
 

EXP. 86/2017 - PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES FIRES DEL JOC DE 
TAULA DE 2018 i 2019, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
AMB PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 
 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'objecte del contracte és la direcció tècnica de 3 esdeveniments vinculats al sector 
del joc de taula i familiar, promoguts per Granollers Mercat: 
 

• La Fira anual JugarXJugar, dins de la Fira de l’Ascensió al parc firal. 
• El Concurs anual Ciutat de Granollers de Creació de Jocs de Taula. 

• La fira anual Jugatú festival de tardor de jocs. 
 

 
2.- TASQUES A REALITZAR 
 
La direcció inclou les funcions de planificació, organització dels recursos assignats, 
supervisió de l’execució, coordinació de les empreses proveïdores, comercialització 
de l’espai firal, dinamització de l’esdeveniment i l'avaluació de resultats.  
 
En concret: 
 
a) Definir el model dels 3 esdeveniments que són objecte del contracte, d'acord 
amb les directrius dels òrgans de govern de Granollers Mercat, i planificar les 
tasques necessàries per dur-los a terme. 
 
b) Orientar a Granollers Mercat sobre la imatge dels esdeveniments, sobre 
campanyes de comunicació per a la captació d'expositors i de públic, i sobre el 
contingut de les pàgines web dels esdeveniments.  
 
c) Col·laborar en la confecció del pressupost dels esdeveniments objecte del 
contracte, a partir del coneixement del sector del joc i d'acord amb el model 
d’esdeveniment definit. 
 
d) Supervisar la prestació dels serveis per part dels proveïdors contractats per 
Granollers Mercat, amb motiu dels esdeveniments objecte del contracte. Proposar i 
coordinar la participació d’altres entitats col·laboradores. 
 
e) Comercialitzar l’espai firal entre les empreses del sector del joc de taula, d’acord 
amb els preus i criteris aprovats per Granollers Mercat. 
 
f) Presentar un informe d’avaluació qualitativa, a partir de l’enquesta de satisfacció 
dels expositors, dels visitants i d'altres fonts. 
 
 L'empresa adjudicatària realitzarà també les tasques que es detallen a continuació: 
 

� Atenció a les autoritats i convidats institucionals a les fires. 
� Coordinació amb els serveis tècnics municipals, en relació a les tasques de 

seguretat, organització logística, mobilitat i difusió. 
� Assistir a les reunions que convoquin els òrgans de govern. 
� Assessorar sobre altres esdeveniments vinculats al sector del joc de taula que, 

en el seu cas, pugui promoure Granollers Mercat. 
 



 

  

3.- CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

L'empresa adjudicatària d'aquest contracte prestarà el servei amb mitjans propis i 
facilitarà un telèfon mòbil i un correu electrònic de contacte. L’empresa 
adjudicatària adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el 
treball, incorporarà el principi de no discriminació per raó de gènere, i evitarà l'ús 
del llenguatge i d’imatges sexistes. 
 
Les tasques d'administració i comptabilitat de les despeses dels esdeveniments 
objecte del contracte, seran assumides pels serveis administratius de Granollers 
Mercat. La contractació d’empreses proveïdores que siguin necessàries per dur a 
terme els esdeveniments que són objecte del contracte serà tramitada per 
Granollers Mercat.   
 
Característiques tècniques de la fira JugarxJugar: 
 
Granollers Mercat, com a entitat promotora de la Fira de l’Ascensió, habilita carpes 
grans al parc firal, de superfície útil no inferior a 200 m2 cada carpa, dotades de 
tarima de fusta i moqueta, on s’ha de desenvolupar aquesta fira. La direcció de la 
fira consisteix en definir un model de fira en aquest espai físic, en el marc de la Fira 
de l’Ascensió. 
 
La fira JugaXJugar és una fira de caràcter lúdic i professional, amb el doble objectiu 
de donar a conèixer al públic el món del joc de taula i de contribuir a la promoció 
econòmica del sector del joc. 
 
La fira JugarXJugar obre al públic tot el dia, de dijous a diumenge, els dies 
s’indiquen a continuació: 

Edició de 2018, els dies 10, 11, 12 i 13 de maig 

Edició de 2019, els dies 30 i 31 de maig, 1 i 2 de juny 

Edició de 2020, en cas de pròrroga del contracte, el dies 21, 22, 23 i 24 de maig 
 
La direcció de la fira inclou la tasca de comercialitzar l’espai firal entre les 
empreses, entitats i persones creadores del sector del joc de taula (editores, 
distribuïdores, comercialitzadores, etc.). La direcció de la fira vetllarà perquè totes 
les empreses expositores que participin, per tal de tenir dret a la reserva d'un 
estand o espai firal, signin amb una antelació mínima de 30 dies el full d'inscripció i 
realitzin el pagament anticipat que s'indiqui a les instruccions de participació. 
 
