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PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.----    RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTERÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTERÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTERÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

La Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. (ICB), és l’entitat 
gestora dels serveis públics de televisió per ones terrestres i ràdio locals i els seus serveis 
electrònics associats. 

ICB, de conformitat amb l’article 3.3 apartat b) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) és 
considerada com un poder adjudicador. 

De conformitat amb l’article 20 de la LCSP, aquest contracte de prestació de serveis serà un 
contracte privat, atès que es tracta d’un contracte celebrat per una entitat del sector públic 
que no reuneixen la condició d’Administració Pública.  

Els contractes privats que realitza l’entitat es regeixen, tenint en consideració la normativa 
comunitària i la LCSP, per les Instruccions Internes de Contractació d’ICB en allò que es 
refereix a la preparació i adjudicació dels contractes (disponibles al perfil del contractant), 
aplicant-se supletòriament les restants normes de dret privat. Quant als seus efectes i 
extinció aquests contractes es regeixen exclusivament pel dret privat. 

D’acord amb el que disposa l’article 13.6 de les Instruccions Internes de Contractació (IIC), les 
clàusules del Plec de Clàusules contractuals es consideren sempre, i en tot cas, part integrant 
del contracte i la presentació de l’oferta suposa la seva acceptació incondicionada. 

SEGONA.SEGONA.SEGONA.SEGONA.----    OBJECTE DEL CONTRACTEOBJECTE DEL CONTRACTEOBJECTE DEL CONTRACTEOBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte és la creació, disseny i implementació de la nova identitat corporativa 
de BTV. 

La descripció de les característiques tècniques de la prestació de serveis objecte d’aquest 
contracte es defineixen en el plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació (Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1). 

TERCERA.TERCERA.TERCERA.TERCERA.----    PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓPROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓPROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓPROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

El procediment d’adjudicació d’aquest contracte serà obert i de tramitació ordinària. 

QUARTA.QUARTA.QUARTA.QUARTA.----    VALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓVALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓVALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓVALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 

L'import màxim del pressupost de licitació és de QUARANTA CINC MIL EUROS (45.000€) IVA 
exclòs, equivalent el valor estimat del contracte. 
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CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.----    DURADA DEL CONTRACTEDURADA DEL CONTRACTEDURADA DEL CONTRACTEDURADA DEL CONTRACTE 

La vigència del present contracte serà de 7 mesos des de la data de formalització del 
contracte, segons el calendari establert en el punt 4 del plec de prescripcions tècniques.  

SISENA.SISENA.SISENA.SISENA.----    CAPACITAT PER CONTRACTARCAPACITAT PER CONTRACTARCAPACITAT PER CONTRACTARCAPACITAT PER CONTRACTAR 

Podran contractar les persones naturals o jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incloses en cap de les 
circumstàncies descrites en l’article 60 de la LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica en els termes exigits a la clàusula vuitena. 

Els concurrents hauran d’estar habilitats professionalment per a la realització de l’activitat 
que constitueix l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals. 

ICB podrà contractar amb Unions d'Empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, 
sense que sigui necessària la formalització d'aquestes en escriptura pública fins que s'hagi 
efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament 
davant ICB i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders 
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la 
seva extinció, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les 
empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 

La durada de les Unions Temporals d’Empresaris haurà de ser coincident amb la del contracte 
fins a la seva extinció. 

SETENA.SETENA.SETENA.SETENA.----    ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRARACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRARACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRARACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRAR 

Els licitadors acreditaran la seva capacitat d'obrar de la següent manera: 

1. Mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional on 
constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits en el Registre 
Públic que correspongui. 

2. Document acreditatiu del poder de representació mitjançant escriptura pública quan es 
comparegui o signi en nom d’altre, així com també mitjançant el Document Nacional 
d’Identitat de qui signa l’oferta. 

3. Els empresaris no espanyols nacionals d'Estats membres de la Unió Europea l’acreditaran 
mitjançant la inscripció en les llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar 
establertes pels Estats membres o presentació dels certificats comunitaris de classificació. 

4. La resta d'empresaris estrangers acreditaran la seva capacitat d'obrar amb un informe de 
la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent. 
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VUITENA.VUITENA.VUITENA.VUITENA.----    ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIAACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIAACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIAACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

En el present contracte s’estableixen com a requisits mínims de solvència econòmica i 
financera dels licitadors, els següents: 

Disposar d’un volum de negocis global no inferior a 150.000 euros en total durant els tres 
últims anys. En empreses de nova creació es valorarà l'activitat duta a terme en altres 
empreses mitjançant l'aportació de documentació que ho justifiqui. Alternativament, si per 
raons justificades, el licitador no pot acreditar el fet anterior, haurà de disposar d’un 
capital social no inferior a 60.000 euros, per a les persones jurídiques o associacions 
professionals, o, per a les persones físiques, d’un patrimoni o ingressos no inferiors a 
60.000 euros. 

La solvència econòmica i financera s'acreditarà pels mitjans següents: 

1. Declaracions apropiades d’entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

2. Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats al Registre Mercantil o en el 
registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en 
Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de 
comptabilitat degudament legalitzats. 

3. Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en 
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a mínim als tres 
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici d’activitats de 
l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències de l’esmentat volum de 
negocis. 

4. Per qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat. 

SOLVÈNCIA TÈCNICA 

S’estableixen com a requisits mínims relatius a la solvència tècnica els següents: 

Haver realitzat en els darrers tres anys un mínim de tres serveis equivalents en tipologia i 
quantia a la del present contracte.  

La solvència tècnica dels licitadors s’acreditarà mitjançant la presentació d’una relació de les 
principals prestacions de serveis efectuats en els darrers tres anys, indicant el seu import, 
dates i destinatari públic o privat. 
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NOVENA.NOVENA.NOVENA.NOVENA.----    PRPRPRPRESENTACIÓ DE PROPOSICIONSESENTACIÓ DE PROPOSICIONSESENTACIÓ DE PROPOSICIONSESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

La documentació per a la licitació s’ha de presentar en tres sobres tancats identificats en 
l’exterior i signats pel licitador o la persona que el representi, amb el nom i cognoms o raó 
social de l’empresa a INFORMACIÓ I INFORMACIÓ I INFORMACIÓ I INFORMACIÓ I COMUNICACCOMUNICACCOMUNICACCOMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. spm, IÓ DE BARCELONA, S.A. spm, IÓ DE BARCELONA, S.A. spm, IÓ DE BARCELONA, S.A. spm, Plaça Tísner, 
número 1 Barcelona 08018, abans de les 13.00 hores del dia 28 de gener de 2016, indicant: 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 150EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 150EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 150EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 150100100100100 

CONTRACTACIÓ PER A LACONTRACTACIÓ PER A LACONTRACTACIÓ PER A LACONTRACTACIÓ PER A LA    CREACIÓCREACIÓCREACIÓCREACIÓ,,,,        DISSENY DISSENY DISSENY DISSENY I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA IDENTITAT DE LA NOVA IDENTITAT DE LA NOVA IDENTITAT DE LA NOVA IDENTITAT 
CORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVA    DE BDE BDE BDE BTVTVTVTV 

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓDEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓDEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓDEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ 

• L’horari per a la presentació d’ofertes és de dilluns a divendres, excepte festius, de 10:00 a 
13:00 hores. 

• El mateix licitador no podrà presentar més d’una proposta i tampoc podrà fer-ho en unió 
temporal amb un altre empresari si ja ho ha fet individualment. 

• Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

• La presentació de la documentació per a la licitació comporta l’acceptació incondicional de 
les clàusules d’aquest plec per part dels licitadors. 

El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació: 

1.1.1.1.----    Documentació generalDocumentació generalDocumentació generalDocumentació general 

a) Acreditació de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica del licitador. 

b) Acreditació de la solvència econòmica i financera. 

c) Acreditació de la solvència tècnica. 

Els documents es podran aportar mitjançant l’original o bé per fotocòpia. En cas de presentar 
la documentació mitjançant fotocòpia, ICB es reserva el dret de sol·licitar l’original o una 
còpia autèntica d’aquesta documentació en qualsevol moment del procés d’adjudicació. 

d) Declaració responsable de no incórrer en prohibició de contractar conforme al que 
estableix l’article 60 de la LCSP (segons el model de l’Annex 2l’Annex 2l’Annex 2l’Annex 2) i especialment de trobar-se al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

e) En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, cadascun presentarà 
justificació de la seva personalitat, capacitat i representació. Els licitadors, tant persones 
físiques com jurídiques, que presentin oferta conjunta de licitació hauran d’aportar una 
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declaració responsable del compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses, en cas 
de resultar adjudicataris del contracte. La durada de les Unions Temporals serà coincident 
amb la del contracte fins a la seva extinció. 

f) Els licitadors estrangers hauran d'aportar, a més, una declaració, en original, de submissió 
als Jutjats i Tribunals espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, 
amb renúncia expressa al seu propi fur. 

g) Document, signat pel legal representant, de designació i acceptació de la utilització de 
l’adreça de correu electrònic per a totes les notificacions i comunicacions derivades de 
l’expedient de contractació. 

h) Declaració, en el seu cas, indicant quina informació de la seva proposició té caràcter 
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. ICB 
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. 

2.2.2.2.----    El sobre 2A haurà d'inclouEl sobre 2A haurà d'inclouEl sobre 2A haurà d'inclouEl sobre 2A haurà d'incloure la següent documentació:re la següent documentació:re la següent documentació:re la següent documentació: 

Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la 
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats a 
l’apartat 2 de la clàusula desena “Criteris de valoració de les ofertes” d’aquest plec, que 
s’hauran de presentar en paper i digitalment. El detall d'aplicacions i la seva fase de 
desenvolupament que s'hauran de presentar en aquest sobre està detallat a l'annex 1, punt 
3.1. 

En aquest sobre també s’inclouran els currículums de tot el personal que desenvoluparà el 
projecte tot detallant quin paper hi jugaran. 

3.3.3.3.----    El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació:El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació:El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació:El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació: 

Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi. 
En l’import s'entendran compresos a tots els efectes els impostos i despeses de qualsevol 
índole que gravin l'execució del servei, llevat de l’IVA que es desglossarà a part.  

