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Antecedents
L’Ajuntament de Gavà edita, des de l’any 1958, el butlletí municipal El Bruguers. Al llarg d’aquests
anys la maqueta s’ha modificat utilitzant diferents formats, paper i utilització de les tintes.
L’Ajuntamemt de Gavà no disposa d’impremta pròpia, per aquesta raó es fa necessària la
convocatòria d’una licitació per adjudicar els treballs d’impressió del butlletí municipal El Bruguers.

Clàusula 1.- Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la contractació del servei d’impressió de 10 números del butlletí
municipal “El Bruguers”, amb una tirada mensual de 22.000 exemplars per a cada número d’acord
amb l’establert en el Plec de Clàusules administratives particulars i en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques.
La necessitat de contractar el servei es justifica pel fet que l’Ajuntament no disposa de recursos
propis, és a dir, d’impremta municipal, per tal d’assumir-ho directament.
El plec de condicions per a aquesta licitació pública ha de tenir en compte les següents
consideracions prèvies:
Previsió inicial de nombre de butlletins a editar:

❐ 10 números de 44 pàgines
Aquesta previsió pot ser modificada en més o en menys números i l’adjudicatari haurà d’acceptarla sense dret a cap tipus d’indemnització.
El licitador indicarà els preus unitaris dels butlletins atenent al nombre de pàgines i també indicarà
els preus unitaris dels butlletins amb les mateixes característiques tècniques que els indicats en
aquest Plec, però amb un nombre de pàgines diferent. Així mateix, oferirà el preu per retractilat del
butlletí, encara que no hi hagi la previsió.

Clàusula 2.- Característiques tècniques del servei
 Tirada: 22.000 exemplars per cada edició.
 Previsió en la producció: 10 edicions l’any que es distribuiran els mesos de gener, febrer,
març, abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre i desembre.
 Format acabat: 230mm x 297mm.
 Presentació de la publicació: enquadernació grapa.
 Tintes 4/4.
 Paper: 100% reciclat.
 Gramatge: 70 grams LWC Brillo.
 Grau de blancor: 80%
 Pes del butlletí: No pot superar els 102 grams.

Clàusula 3.- Condicions generals del servei
1. Cada número de la publicació haurà de tenir la seva factura corresponent ja que d’aquesta
manera es facilita la tramitació de factures. Cada factura haurà d’especificar a banda del
que indica la clàusula 27 del plec administratiu, el contingut de cada material lliurat, el
número de Bruguers, el nombre d’exemplars, la data d’impressió, el nombre de pàgines,
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així com les característiques tècniques de la seva impressió (gramatge i característiques
del paper, tintes, etc).
2. La transferència i intercanvi d’arxius entre el departament de Mitjans de Comunicació i
l’adjudicatari es farà a través d’una plataforma web o similar que permeti la transferència
d’arxius de grans dimensions.
3. El Departament de Mitjans de Comunicació facilitarà el PDF en alta resolució per imprimir.
4. Les ofertes que es presentin en aquesta licitació hauran d’especificar les característiques
tècniques, apartat per apartat, en funció dels conceptes detallats anteriorment.
5. Es valoraran aquelles propostes que incloguin la possibilitat de fer accions especials de
distribució conjuntament amb El Bruguers, per exemple, suplements especials.
6. L’adjudicatari haurà d’adscriure els mitjans personals i materials suficients per a
l’execució del contracte que es detallen a la clàusula 10 dels Plecs administratius
particulars.

Clàusula 4.- Operativa del servei
1. La tercera setmana del mes, l’Ajuntament, a través del departament de Mitjans de
Comunicació, farà arribar a través d’una plataforma web o similar que permeti la
transferència i intercanvi d’arxius de gran dimensions el pdf en alta resolució elaborat pel
servei de maquetació.
2. El següent dia laborable, l'adjudicatari presentarà un pdf de baixa resolució amb la
publicació muntada, el departament de Mitjans de Comunicació corregirà i validarà la
publicació perquè es pugui imprimir.
3. En el termini màxim de 72 hores a partir del vist-i-plau de la informació definitiva
d’impressió, l’adjudicatari lliurarà els exemplars de la publicació a l’empresa encarregada
de la distribució.(Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SA. c/ Mare de Déu de
Montserrat, 10, 08850-Gavà).
4. El lliurament del butlletí es farà a la l’empresa distribuïdora en paquets petits per poder ser
manipulats pel repartidor/a amb facilitat.

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.
Gavà, a data de la firma digital
Firmado

Juana Ruzafa digitalmente por
López - DNI Juana Ruzafa
López - DNI
38507329Q 38507329Q (TCAT)
Fecha: 2021.03.03
(TCAT)
12:13:02 +01'00'

Cap del departament de
Mitjans de Comunicació
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