges font i bruts de rodatge.
La garantia dels equips començarà a commutar amb la data de l’informe favorable del
tècnic de l’Ajuntament conforme tot el subministrament entregat és correcte.

Clàusula 9. Propietat intel·lectual
Tots els documents, materials, publicacions o altres recursos divulgatius elaborats per a
l’execució del present contracte i dels quals es puguin derivar drets d’autor, el contractista
cedeix a l’Ajuntament de Granollers tots els drets d’explotació econòmica de la propietat
intel·lectual sobre aquests en els termes següents:
La cessió serà en exclusiva i abasta els drets d’explotació, de reproducció, comunicació
pública, distribució i transformació, inclosa l’explotació en Internet.
La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents per a
cadascun dels quatre drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en suport
electrònic i la posada a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes telemàtiques.
L’àmbit temporal de la cessió abastarà el temps màxim de vigència que la legislació permet
per a l’explotació de drets, i el seu àmbit territorial serà mundial i amb dret a publicar la
documentació en qualsevol llengua.
El contractista garanteix a l’Ajuntament de Granollers l’originalitat dels resultats del seu
treball així com l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre els materials com
a conseqüència de les seves relacions contractuals prèvies, simultànies o posteriors de
caràcter laboral o bé amb les entitats de gestió de drets d’explotació o tot altre tercer,
essent al seu càrrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes
circumstàncies o qualsevulla altra reclamació al respecte amb completa indemnitat per part
d’aquesta Corporació.
L’adjudicació del contracte i l’acceptació per part del contractista suposarà la formalització
de la mencionada cessió.
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual que
pugui realitzar un tercer, en relació amb el material objecte d’aquest contracte del qual es
puguin derivar drets d’autor, i haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de Granollers de tots els
danys i perjudicis que per aquesta puguin originar-se, a causa de la interposició de dites
reclamacions.

Clàusula 10. Mitjans personals i pla de contingències
L’empresa adjudicatària del LOT 1 haurà de comptar amb un equip multidisciplinari per la
realització i execució de les prestacions relacions amb aquest plec, així com els mitjans
tècnics necessaris per a cada tipologia de treball que apareix en aquest plec.

L’empresa adjudicatària del LOT 1 i LOT 2 haurà de comptar amb un/a coordinador/a
responsable que actuï com a interlocutor, nexe d’enllaç entre aquesta empresa i l’equip
tècnic de l’Ajuntament de Granollers i es veurà obligada a designar un/a substitut/a per si
aquest mai es troba incapacitat o absent.
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L’empresa adjudicatària haurà d’enviar les dades de la persona designada com a
coordinador/a responsable, i de la persona substituta, durant la setmana següent a
comptar des de la data l’inici de l’execució del contracte i presentar-les personalment a
l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers.
Aquesta persona coordinadora haurà d’assistir sempre que se la requereixi,
independentment de les dates de validació de les entregues o les reunions ja marcades,
amb previ avís per part de l’equip tècnic.
De la mateixa manera la persona coordinadora haurà d’estar disponible i localitzable
mitjançant correu electrònic o telèfon mòbil per respondre els dubtes o aclariments que
puguin sorgir a l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers al llarg de l’execució del present
contracte.
La resta de professionals que hauran de treballar en l’execució del present contracte també
han d’estar disponibles per respondre dubtes o aclariments si des de l’esmentat equip
tècnic es creu necessari, sempre amb preavís per part d’aquest.

L’equip tècnic responsable del projecte pot sol·licitar la substitució de la persona
coordinadora o altres professionals que produeixin en el projecte, per part de l’empresa
adjudicatària del LOT 1, si es considera que la seva qualificació és insuficient, que realitzen
el treball de forma incorrecta o negligentment, o per altres motius que així ho aconsellin.
L’empresa adjudicatària del LOT 1 i del LOT 2 estarà obligada a fer els canvis i substitucions
pertinents sense que aquests interfereixen en el termini d’execució del contracte establert a
la clàusula 8 del present plec de prescripcions tècniques.
Així mateix, l’empresa adjudicatària del LOT 1 també haurà de comptar amb un pla de
contingències per afrontar incidències o situacions imprevistes, així com el
desenvolupament del treball en períodes de vacances o festius.

