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Clàusula 1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el disseny i maquetació del butlletí municipal El Bruguers i l’Agenda
inclosa, amb una tirada mensual de 22.000 exemplars per a cada número. La necessitat de
contractar aquest servei es justifica pel fet que l’Ajuntament no disposa de recursos propis, és a
dir, personal especialitzat en la maquetació.
Dins de l’objecte del contracte hi ha l'elaboració d'una nova capçalera i una nova portada.
Aquesta nova capçalera i portada es farà amb la col·laboració i instruccions del departament de
Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de Gavà. Un cop acabada aquesta feina l’adjudicatari
facilitarà la nova capçalera en format i mida per a l’edició del Bruguers Digital, sense cap càrrec
per a l’Ajuntament de Gavà.
Previsió inicial de nombre de butlletins a maquetar:
❐

10 números de 44 pàgines.

Aquesta previsió pot ser modificada, en més o en menys números, i l’adjudicatari haurà
d’acceptar-la sense dret a cap tipus d’indemnització extra.

Clàusula 2.- Característiques tècniques del servei
1.

La previsió en la producció del butlletí El Bruguers és la següent: 10 edicions a l’any que
es distribuiran els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre i
desembre.

2.

El format acabat de la publicació és: 230mm x 297mm.

3.

Els treballs de maquetació es faran en entorn Apple i amb el programa InDesing. Per al
tractament de fotografies o infogrames s’utilitzaran els programes: Photoshop i InDesing.
S’entén dintre del servei de maquetació del periòdic municipal El Bruguers i l’Agenda la
premaqueta, la maqueta i canvis durant el període de redacció i el tancament final abans
d’enviar la publicació a impremta.

4. L’adjudicatari/a ha d’aportar creativitat en la confecció de la maqueta de cada edició en la
creació de nous dissenys, segons les necessitats informatives que li indiqui el Departament
de Mitjants de Comunicació. Haurà d’elaborar composicions ordenades, amb criteris
informatius i atractius per al lector/a, la qual cosa inclou el siluetejat de fotografies, el retoc
d’imatges, la inclusió de gràfics, la creació de colors, l’assessorament en la distribució dels
continguts i publicitat de cada edició i tot i aquell suport en maquetació que necessiti la
redacció del butlletí municipal El Bruguers.
5.

La transferència i intercanvi d’arxius per a la premaqueta i canvis, si es produeixen, es farà
a través d’una plataforma web o similar.

6.

Durant el tancament de la publicació l’adjudicatari/a haurà de revisar tota la publicació i
deixar-la preparada per lliurar a l'impremta, en format pdf d'alta resolució. Això suposa
revisar que els textos estiguin ajustats, que les pàgines respectin l’estil de la maqueta
base, que les fotografies tinguin la qualitat i resolució necessària, retoc d’imatges per a una
correcta impressió, revisió de mides i colors dels anuncis publicitaris i tots els ajustos que
calguin per a la qualitat gràfica de la publicació.
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Clàusula 3.- Condicions generals del servei
1. Serà condició imprescindible per a la prestació del servei: Especialista en maquetació amb
possessió del títol de grau superior en Disseny i Edició de Publicacions impreses
multimèdia o d’una llicenciatura universitària en Ciències de la Informació, Ciències de la
Comunicació o Periodisme.
2. El contractista haurà d’assignar un especialista en maquetació com a personal adscrit a
aquest servei i interlocutor únic amb la redacció.
3. L’especialista en maquetació i interlocutor únic que designi l’adjudicatari per a aquest
servei haurà d’acreditar un mínim de 5 anys d’experiència en maquetació de publicacions
periòdiques informatives no corporatives, bé amb certificats, bé amb treballs publicats amb
autoria.
4. L’adjudicatari haurà de disposar de les connexions i eines telemàtiques necessàries per
respondre a distància als requeriments de la redacció del butlletí El Bruguers quan sigui
necessari.
5. La persona o empresa adjudicatària està obligada a substituir les baixes per malaltia,
permisos i/o períodes de vacances amb personal que reuneixi les mateixes
característiques de capacitat i solvència exigides als Plecs.

Clàusula 4.- Operativa del servei
L’operativa del servei serà la següent:
1.

La redacció del periòdic El Bruguers donarà les instruccions i especificacions tècniques
necessàries per a l’elaboració de la primera premaqueta. Aquestes indicacions inclouran:
nombre de pàgines, distribució de temes, número de fotografies, espais reservats a
publicitat i primera proposta de portada. L’empresa adjudicatària disposarà d’un màxim
de 72 hores laborables per enviar la premaqueta a la redacció del periòdic El
Bruguers. Aquesta transferència i intercanvi d’arxius es farà a través d’una plataforma web
o similar.

2. En els dies següents a la recepció de la premaqueta, des de la redacció del butlletí, es
demanaran els canvis que es creguin oportuns que poden incloure: canvi de portada, canvi
de pàgines, canvi de fotografies, ampliació de número de pàgines, etc... Per a respondre a
cadascun dels canvis demanats l’adjudicatari disposarà d’un màxim de 24 hores. Aquesta
transferència i intercanvi d’arxius es farà a través d’una plataforma web o similar.
3. Durant els dos dies de tancament, la redacció del periòdic el Bruguers podrà demanar els
canvis que consideri pertinents i que s’hauran de fer amb immediatesa. Aquesta
transferència i intercanvi d’arxius es farà a través d’una plataforma web o similar.
4.

Lloc de prestació del servei: la tasca de tancament final del butlletí i l'Agenda es farà de
forma presencial a la redacció del butlletí municipal El Bruguers, en un mínim de dues
sessions. A cada sessió caldrà revisar completament tota la publicació. Si s’escau, per
motius informatius o publicitaris, l’adjudicatari/a haurà de fer més sessions de tancament.
La seu dels Mitjans de Comunicació Municipal està ubicada al carrer Guifré el Pilós,
número 4 de Gavà i es dedicaran les hores que siguin necessàries.

5. Els treballs objecte d’aquesta contractació es realitzaran en qualsevol dia de la setmana,
normalment de dilluns a divendres. De manera excepcional, i per necessitats del servei, es
podrà demanar fer canvis en cap de setmana o festius, sense que això suposi cap
increment en el preu.
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6. En cas que es produeixi baixa de la persona assignada s' haurà de substituir per un
professional del mateix perfil i posar-ho en coneixement de l’Ajuntament. La manca en el
compliment dels objectius proposats i/o el mal tractament del disseny objecte del contracte,
podran ser causa de substitució de la persona assignada al projecte. Si es produeix de
forma generalitzada, podrà ser motiu suficient per a la resolució del contracte.

Annex I.- Mostra del Butlletí Municipal
El/la licitador/a pot consultar la publicació actual a l’adreça https://issuu.com/elbruguersdigital
perquè pugui dimensionar el treball amb més informació.
S'adjunten també textos, fotografies i la G corporativa per a la confecció d'una portada del butlletí
municipal El Bruguers d'acord amb Clàusula 13.B.B.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Gavà, a data de la firma digital.
Firmado

Juana Ruzafa digitalmente por
Ruzafa López
López - DNI Juana
- DNI 38507329Q
38507329Q (TCAT)
Fecha: 2021.03.03
(TCAT)
12:13:50 +01'00'
Cap del departament de
Mitjans de Comunicació
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