Les característiques dels estands firals no són objecte d’aquest contracte, atès que 
són definides per Granollers Mercat en cada edició, així com tampoc el seu preu de 
lloguer. Els estands firals són de tipus estàndard, amb panels laminats, llum i 
mobiliari.  
 
La direcció de la fira inclou la funció de proposar i organitzar activitats d’informació, 
sensibilització i dinamització adreçades al públic visitant, així com confeccionar una 
programació d'activitats de dinamització adreçades als visitants de la fira. 
 
La direcció de la fira coordinarà amb les empreses proveïdores la prestació del 
serveis contractats (preparació i muntatge, execució i desmuntatge). El 
desmuntatge dels equips, en el seu cas, no podrà començar sense l’autorització 
prèvia de la direcció de la fira. 
 



 

Característiques tècniques de la fira Jugatú, festival de tardor de jocs: 
 
Granollers Mercat habilita carpes a la via pública on s’ha de desenvolupar aquesta 
fira. La direcció de la fira consisteix en definir un model de fira en aquest espai físic.  
 
La fira Jugatú és una fira de caràcter lúdic i professional, amb el doble objectiu de 
donar a conèixer al públic el món del joc de taula i de contribuir a la promoció 
econòmica del sector del joc. 
 
La fira Jugatú es celebra un cap de setmana de tardor, durant tot el dia, en dates a 
concretar de l’any 2018, 2019 i en cas de pròrroga del contracte, també al 2020. 
 
La direcció de la fira inclou la tasca de comercialitzar l’espai firal entre les 
empreses, entitats i persones creadores del sector del joc de taula (editores, 
distribuïdores, comercialitzadores, etc.). La direcció de la fira vetllarà perquè totes 
les empreses expositores que participin, per tal de tenir dret a la reserva d'un 
estand o espai firal, signin amb una antelació mínima de 30 dies el full d'inscripció i 
realitzin el pagament anticipat que s'indiqui a les instruccions de participació. 
 
Les característiques dels estands firals no són objecte d’aquest contracte, atès que 
són definides per Granollers Mercat en cada edició, així com tampoc el seu preu de 
lloguer.  
 
La direcció de la fira inclou la funció de proposar i organitzar activitats d’informació, 
sensibilització i dinamització adreçades al públic visitant, així com confeccionar una 
programació d'activitats de dinamització adreçades als visitants de la fira. 
 
La direcció de la fira coordinarà amb les empreses proveïdores la prestació del 
serveis contractats (preparació i muntatge, execució i desmuntatge). El 
desmuntatge dels equips, en el seu cas, no podrà començar sense l’autorització 
prèvia de la direcció de la fira. 
 
Característiques tècniques del Concurs Ciutat de Granollers de Creació de Jocs de 
Taula. 
 
El concurs de creació de joc consisteix en una convocatòria anual realitzada a 
través de les xarxes socials i mitjans de comunicació especialitzats en el sector del 
joc de taula, adreçada a tots els públics, per tastar, avaluar i reconèixer 
públicament els millors dissenys de jocs de taula de nova creació que no han estat 
comercialitzats.  
 
La direcció del concurs de 2018, 2019 i, si s’escau, de 2020 inclou les tasques 
següents: 
 

• Actualitzar el reglament del concurs en cada edició. 
• Promocionar el concurs a través de les webs i xarxes socials.  
• Col·laborar en el disseny de la imatge del concurso. 
• Gestionar les diferents fases del concurs. 
• Proposar els membres del Jurat entre persones expertes en el sector del joc 

de taula (creadors, associacions de jugadors, editors, periodistes, etc.). 
• Organitzar a Granollers la reunió del Jurat per valorar i testar els jocs que es 

presentin al concurs i per escollir els jocs guanyadors. 
• Organitzar un acte de reconeixement dels jocs guanyadors del concurs. 

 

 



 

4.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
 
Les empreses licitadores presentaran en el sobre 2 una descripció detallada de: 
 
a) La metodologia de planificació de la fira JugarXJugar i la fira Jugatú que 
proposen fer servir. 
b) Les accions a incloure en la campanya de captació d'expositors de la fira. 
c) L'estructura de l'informe d'avaluació qualitativa de la fira. 
 
Les empreses licitadores podran afegir qualsevol altre documentació i explicació 
complementària. 
 
 
5.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
El contracte tindrà una durada, des del dia de l’adjudicació fins al dia 31 de 
desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, fins a 31 de 
desembre de 2020. 
 
 
 
Granollers, a 1 de desembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
Jordi Táboas Suárez       
Director de Granollers Mercat  


