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1. OBJECTE DEL PLEC
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les
característiques tècniques que ha de complir el subministrament i instal·lació dels
sistemes audiovisual i multimèdia per a l'exposició permanent a l’estació superior del
funicular de Sant Joan (Montserrat).
En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà
d’acomplir allò especificat al Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC i Plec
General de Subministres d’FGC, que es troben a la web d’FGC, així com en les
normatives d’obligat compliment.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en tant que operador ferroviari a
Montserrat, considera estratègic aprofitar al màxim les seves instal·lacions per tal de
mostrar, explicar i difondre el patrimoni del massís. Per això, en el marc de la
commemoració del centenari de la posada en servei del funicular de Sant Joan (19182018), FGC impulsa un projecte d’actualització de l’Aula de Natura, un equipament
expositiu sobre el Parc natural de la muntanya de Montserrat i d’acollida de visitants
que es troba a la segona planta de l’estació superior del funicular. Fruit de la necessitat
de renovar i actualitzar la museografia i l’interiorisme de l’Aula de Natura, es vol
aprofitar la ubicació, la funcionalitat i el mirador privilegiat de l’espai per implantar un
nou centre de visitants que interpreti, de manera atractiva, l’excepcionalitat natural,
cultural i paisatgística –de reconeixement mundial- del Parc natural de Montserrat.
D’altra banda, seguint les orientacions de l’organització mundial de la UNESCO
respecte el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central –del qual Montserrat n’és
un dels nodes més destacats i principal icona de difusió-, es considera estratègic
reforçar a Montserrat el posicionament i l’acció de divulgació del Geoparc a partir de
la seva presència en un espai d’atracció turística. En aquest sentit, ateses les
possibilitats del projecte que s’impulsa a l’espai de l’Aula de Natura, s’obre una
oportunitat d’acord i col·laboració entre FGC, el Geoparc –a través del Consell
Comarcal del Bages- i el Parc natural. Aquest acord permet l’ampliació de l’abast
expositiu del futur espai a la interpretació del patrimoni geològic –de reconeixement
mundial- que promou i preserva el Geoparc. D’aquesta manera es comparteixen i
retroalimenten continguts i recursos entre les diferents parts.
El subministrament i la instal·lació està descrit a l'avantprojecte per als sistemes
audiovisual i multimèdia (Annex 1).
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3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
L’àmbit de prestació del subministrament és l'espai del mirador i centre d'interpretació
de la segona planta de l'estació superior del Funicular de Sant Joan a Montserrat, i en
allò que requereixi l’objecte del contracte per a la seva completa prestació.

4.

DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT A REALITZAR

4.1

Tasques a realitzar
L'adjudicatari ha de realitzar les següents tasques i, en general, totes aquelles que
permetin adequar el subministrament i instal·lació dels sistemes audiovisual i
multimèdia a les prestacions determinades per l'avantprojecte i per la direcció tècnica.
En concret:





Desenvolupament executiu de l'avantprojecte
Subministrament dels sistemes
Coordinació amb el procés general d'implantació (rehabilitació, museografia,
audiovisuals, subministraments)
Instal·lació i proves finals.

El procés general requereix la intervenció de diverses empreses d'obres, producció,
subministrament i instal·lació. L'adjudicatari haurà de designar una persona
encarregada de la coordinació que haurà d'estar disponible per a la direcció tècnica.
La direcció tècnica durà a terme les tasques de seguiment i inspecció dels treballs,
deixant constància del que s’acordi en l’acta de visita.
En finalitzar el subministrament, l’empresa adjudicatària lliurarà una Memòria Final on
es farà constar totes les incidències no previstes en el projecte original, les
característiques tècniques dels aparells instal·lats, els manuals de manteniment i les
noves aportacions al projecte. La memòria contindrà una descripció del procés de
producció efectuat.
D'aquesta Memòria Final es lliurarà a FGC:



2 exemplars sobre paper, degudament enquadernats, on hi consti la memòria
i tota la documentació annexa que s’hagi elaborat.
2 exemplars sobre suport reproduïble i no deformable de la memòria (PEN
DRIVE) on hi consti la memòria i tota la documentació annexa que s’hagi
elaborat.
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Tots els documents del projecte han d’anar signats per la direcció de l’empresa
adjudicatària.

4.2

Organització
S’ha de garantir la disponibilitat del personal necessari i suficientment qualificat per a
cobrir les diferents tasques objecte d’aquesta prestació del subministre durant el
temps que duri el contracte.
Es programaran reunions periòdiques de supervisió, planificació i actualització de les
tasques que consten en aquests plecs, tant en les fases de planificació, com en la
d’execució del subministre.
L'única via d'accés a l'espai expositiu és el funicular de Sant Joan. L’empresa
adjudicatària haurà d'adequar tots els transports a aquest condicionant, ja sigui pel que
fa a la capacitat de càrrega com de l’horari i calendari de funcionament.

5.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
El licitador haurà de presentar una fitxa tècnica i una memòria d'instal·lació dels
sistemes audiovisual i multimèdia, així com un cronograma del projecte de
subministrament i posada en marxa dels sistemes audiovisuals i multimèdia
Els documents s’han de presentar en suport digital i amb una extensió màxima de 5
folis. Els documents hauran d'adequar-se a l'avantprojecte (Annex 1) i incloure:
o
o
o

Pressupost desglossat per partides.
Descripció de l'equip destinat a la realització, justificant l'experiència i la
solvència tècnica.
Descripció dels recursos tècnics.

A l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques es posa disposició l'avantprojecte dels
sistemes audiovisual i multimèdia.
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6.

ANNEX 1 – AVANTPROJECTE SISTEMES AUDIOVISUALTS I
MULTIMÈDIA
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