No s'acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de 
conèixer clarament el que es considera fonamental per a valorar-les. 

Cada licitador només podrà presentar una única proposició. 

DESENA.DESENA.DESENA.DESENA.----    CRITERIS DE VALORACICRITERIS DE VALORACICRITERIS DE VALORACICRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTESÓ DE LES OFERTESÓ DE LES OFERTESÓ DE LES OFERTES 

1. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran 
de base per l’adjudicació del contracte són els següents:  

- Per l’oferta econòmica .......................................................................................... 30 punts30 punts30 punts30 punts 
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Puntuació d’acord amb  la següent fórmula: 

       (A-Nn) 
Punts   =      ----------------- x P 

        (A-B) 

A= pressupost base de licitació 

B= oferta econòmica més baixa en relació al pressupost base de licitació 

Nn = oferta econòmica concreta de cada licitador 

P = puntuació màxima (30 punts) 

2. Els criteris vinculats a aquest contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de 
base per a la seva adjudicació són els següents:   

a) Per la seva capacitat de transmissió dels valors i atributs de la marca descrits en el plec 
...................................................................................................................... Fins a 20Fins a 20Fins a 20Fins a 20    puntspuntspuntspunts  

b) Per l’originalitat i el caràcter innovador del disseny proposat .............. Fins a 20 puntsFins a 20 puntsFins a 20 puntsFins a 20 punts    

c) Per la vertebració entre la marca paraigua i les diferents submarques 
...................................................................................................................... Fins a 1Fins a 1Fins a 1Fins a 10000    puntspuntspuntspunts    

d) Per la convivència de les aplicacions en diferents suports, canals i formats 
...................................................................................................................... Fins a 1Fins a 1Fins a 1Fins a 10000    puntspuntspuntspunts 

e) Per la capacitat d’evolució i adaptació de la proposta presentada .......  Fins a 1Fins a 1Fins a 1Fins a 10000    puntspuntspuntspunts    

3. Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats: 

- una baixa superior al 10 % respecte el promig de les ofertes acceptades a la licitació. 

ONZENA.ONZENA.ONZENA.ONZENA.----    MESA DE CONTRACTACIÓMESA DE CONTRACTACIÓMESA DE CONTRACTACIÓMESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres que figuren en l’Annex 3.l’Annex 3.l’Annex 3.l’Annex 3. 

La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general del sobre 1, 
presentada en el termini establert i en la forma escaient, i exclourà en el propi acte aquelles 
empreses licitadores que no compleixin els requisits de capacitat i solvència exigits en aquest 
plec. 

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la 
pròpia Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils. 
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Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l’obertura de la 
documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a 
l’obertura del sobre núm. 2A, excepte el de les proposicions rebutjades, i el remetrà al tècnic 
corresponent per l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. Un cop rebut aquest informe, la Mesa de contractació donarà a 
conèixer, en sessió pública el resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor i 
procedirà a l’obertura del sobre núm. 2B. A continuació, efectuarà la valoració dels criteris 
automàtics elevant a l'òrgan de contractació la proposta de classificació, per ordre decreixent, 
de les proposicions presentades i acceptades, i d'adjudicació a favor del licitador que hagi 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, o declarar deserta la contractació.  

DOTZENA.DOTZENA.DOTZENA.DOTZENA.----    DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEDOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEDOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEDOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Prèviament a l’adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del 
següent al de la recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents 
certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

TRETZENA.TRETZENA.TRETZENA.TRETZENA.----    ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

L’òrgan de contractació, prèvia valoració de la Mesa de Contractació, adjudicarà el contracte 
en el termini màxim de 5 dies hàbils següents al de la recepció de l’esmentada documentació. 
Si el licitador no presenta la documentació requerida dins del termini assenyalat s’entendrà 
que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador 
segons l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Durant aquest període, ICB, 
podrà demanar de les empreses concurrents les informacions complementàries i aclariments 
que consideri convenients.  

CATORZENA.CATORZENA.CATORZENA.CATORZENA.----    FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTEFORMALITZACIÓ DEL CONTRACTEFORMALITZACIÓ DEL CONTRACTEFORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicació del contracte es formalitzarà mitjançat document privat en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el supòsit que 
l’adjudicatari no atengui el requeriment de la societat, no compleixi els requisits per a la 
celebració del contracte o impedeixi que es formalitzi en el termini assenyalat, s’estarà a allò 
disposat a l’article 42.2 IIC. 
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QUINZENA.QUINZENA.QUINZENA.QUINZENA.----    INICI I LLOC D’ENTREGA DE LEINICI I LLOC D’ENTREGA DE LEINICI I LLOC D’ENTREGA DE LEINICI I LLOC D’ENTREGA DE LES PRESTACIONSS PRESTACIONSS PRESTACIONSS PRESTACIONS 

L'execució del contracte s'iniciarà el dia de la seva formalització o, altrament, el que 
s’especifiqui en el propi document contractual. 

