PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI
PRODUCCIÓ, D’IMPRESSIÓ I REPARTIMENT DE LA REVISTA LA PINYA
DE L’AJUNTAMENT DE VALLROMANES
Clàusula 1. OBJECTE
El present plec té per objecte establir les bases i condicions tècniques per la
contractació dels serveis de producció de la revista La Pinya i que han d’incloure en
tot cas el disseny i maquetació, la impressió, lliurament de la revista mitjançant
sistema d’impressió i el seu repartiment.
El Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
així com tots els seus annexes tindran caràcter contractual, que deuran ser signats
per l’adjudicatari en el moment de la formalització del contracte; així com la proposta
aportada per l’adjudicatari.
La naturalesa i objecte del contracte no permeten que la seva realització s’efectuï
mitjançant la divisió en lots. En aquesta contractació no existeixin prestacions
diverses compreses en l’objecte del contracte que poguessin adjudicar-se a varies
empreses ja que la prestació podria veure’s impossibilitada des del punt de vista
tècnic si es dividís en lots, que podria suposar pèrdua en l’eficàcia de la prestació.
La divisió en lots dificultaria la seva correcte execució, i podria determinar la falta de
interès d’empreses licitadores i una millor oferta econòmica, a més del seu control
operatiu.

-

Format DIN A4, cosit amb 2 grapes.
El tipus de paper ha de contenir els dos segells de certificat ecològic SFC i
Ecolabel
Gramatge de 150 mínim
Números a publicar durant l’any: previsió d’un màxim de 6 revistes, incloent la
revista de joves (segons les necessitats).
Tirada mitjana d’exemplars per número: 600.
Mitjana de pàgines de cada exemplar: 20 pàgines (cobertes incloses) i 12
pàgines per a la Pinya jove.
Es lliurarà el contingut en versió digital per a poder ser publicada a la web i
a les xarxes socials.

.
Clàusula 3. METODOLOGIA
El disseny de la revista s’ha d’ajustar al model que indicarà l’Ajuntament.
L'adjudicatari haurà de cercar i/o demanar a l'Ajuntament tot el material necessari per
a l'edició de la revista (textos, imatges).
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Clàusula 2. DEFINICIÓ I CARACTERISTIQUES

L’adjudicatari dins del termini de 96 hores posteriors al lliurament de tot el material,
prepararà les galerades i enviarà la prova a l’Ajuntament per la seva comprovació i
confirmació o canvis abans de la seva impressió.
Posteriorment, un cop es dona conformitat per part de l’Ajuntament , als cinc dies
laborables següents es lliurarà la revista impresa amb els seus exemplars.
Es lliuraran els exemplars de la revista a l’Ajuntament Es lliurarà amb un embalatge i
transport adequat al producte perquè arribi en optimis condicions.
Davant d’imprevistos i incidències, el temps màxim de resposta serà de 24 hores.
La persona responsable de l’Ajuntament serà l’encarregada de supervisar els
productes subministrats, comprovar el número d’exemplars lliurats, així com la qualitat
d’aquests. També serà l’encarregat d’adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb el fi d’assegurar la correcta realització del subministrament pactat.
En el supòsit que el material s’hagués de substituir perquè aquest fos defectuós, el
termini de reposició màxim serà de 5 dies laborables i a càrrec de l’adjudicatari.
El servei inclourà el trasllat i el lliurament del material en el lloc i en els horaris indicats
per l’Ajuntament.
Clàusula 4. PRESTACIÓ DEL SERVEI

El contractista haurà de disposar del nombre de professionals adequats en quantitat
i qualitat suficient per realitzar l’objecte del contracte.
4.2.El contractista ha de mantenir operatives durant la vigència del contracte una
adreça de correu electrònic i un servei d’atenció telefònica per atendre les
prestacions del contracte dins de l’horari establert a la clàusula 6.
4.3 El contractista es compromet a realitzar reunions periòdiques programades per
l’Ajuntament pel desenvolupament de l’objecte del contracte.
4.4 Els treballs es realitzaran a les dependències de l’empresa adjudicatària.
4.5 Confidencialitat del servei. L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte de
les dades o informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.
Clàusula 5. DURACIÓ

2

Codi Validació: JZR5S7PKRHTM9CNAFLHHG347H | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

4.1.Per a dur a terme l’execució del contracte el contractista disposarà d’una
estructura tècnica i administrativa suficient per atendre les necessitats dels servei,
amb les eines i els programes necessaris per oferir el servei.

