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Clàusula 1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el disseny de la publicitat 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 el disseny de publicitat.
La previsió inicial de nombre de butlletins, encara que aquesta es pugui modificar és de:
❐

10 números de 44 pàgines

Aquesta previsió pot ser modificada en més o menys números i l’adjudicatari està obligat a
complir-la, sense dret a cap indemnització.
El nombre total d’anuncis varia segons el nombre de pàgines del butlletí.
La previsió de despesa per cada butlletí s'ha fet amb la inserció de 17 anuncis nous i 4 anuncis
reeditats, aquesta quantitat pot variar tant en quantitat com en tipologia ja que està supeditada a
la demanda i necessitats del moment d'edició del butlletí.

Clàusula 2.- Característiques tècniques del servei
1. Mides dels anuncis.
1 pàgina:

230mm x 297mm

1/2 pàgina:

195mm x 125mm

1/4 vertical :

95mm x 125mm

1/4 apaïsat:

195mm x 60mm

1/8 vertical:

45mm x 125mm

1/8 apaïsat:

60mm x 95mm

2. Classificació dels anuncis:
 Anunci nou: Quan incorpora el disseny (creativitat), la realització de fotografies i la cerca
d’imatges. A més recull l’adaptació i inserció de l’anunci al butlletí, la correcció lingüística del
text a l’idioma de l’anunci i la tramesa del pdf o format corresponent.
 Anunci d’agència: Quan s’insereix a l’anunci de l’agència el missatge publicitari local. A
més recull l’adaptació i inserció de l’anunci al butlletí, la correcció lingüística del text a
l’idioma de l’anunci i la tramesa del pdf o format corresponent.
 Anunci institucional o publicitari local: Se li aplica el mateix criteri de l’anunci d’agència.
 Reedició d’un anunci sense modificacions. Quan s’insereix un anunci que ja s’havia
publicat anteriorment i se li apliquen fins a 2 modificacions que es descriuen en l’apartat 2.4.
 Reedició d’un anunci amb modificacions. Quan s’insereix un anunci que ja s’havia
publicat anteriorment i se li apliquen 3 o més modificacions que es descriuen en l’apartat 2.4.
S’entenen per modificacions:


Canviar el text dels missatges.



Canviar les fotografies, imatges o el color de fons.



Canviar la composició i/o mides.

A partir de la tercera modificació es considera que l’anunci és nou. Cada lletra d’aquest
apartat es considera com a una única modificació.
S’estableix un preu base d’anunci que incorpora els treballs que es defineixen en l’anunci base i
en funció de la complexitat de l’encàrrec; anunci nou, reedició d’anunci, anunci procedent
d’agenda o institucional s’estableixen uns altres preus a afegir al preu base de l’anunci.
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.
1. El format obert de la publicació és: 230mm. x 297mm
2. Els treballs de disseny es faran en entorn Apple i amb programes com Illustrator
Photoshop i InDessing.
3. S’entén dintre del servei de disseny de la publicitat del butlletí municipal El Bruguers i
l’Agenda: la creativitat de l’anunci, la realització de fotografies per als anuncis, la correcció
de text de l’anunci, la conversió als formats pdf i jpg dels anuncis i la correcta inserció dels
anuncis a la maqueta del butlletí El Bruguers i la revisió i correcció final abans d’enviar a
impremta.
4. L’intercanvi d’arxius es farà preferentment a través d’una plataforma web o sistema online.

Clàusula 3.- Condicions generals del servei
1. L’adjudicatari haurà d’acreditar que disposa d’equips digitals d’última generació, i emprarlos en els treballs conseqüència d’aquest contracte. Haurà de disposar de tot l’equipament
professional necessari per realitzar els encàrrecs del butlletí El Bruguers. Haurà d’acreditar
la propietat d’equips amb el sistema operatiu MAC Os i el software Adobe Creative Cloud
per a professionals. Així mateix haurà de disposar de les connexions i eines telemàtiques
necessàries per a respondre a distància als requeriments de la redacció del butlletí El
Bruguers
2. L’adjudicatari/a haurà d’acreditar un mínim de 5 anys d’experiència en disseny d'anuncis
de publicitat en publicacions periòdiques informatives, bé amb certificats, bé amb treballs
amb autoria.
3. L’adjudicatari està obligat a substituir les baixes per malaltia, permisos i/o períodes de
vacances amb personal que disposi de la mateixa capacitat i solvència tècnica indicada en
els plecs.
4. Lloc de prestació del servei: En cas que sigui necessari, a criteri del Departarment de
Mitjans de Comunicació, l’adjudicatari es desplaçarà a la seu del departament ubicada al
carrer de Guifré el Pilós, número 4 de Gavà.

Clàusula 4.- Operativa del servei
1. El departament comercial del butlletí municipal El Bruguers facilitarà una setmana abans
del tancament el número d’anuncis, mides i pàgina d’inserció. Per a cadascun dels
anuncis, el departament comercial del butlletí municipal El Bruguers explicarà les
necessitats de creativitat, facilitarà el material del que es disposi i concretarà, un per un,
cada encàrrec.
2. En les 72 hores següents, l’adjudicatari lliurarà els anuncis ja confeccionats per a la seva
revisió per part del departament comercial. El departament comercial podrà sol·licitar
canvis. 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. El tancament final del butlletí municipal El Bruguers i l’Agenda es farà a la redacció de
forma presencial, a la seu dels Mitjans de Comunicació Municipal, al carrer Guifré el
Pilós, número 4 de Gavà. L’adjudicatari comprovarà la correcta inserció dels anuncis i la
correcció dels textos.
4. Els treballs objecte d’aquesta contractació es realitzaran en qualsevol dia de la setmana,
normalment de dilluns a divendres. De manera excepcional es podrà fer canvis en cap de
setmana o festius, sense que això suposi cap increment en el preu.
5. S’entén dintre del servei de disseny de la publicitat del butlletí municipal El Bruguers i
l’Agenda: la creativitat de l’anunci, la realització de fotografies per als anuncis, la correcció
de text de l’anunci, la conversió als formats pdf i jpg dels anuncis i la correcta inserció dels
anuncis a la maqueta del butlletí El Bruguers i la revisió i correcció final abans d’enviar a
impremta.

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.
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