SETZENA.SETZENA.SETZENA.SETZENA.----    ABONAMENTS AL CONTRACTISTAABONAMENTS AL CONTRACTISTAABONAMENTS AL CONTRACTISTAABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

L’adjudicatari emetrà la factura del 80% del preu total dels serveis un cop hagi estat lliurada 
la creació i el disseny, i el 20% restant un cop hagi dut a terme la implementació i posada en 
marxa del projecte i ICB les pagarà per transferència bancària el dia 28 dels 30 dies següents 
al de la data de la seva emissió. Cas que el dia 28 sigui festiu, es liquidarà el següent dia hàbil. 

DISSETENA.DISSETENA.DISSETENA.DISSETENA.----    REVISIÓ DE PREUSREVISIÓ DE PREUSREVISIÓ DE PREUSREVISIÓ DE PREUS 

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.  

DIVUITENA.DIVUITENA.DIVUITENA.DIVUITENA.----    GAGAGAGARANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIARIARIARIA 

L’adjudicatari queda eximit de l’obligació de constituir cap tipus de garantia, ateses les 
característiques del present contracte.  

DINOVENA.DINOVENA.DINOVENA.DINOVENA.----    RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTARESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTARESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTARESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista serà responsable de la qualitat de la prestació del servei, com també de les 
conseqüències que es dedueixin per ICB o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre d’ICB. 

Altres obligacions: 

a) El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 

b) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

c) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de 
desenvolupament, amb relació a les dades personals a les que tingui accés durant la vigència 
d’aquest contracte. 



          

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.  

Societat Privada MunicipalSocietat Privada MunicipalSocietat Privada MunicipalSocietat Privada Municipal 

 

 
Plaça Tísner, 1 - 08018 BARCELONA - Tel. 935 064 200 - Fax 935 064 201 -   ICB, SA spm. 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5.486, Llibre 4.788, Foli 17, Full 62.254, Data 23-12-83 
C.I.F. A 08862997 

 

La documentació i informació que es desprengui o a la que es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions d’aquest contracte i dels contractes que se’n derivin i que 
correspon a ICB com a responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no 
podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit 
de l’execució directa del contracte. 

VINTENA.VINTENA.VINTENA.VINTENA.----    MODIFICACIÓ DEL CONTRACTEMODIFICACIÓ DEL CONTRACTEMODIFICACIÓ DEL CONTRACTEMODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les 
modificacions necessàries per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes en els 
casos i amb els límits establers a l’article 107 de la LCSP. L’exercici d’aquesta facultat 
requerirà que no s’afectin les condicions essencials del contracte, justificar la seva necessitat 
en l’expedient, l’audiència al contractista i la seva formalització en el corresponent document 
contractual. 

En el supòsit d’increments o decrements dels serveis contractats per raó de l’augment o la 
disminució, aquests no podran superar el 10% del total del preu del contracte. 

VINTVINTVINTVINT----IIII----UNENA.UNENA.UNENA.UNENA.----    SUBCSUBCSUBCSUBCONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTEONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTEONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTEONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTE 

No es permet la subcontractació o la cessió del contracte adjudicat a no ser que hi hagi una 
autorització expressa i per escrit d’ICB. 

En el cas que s’aprovi la subcontractació, l’adjudicatari continuarà assumint la total 
responsabilitat del contracte front a ICB. 

En el cas que s’aprovi la cessió, el cessionari haurà de tenir capacitat per contractar amb el 
sector públic, reunir els requisits de solvència exigits al cedent, i no estar incurs en cap 
prohibició per contractar. 

VINTVINTVINTVINT----IIII----DOSENA.DOSENA.DOSENA.DOSENA.----    RESOLUCIÓ DEL CONTRACTERESOLUCIÓ DEL CONTRACTERESOLUCIÓ DEL CONTRACTERESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà ser resolt per les causes procedents en dret i en especial es tindran en 
compte les causes compreses en l’article 223 i 308 de la LCSP. 

VINTVINTVINTVINT----IIII----TRESENA.TRESENA.TRESENA.TRESENA.----    PROPIETAT INTEL·LECTUALPROPIETAT INTEL·LECTUALPROPIETAT INTEL·LECTUALPROPIETAT INTEL·LECTUAL 

La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte pertany a 
Informació i Comunicació de Barcelona, .S.A. spm de forma exclusiva. Els productes i 
subproductes derivats no podran ser utilitzats sense el seu permís explícit. 

L’empresa licitant accepta expressament que els drets d’explotació de l’estudi derivat 
d’aquest plec correspon únicament i exclusivament a Informació i Comunicació de Barcelona, 
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S.A. spm. Així doncs, el contractista cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets 
d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, 
reproducció, transformació o modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en 
exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.  

VINTVINTVINTVINT----IIII----QUATRENA.QUATRENA.QUATRENA.QUATRENA.----    JURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENT 

Per a resoldre les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquesta contractació, les parts se sotmeten expressament, amb renúncia expressa 
dels seus propis furs cas de tenir-los, als Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional civil de la 
ciutat de Barcelona.  