El contracte tindrà una duració DOS ANYS (2) amb possibles pròrrogues anuals fins
a un màxim de DOS pròrrogues (2) . Essent la durada total del contracte de
QUATRE ANYS (4).
Clàusula 6. PERSONAL DEL SERVEI
El personal adscrit al servei no tindrà cap vinculació amb l’entitat contractant, i
dependrà, única i exclusivament, de l’adjudicatari, que assumirà/n la condició
d’empresari/s amb tots els drets, deures i obligacions respecte de l’esmentat personal,
conforme a la legislació vigent d’aplicació i a la que en un futur es promulgués, sense
que, en cap cas, resulti responsable l’entitat contractant de les obligacions i/o mesures
que l’adjudicatari adopti respecte dels seus treballadors, tot i que les mateixes siguin
conseqüència directa o indirecta del compliment, resolució o interpretació del
contracte.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en
ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant prèviament en tot
moment a l’Ajuntament.
Clàusula 7. SEGUIMENT I CONTROL
L’empresa
adjudicatària
proposarà un responsable del contracte, qui serà
l’interlocutor amb el personal
que l’Ajuntament. designi per qualsevol aspecte
relacionat amb l’objecte del contracte.

-

Interpretar el present plec de prescripcions tècniques i demès condicions
establides en el contracte.
Exigir l’existència dels mitjans humans, tècnics, materials i organitzatius
necessaris per a la prestació del servei.
Donar les ordres oportunes per a assolir els objectius del servei.
Proposar les modificacions que convinguin introduir amb la finalitat de millorar
en la consecució de l’objecte del contracte.
Ordenar els abonaments d’acord amb els terminis i quanties previstes en el
contracte.
Sol·licitar de l’adjudicatari quants informes siguin necessaris per verificar el
compliment del contracte en tot el seu abast.

En cas de que qualsevol de les parts canvií el responsable del servei ho haurà de
comunicar a l’altre part amb caràcter previ.
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Per a la supervisió de la marxa d’aquest contracte per part de l’Ajuntament., es podran
establir les instruccions i orientacions que s’estimin pertinents, i es nomenarà un
responsable del contracte als efectes de realitzar el seguiment i verificació del
compliment de la prestació per part de l’adjudicatari. En tot cas , correspondrà al
responsable del contracte les següents funcions:

Clàusula 8. INICI DELS SERVEIS
El servei s’haurà d’iniciar un cop formalitzat el contracte o signatura del mateix,
desprès de finalitzat el procés de licitació, tot fent coincidir l’inici amb el primer dia del
següent mes natural a la signatura del contracte si fos possible.
Clàusula 9. FORMA DE PAGAMENT
Els serveis es pagaran per cada número de revista editada i exemplars impresos,
segons els preus resultants de l’adjudicació
El preu es farà efectiu contra factura a més vençut, previ informe de recepció i
conformitat de l’Administració de Serveis de l’Ajuntament i dins dels trenta dies
següents a la data d’aprovació de la factura segons l’article 198.4 de la LCSP.
El pagament es realitzarà , sens perjudici que se li pugui exigir al contractista la
presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social.

El contractista s’obliga a complir la normativa en matèria de protecció de dades i al
compliment de tot allò que estableix la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament, en relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la
vigència d’aquest contracte (art. 122 LCSP) i en especial, les contingudes a l'article
28 del Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679. En qualsevol cas,
l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’Ajuntament., i
en tot cas aquestes dades no podran ser utilitzades en cap cas per actuacions fora del
present marc contractual.
En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
En tot cas, l’adjudicatari queda expressament obligat a complir amb la normativa
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, mantenint absoluta
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del
compliment del contracte, especialment els de caràcter personal, que no podrà copiar
o utilitzar amb finalitat diferent a la que figura en el present plec, ni tampoc cedir ni tan
sols a efectes de la seva conservació.
Clàusula 11. PROPIETAT DE LA INFORMACIÓ
La propietat o titularitat de la informació objecte d’aquest contracte i que forma part de
l’activitat de l’Ajuntament., en qualsevol suport, és exclusiva de l’Ajuntament., per la
4
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Clàusula 10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

qual cosa, en conseqüència, l’adjudicatari haurà d’entregar-la a aquella a la
finalització del contracte. En cap cas es podrà fer ús de la mateixa fora del marc
contractual o comunicar-les o cedir-les a tercers.
En relació als drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge, els treballs generats al
llarg del servei seran explotats per l’Ajuntament. i el licitador no els podrà fer servir per
a altres finalitats sense el consentiment exprés de l’Ajuntament..
Clàusula 12. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs efectuats i de les
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Ajuntament o per a terceres persones de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L'incompliment de les obligacions d’aquest contracte pot comportar l’assumpció de
responsabilitats derivades de les infraccions d'aquests deures, podent l’Ajuntament
exigir al contractista el rescabalament dels danys i perjudicis que el citat incompliment
els hagi causat.
El contractista ha d’executar el contracte al seu risc i ventura i està obligat a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

El contractista és responsable que les tasques i condicions tècniques objecte del
contracte es realitzin correctament i mitjançant personal responsable i preparat per a
la realització dels treballs inclosos en el contracte.
Clàusula 14. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS PLECS
Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l’execució del contracte
segons el bon ofici i el costum de l’objecte del contracte, com si haguessin estat
efectivament descrit.
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El contractista ha de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil amb un
import mínim al valor 100.000 € als efectes de cobrir les possibles responsabilitats
derivades de l'execució del contracte, amb el compromís de renovació o pròrroga que
garanteixi el manteniment de la cobertura durant tot el període d'execució del
contracte.