Clàusula 11. Facturació i forma de pagament
La forma de pagament serà de la següent manera:

LOT 1
El pagament s’executarà segons les certificacions d’execució del contracte que emeti el
responsable del contracte.
Llavors es podrà presentar la factura corresponent per part de l’empresa adjudicatària, que
haurà de ser conformada i signada per la persona responsable del contracte i pel regidor/a
delegat/da corresponent, i aprovada per la Junta de Govern Local.

LOT 2
El pagament s’executarà segons les certificacions d’execució del contracte que emeti el
responsable del contracte.
Llavors es podrà presentar la factura corresponent per part de l’empresa adjudicatària, que
haurà de ser conformada i signada per la persona responsable del contracte i pel regidor/a
delegat/da corresponent, i aprovada per la Junta de Govern Local.
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Clàusula 12. Accions per a una contractació pública responsable
L’Ajuntament de Granollers impulsa la Contractació Pública Responsable, que respon no
només a criteris estrictament econòmics sinó que dona importància a l’atenció de
consideracions ètiques, socials i ambientals basades en la contractació de productes, obres
i serveis respectuosos amb el medi ambient i que tenen com a objectiu l’equitat social.
Amb la Contractació Pública Responsable, l’Ajuntament de Granollers té la voluntat de
contribuir a un entorn més sostenible, cohesionat i compromès, reforçant la visió de la
contractació pública des d’un principi d’integritat, de bona governança, d’eficiència i
d’innovació, i adequant-la a la seva importància econòmica i social.
El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals vigents
a Espanya i a la Unió Europea, i de l’Organització Internacional del Treball.
En la determinació del pressupost del contracte s’haurà de tenir en compte el salari base i
totes aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que
resultin de l’aplicació al contracte.
En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas, les
mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures necessàries per
evitar que de l’execució del contracte es puguin derivar danys al personal municipal o a la
ciutadania en general.
L’empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant
declaració responsable l’afiliació i l’alta a la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l’execució del contracte. Aquesta obligació s’estendrà a tot el personal
subcontractat per l’empresa adjudicatària principal.
En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà
d’evitar l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la documentació que
presenti el/s licitador/s.
A l’inici de l’execució del contracte l’empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla
d’igualtat entre homes i dones per l’execució del contracte, en els termes que estableix la Llei
orgànica 3/2017 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones.
L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió
ambiental que disposa l’Ajuntament de Granollers, amb el propòsit d’utilitzar productes de
baix consum de recursos i materials, reduir les emissions contaminants, i minimitzar la
generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així com l’economia circular.
Finalment, aquest Plec de prescripcions tècniques particular s’ha confeccionat tenint en
compte el que preveu a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i de disseny universal o
disseny per a totes les persones, tal com són definits en la legislació vigent.

ANNEX 1
Projecte FEDER:
https://drive.google.com/file/d/1BYFem3Hh0-jaOExu5sIEjV6Ni-VgwMRA/view?usp=sharing
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ANNEX 2
Projecte executiu de la museografia de la Tèrmica i videomapatge de l’espai exterior
revisat per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers, dividit en 2 documents: RU
MUSEOGRAFIC_1 i RU MUSEOGRAFIC_2.

ANNEX 3
Planimetria:
https://drive.google.com/file/d/1qfdTJKUj4DCzbVvMW7D3nPFwl6aHRcyu/view?usp=sharin
g

ANNEX 4
Cronograma:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XSCyl8SOKgKGyUcXsz5phghuo-jSdV0OZEW_al
NgjHU/edit#gid=1776042619

ANNEX 5
Amidaments:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PygM5Z-5f6gKYATrEpy_Pwc6i0xIExa7-4nkNL9B
hnQ/edit?usp=sharing
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