 

Barcelona, 30 de novembre del 2015 
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ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓ,,,,    DISSENY DISSENY DISSENY DISSENY I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE LA DE LA DE LA DE LA 
NOVA INOVA INOVA INOVA IDENTITAT DENTITAT DENTITAT DENTITAT CORPORATIVA DE CORPORATIVA DE CORPORATIVA DE CORPORATIVA DE BBBBTVTVTVTV    

 

1. Objecte.Objecte.Objecte.Objecte. 

Aquest document té com objecte fixar les condicions tècniques que han de regir la 
contractació, per part d’ICB, per a la creació, disseny i implementació la nova identitat 
corporativa dels canals de comunicació que gestiona la societat.  

Aquest document té caràcter contractual i haurà de ser signat per l’adjudicatari en el moment 
de formalitzar-se el contracte. La presentació d’ofertes presumeix l’acceptació incondicionada 
i implícita per part dels licitadors de totes i cadascuna de les clàusules i condicions establertes 
en aquest Plec, així com en el Plec de clàusules contractuals, sense cap excepció. 

 
2.   Personalitat i atributs de la marca.2.   Personalitat i atributs de la marca.2.   Personalitat i atributs de la marca.2.   Personalitat i atributs de la marca. 

IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció 

ICB és l'empresa privada municipal que gestiona els serveis públics de televisió i ràdio de la 
ciutat de Barcelona, així com altres canals de comunicació que distribueixen els continguts 
generats per la societat. 

Sota la marca paraigües de BTV, els canals/pantalles/suports que es gestionen actualment a 
través d’ICB són: 

− Barcelona Televisió  
− Barcelona FM 
− Webs: BTV.cat, BTVNoticies.cat i Barcelonafm.cat 
− Canals de comunicació social  
− Aplicacions per a dispositius mòbils 
− Altres canals/suports existents com la TV Híbrida i l'Smart TV, o d'altres plataformes 

de futura creació   

 
A través d’aquests canals ICB ha de garantir el compliment dels principis i les missions de 
servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats democràtiques, socials, educatives i 
culturals dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona que s’estableixen en el reglament 
d’organització i funcionament del servei:  
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http://www.btv.cat/info/quisom/informaciocorporativa/icb/ 
 
En el gràfic 1 es pot veure com ha evolucionat la marca BTV en el temps. 
 

Nou model BTV i nova estratègia de marca Nou model BTV i nova estratègia de marca Nou model BTV i nova estratègia de marca Nou model BTV i nova estratègia de marca  

BTV està en procés de transició del model lineal clàssic de televisió i ràdio a un model 
transmèdia en què els continguts passen a ser els protagonistes i s'adapten als diferents 
canals/pantalles/suports i als múltiples tipus de consum que es considerin estratègics en cada 
moment. 
BTV, com a marca paraigua, s'ha de veure com un creador de continguts, una part més de la 
xarxa/comunitat Barcelona, oberta a la participacióparticipacióparticipacióparticipació com a igual amb entitats, barris, 
associacions, ciutadans, institucions, universitats, etc; i oberta també a la innovacióinnovacióinnovacióinnovació entesa en 
sentit ampli,  no tan sols pel que fa a la incorporació de noves tecnologies, sinó també pel que 
fa a l'adopció de nous plantejaments que repensin la tecnologia, formats i dinàmiques 
existents. 
 

Definició del projecteDefinició del projecteDefinició del projecteDefinició del projecte 

Aquest nou model necessita una renovació integral de la identitat corporativa tant de la 
marca principal, BTV, com de les marques estratègiques: BTV Notícies; Barcelona FM, que 
passarà a dir-se BTV Ràdio; i BTV, en la seva visualització a la TDT i a la resta de 
pantalles/canals/suports/plataformes (Smart TV, smartphones, youtube, etc).  
La nova imatge ha de reflectir el nou model en els seus suports off i on line.   
(veure gràfic 2, arquitectura de marca) 
    

Valors i atributs de la marcaValors i atributs de la marcaValors i atributs de la marcaValors i atributs de la marca 

- Atreviment: qui no arrisca no guanya, i no ens fa por equivocar-nos. Volem ser innovadors, 
creiem en l'assaig-error per funcionar i crèixer. Serem atrevits a nivell formal, explicitant la 
diferenciació estètica i en alguns casos buscant  la transgressió amb experiments de nous 
formats audiovisuals, nous models publicitaris,etc. Volem posicionar-nos com a 'provadors' 
d'experiments. 
- Transmèdia: una nova manera d'explicar històries serà l'ADN de la nova BTV, tant a nivell 
estètic com de continguts.   
- Participació: BTV serà una veu més en la gran àgora que forma Barcelona entesa com una 
plaça en la que tenen veu els ciutadans, les entitats, les institucions, les universitats, etc. 
Volem formar part d'aquesta conversa com un igual i potenciar la coelaboració de continguts. 
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- La Barcelona glocal: locals però no localistes. Pensem en gran: Barcelona és una metròpolis 
mundial i la seva televisió ha de reflectir aquesta vessant i interessar un públic molt ampli i 
divers. 
(veure gràfic 3, valors i atributs de la marca) 
 

MustsMustsMustsMusts 

> El concepte BTV ha de ser la marca paraigua que doni coherència a tota l'arquitectura de la 
marca. L'experiència ens diu que, fins i tot en etapes en les quals s'ha desestimat BTV, tothom 
(dins i fora) ens coneix per BTV. Volem mantenir aquest naming, però necessitem una imatge 
de marca que el representi. 
> L'estratègia de marca ha de ser global, i aportar indicacions de cara al discurs corporatiu en 
sentit ampli: decorats, muntatge audiovisual, caretes d'informatius i programes, paleta de 
colors, discurs, elements de marxandatge, senyalització, etc. No es tracta d'aportar solucions 
concretes i tancades, sinó orientacions sobre com traslladar aquesta nova imatge a tots els 
aspectes del branding.  
 

Target Target Target Target  

Els mitjans linials ens aporten una audiència-tipus d'edat superior als 50 anys. El nou model, 
estratègia de marca i identitat corporativa estan orientats a atreure un públic molt ampli, ja 
que els continguts s'adaptaran en discurs i estètica a les diferents pantalles i formes de 
consum dels diferents targets. No ens posem límits, pensem en gran. Creiem que la manera 
d'explicar històries del nou model de BTV interessarà tothom. Tant barcelonins i barcelonines 
com ciutadans de qualsevol altre lloc del món trobaran continguts que els interessaran en 
aquell suport que més consumeixin. Però sí que cerquem una estètica que ens diferenciï de la 
resta d'oferta de continguts televisius i audiovisuals. Barcelona és una ciutat dinàmica i 
creativa i el nostre look ha de ser coherent amb la voluntat d'atreviment i diferenciació 
anteriorment descrita.  
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3.   Resum d’aplicacions.3.   Resum d’aplicacions.3.   Resum d’aplicacions.3.   Resum d’aplicacions. 

A continuació es detallen les aplicacions que s'hauran d'entregar en cadascuna de les fases 
del contracte:  

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Detall Detall Detall Detall d'aplicacions i fase de desenvolupament a presentar en el sobre 2A:d'aplicacions i fase de desenvolupament a presentar en el sobre 2A:d'aplicacions i fase de desenvolupament a presentar en el sobre 2A:d'aplicacions i fase de desenvolupament a presentar en el sobre 2A:    
 

ÀREAÀREAÀREAÀREA    ELEMENTSELEMENTSELEMENTSELEMENTS    FORMATSFORMATSFORMATSFORMATS    PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ    COMENTARISCOMENTARISCOMENTARISCOMENTARIS    

IdentitatIdentitatIdentitatIdentitat    gràficagràficagràficagràfica    
corporativacorporativacorporativacorporativa 

Logotip BTV (marca 
paraigua-genèric) 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Logotip BTV Televisió Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Logotip BTV Notícies Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Logotip BTV Ràdio Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 
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ÀREAÀREAÀREAÀREA    ELEMENTSELEMENTSELEMENTSELEMENTS    FORMATSFORMATSFORMATSFORMATS    PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ    COMENTARISCOMENTARISCOMENTARISCOMENTARIS    

Logotip base per a noves 
àrees 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

Logotip base per a noves 
àrees amb normativa bàsica 
de disseny 

Document explicatiu sobre 
com s'ha arribat a la 
identitat corporativa 
presentada 

En paper i formats digitals 
(PDF/jpg) 

- 

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    
estàtiquesestàtiquesestàtiquesestàtiques 

Manual bàsic d’identitat 
corporativa  

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Mostra de papereria Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Senyalització exterior 
instal·lacions 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Senyalització vehicles Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Daus de micro i escumes Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Anunci de premsa 
(marca BTV) 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

Layout d’un anunci de premsa 

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    
dinàdinàdinàdinàmiquesmiquesmiquesmiques    
ttttelevisióelevisióelevisióelevisió 

Mosca TV Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

Mosca TV amb espai dinàmic 
al costat en el qual es pugui 
incorporar info com hora i 
temperatura, dades de 
promo, next coming, 
recordatori del que s'està 
veient o d'altres elements 

Bucle genèric Storyboard i/o animació en 
vídeo (MOV/MP4) 

- 

Joc de ràfegues de 
separació de continguts  

Storyboard i/o animació en 
vídeo (MOV/MP4) 

- 
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ÀREAÀREAÀREAÀREA    ELEMENTSELEMENTSELEMENTSELEMENTS    FORMATSFORMATSFORMATSFORMATS    PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ    COMENTARISCOMENTARISCOMENTARISCOMENTARIS    

Autopromo Storyboard i/o animació en 
vídeo (MOV/MP4) 

- 

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    BTVBTVBTVBTV    
NotíciesNotíciesNotíciesNotícies     

Capçalera per als 
informatius BTV Notícies  

Storyboard i/o animació en 
vídeo (MOV/MP4) 

- 

Mostra de retolació de 
chyron amb nom i càrrec 

Storyboard i/o animació en 
vídeo (MOV/MP4) 

- 

Ràfega d'introducció per a 
una secció de l'informatius 
(el temps)  

Storyboard i/o animació en 
vídeo (MOV/MP4) 

- 

Idea d'adaptació del plató 
d'informatius a la nova 
imatge 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    
ddddigitalsigitalsigitalsigitals 

Base look & feel de les 
pàgines d’inici btv.cat i 
btvnoticies.cat  

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Imatge de capçalera i 
avatar dels comptes 
corporatius @BTVcat i 
@btvnoticies i exemple de 
programes  

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

CampanyaCampanyaCampanyaCampanya    novanovanovanova    
identitatidentitatidentitatidentitat    
corporativacorporativacorporativacorporativa 

Idea de campanya per al 
llançament de la nova 
identitat corporativa 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

 
 
3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Detall Detall Detall Detall d'aplicacions d'aplicacions d'aplicacions d'aplicacions a a a a entregar entregar entregar entregar dins el calendari establert per a la prestació del servedins el calendari establert per a la prestació del servedins el calendari establert per a la prestació del servedins el calendari establert per a la prestació del servei i i i 
descrit en aquest plecdescrit en aquest plecdescrit en aquest plecdescrit en aquest plec: : : :         
 

ÀREA ELEMENTS FORMATS ENTREGA COMENTARIS 
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ÀREA ELEMENTS FORMATS ENTREGA COMENTARIS 

IdentitatIdentitatIdentitatIdentitat    grgrgrgrààààficaficaficafica    
corporativacorporativacorporativacorporativa    

Logotip BTV (marca 
paraigua-genèric) 

Art final editable Illustrator vectorial i/o Photoshop 
en alta resolució per capes. 
Versions CMYK, RGB i 
Hexadecimal (web) 

Logotip BTV Televisió Art final editable Illustrator vectorial i/o Photoshop 
en alta resolució per capes. 
Versions CMYK, RGB i 
Hexadecimal (web) 

Logotip BTV Notícies Art final editable Illustrator vectorial i/o Photoshop 
en alta resolució per capes. 
Versions CMYK, RGB i 
Hexadecimal (web) 

Logotip BTV Ràdio Art final editable Illustrator vectorial i/o Photoshop 
en alta resolució per capes. 
Versions CMYK, RGB i 
Hexadecimal (web) 

Logotip base per a noves 
àrees 

Art final editable Illustrator vectorial i/o Photoshop 
en alta resolució per capes. 
Versions CMYK, RGB i 
Hexadecimal (web) 

Manual d’imatge 
corporativa 

Art final editable. 
Tipografies 

Document que defineixi les 
normes a seguir per implementar 
la marca al diferent formats i 
suports, tant interna com 
externa. Definició de colors, 
tipografies, exemples gràfics, 
usos correctes/incorrectes... 

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    
estàtiqestàtiqestàtiqestàtiquesuesuesues    BTVBTVBTVBTV    
(marca(marca(marca(marca    paraiguaparaiguaparaiguaparaigua))))    

Mostra de papereria Esbós en pdg/jpg Targeteria, sobres, bosses, 
llibretes, targetons, caràtules 
cd/dvd...  

Senyalització exterior 
instal·lacions 

Esbós en pdg/jpg Recepció, retolació entrada i 
senyalització edifici  

Senyalització vehicles Esbós en pdg/jpg - 

Daus de micro i escumes Esbós en pdg/jpg - 
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ÀREA ELEMENTS FORMATS ENTREGA COMENTARIS 

Displays corporatius Esbós en pdg/jpg - 

Photocall corporatiu Esbós en pdg/jpg - 

Marxandatge corporatiu Esbós en pdg/jpg Samarretes, gorres, llibretes, 
bolígrafs i usb.  

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    
dinàmiquesdinàmiquesdinàmiquesdinàmiques    
ttttelevisióelevisióelevisióelevisió    

Mosca TV i elements envers 
la mosca. 

Arxiu digital en obert Mosca TV amb espai dinàmic al 
costat en el qual es pugui 
incorporar info com hora i 
temperatura, dades de promo, 
next coming, recordatori del que 
s'està veient… 
Indicadors de marges de 
seguretat i text envers la mosca 
(publicitat, twitter, simbologia 
(àudio, sords, classificació 
edats…).  

Tickers de titulars per a 
text amb contingut 
excepcional 

Arxiu digital en obert - 

Bucle genèric Arxiu digital en obert - 

Base per a elements tipus 
'BTV presenta / patrocina / 
col·labora / recomana…' 

Arxiu digital en obert - 

Base copyright BTV (marca 
paraigua) 

Arxiu digital en obert Versió amb nom productora 

Compte enrere rellotge 
informatius 

Arxiu digital en obert - 

Joc de ràfegues de 
separació de continguts  

Arxiu digital en obert - 

Autopromos i next coming Arxiu digital en obert - 
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ÀREA ELEMENTS FORMATS ENTREGA COMENTARIS 

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    BTVBTVBTVBTV    
nnnnotíciesotíciesotíciesotícies    

Capçalera entrada BTV 
notícies  

Arxiu digital en obert Versions amb sumari, especials, 
matí, migdia, vespre, nit, avanç.  

Retolacions Arxiu digital en obert Nom, nom i càrrec, directe, arxiu, 
dates, localització, resum 
explicatiu, explicatiu amb titular, 
resultats esportius, catch, 
connexió telefònica/skype, 
subtitulació, dades.  

Capçaleres seccions (el 
temps, esports, cultura)  

Arxiu digital en obert - 

Post-produccions: imatge 
gràfica de la meteo amb 
predicció, dades i 
mapes.Exemples genèrics 
de gràfiques, mapes de 
situació geogràfic i carrers, 
llistat de dades, decles i 
connexions, agenda.  

 

Arxiu digital en obert - 

Transicions Arxiu digital en obert - 

Idea d'adaptació del plató 
d'informatius a la nova 
imatge 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

AplicacionsAplicacionsAplicacionsAplicacions    
ddddigitalsigitalsigitalsigitals    

Base look & feel de les 
pàgines d’inici: btv.cat i 
btvnoticies.cat  

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

Imatge de capçalera i 
miniatura dels comptes 
corporatius @BTVcat i 
@btvnoticies i exemple de 
programes 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 
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ÀREA ELEMENTS FORMATS ENTREGA COMENTARIS 

Músiques Idees de sintonies 
corporatives per a BTV 
Televisió, BTV Ràdio i BTV 
notícies  

Descripció i/o arxius 
digitals de mostra i/o demo 

- 

Campanya nova 
marca 

Idea de campanya per al 
llançament de la nova 
marca 

Esbós. En paper i formats 
digitals (PDF/jpg) 

- 

 
Especificacions tècniques per al material dinàmic:  

- Renders finals en Quick Time i Projecte After 

- Format vídeo: 1024x576 amb píxel quadrat a 25fps i amb còdec animació  

- Software: suite d'Adobe CS5, els softwares d'After effects, Photoshop i Illustrator 
    

    
4.   C4.   C4.   C4.   Calendari de lliuramentalendari de lliuramentalendari de lliuramentalendari de lliurament....    
    

4.1. Data de formalització del contracte + 2 mesos: data màxima per al lliurament del detall 
d'aplicacions descrites en el punt 3.2 de l'annex 1 del plec de prescripcions tècniques.  

4.2. Data resultant del punt 4.1 + 5 mesos: període de tutela de la producció d'elements per 
part de BTV fins a la posada en marxa del projecte. 

4.3. Data resultant del punt 4.2 + 3 mesos: reunió d'avaluació i seguiment de la 
implementació del projecte. 

 

5.   Serveis materials.5.   Serveis materials.5.   Serveis materials.5.   Serveis materials. 

Tot el material relacionat en el punt 3.1 de l'annex 1 d'aquest plec es lliurarà en USB en el 
termini previst en el mateix. Tot el material relacionat en el punt 3.2 de l'annex 1 d'aquest 
plec es lliurarà en suport digital mitjançant arxius digitals oberts de tots els materials descrits 
en aquest mateix punt. Les aplicacions detallades en el punt 3.2 del present document hauran 
de ser validades una per una pel client.  
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S’estableix un període de tutela de la producció d’elements per part de BTV fins a la posada 
en marxa del projecte. Els elements produïts per BTV hauran de ser validats per l’adjudicatari 
per aconseguir la coherència del projecte. Es preveu una reunió de seguiment i avaluació de 
la posada en marxa del projecte als tres mesos de la seva posada en marxa.   

    

6.   Responsabilitat.6.   Responsabilitat.6.   Responsabilitat.6.   Responsabilitat. 

L’empresa haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi suficientment 
l’import de la licitació i els danys i perjudicis que pogués provocar en el transcurs de la seva 
feina.  

 

Barcelona, 30 de novembre del 2015. 
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ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2 

 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLEMODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLEMODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLEMODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

En/Na ............................................................................................ com a apoderat de 

l’empresa .......................................................................................... domiciliada a la 

ciutat de ............................................................... carrer .............................................. 

núm ......................... amb NIF núm. ...................................., telèf. .............................. 

fax ..........................., adreça electrònica ........................................................................, 

DECLARADECLARADECLARADECLARA 

Que la societat a la qual representa no incorre en cap de les causes de prohibició de 
contractar establertes en l’article 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent 
del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

I per tal que així consti davant d’ICB a l’efecte de prendre part en el procediment 
d’adjudicació del contracte núm. 151515150100010001000100    que té per objecte LA CREACIÓLA CREACIÓLA CREACIÓLA CREACIÓ,,,,    DISSENY DISSENY DISSENY DISSENY I I I I 
IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA DE LA NOVA DE LA NOVA DE LA NOVA IDENTITAT CIDENTITAT CIDENTITAT CIDENTITAT CORPORATIVA DE BORPORATIVA DE BORPORATIVA DE BORPORATIVA DE BTVTVTVTV””””, signa la present declaració 

a ........................................................... el dia ......... de ....................................... del 2016 

(signatura) 
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ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3 

 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DECOMPOSICIÓ DE LA MESA DECOMPOSICIÓ DE LA MESA DECOMPOSICIÓ DE LA MESA DE    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

D’acord amb la clàusula onzena d’aquest Plec, els membres que constituiran la Mesa de 
contractació d’aquest expedient són els següents:  

 

- Director d’ICB que actuarà de President 

- Directora econòmica d’ICB que actuarà de Secretaria 

- Director de continguts i art d’ICB que actuarà de Vocal 

- Director d’informatius d’ICB que actuarà de Vocal 

- Director tècnic d’ICB que actuarà de Vocal 

- Responsable de comunicació d’ICB que actuarà de Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


