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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 25887/2018

Document: 141059/2018

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
1a. Objecte del contracte
Descripció dels serveis o prestacions que es proposa contractar.
Publicitat, informació institucional sobre les activitats i els serveis municipals i difusió pública
d’anuncis oficials, edictes i ofertes de treball en un mitjà de comunicació de premsa escrita, local i
gratuït i, que tinguin també versió online, i de periodicitat setmanal en el cas de la publicació escrita.

2a. Característiques tècniques dels serveis o prestacions
En la determinació de les prescripcions s’han de tenir en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.

A continuació s’estableixen les necessitats anuals de cada àmbit de l’Ajuntament.
Departament de comunicació:
Versió paper
- Anunci setmanal posició preeminent
- Doble pàgina setmanal per a destacats agenda municipal
- Publicació Ajuntament informe quinzenal
- 2 portades pactades per any
- 2 encartaments d’informació municipal a l’any (flyers dues cares) sense impressió
- 4 entrevistes per any, parlem-nes doble pàgina
- 3 especials informatius a doble pàgina
Versió digital
- 3 redaccionals amb promoció a Facebook, Twitter, Instagram i notificació al butlletí i canal
WhatsApp
- 12 campanya de baners de durada d’un mes cadascuna. Visibilitat: Portada, notícies, seccions
(2 setmanes baner portada i dues setmanes doble baner interior portada). Mides per cada
campanya 970*250px/300*600px
- 4 entrevistes l’any (venen del paper)
- 3 especials informatius l’any (venen del paper)
Departament de cultura
Versió paper
- 2 portades per a la XCCP
- 4 pàgines color per la XCCP
- 3 entrevistes a doble pàgina per la XCCP/art
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-

1 pàgina mensual Joventut
6 pàgines per a exposicions municipals i 6 per a activitats culturals)
- 1 pàgina setmanal centres culturals/cultura
- 3 encartes dels programes
Versió digital
- Baner preferent amb enllaç al web de la XCCP (durada 12 mesos, Mides:
970*90/300*250/300*50)
- 4 redaccionals amb promoció a Facebook, Twitter, Instagram i notificació al butlletí i canal
WhatsApp)
- 12 campanya de baners de durada d’un mes cadascuna. Visibilitat: Portada, notícies, seccions
(2 setmanes baner portada i dues setmanes, doble baner interior portada). Mides per cada
campanya 970*250px /300*600px
- 3 Entrevistes pactades per any (les del paper)
Museu
- 2 Portades
- 4 planes
- 6 faldons l’any de 3 mòduls cadascun a notícies/lectors
- 3 entrevistes pactades per any (les del paper)
Versió digital
- 4 campanya de baners de durada d’un mes cadascuna. Visibilitat: Portada, notícies, seccions
(2 setmanes de baner portada i dues setmanes, doble baner interior portada) Mides per cada
campanya 970*250px/300*600px
- 4 redaccionals amb promoció a Facebook, Twitter, Instagram i notificació al butlletí i canal
WhatsApp
- 3 entrevistes pactades per any (les del paper)
Compres:
Publicació d’anuncis oficials i edictes, segons necessitats. Aquests podran tenir diferents mides en
funció del text que s’hagi de publicar. Aquest contracte estableix dues mides estàndard de mitja plana
i una plana sencera però, en cas de ser un edicte menor a mitja plana o superior a una plana,
s’aplicarà un preu proporcional a les tarifes negociades.
Els diferents departaments municipals podran enviar anuncis oficials o edictes per a la seva publicació
però el vistiplau final sempre el donarà la persona designada a tal efecte per la Unitat administrativa
de contractació i compres.
La facturació dels anuncis oficials o edictes també es farà amb una periodicitat mensual però
independent de la resta dels altres serveis contractats, en tractar-se d’una partida pressupostària de la
Unitat administrativa de contractació i compres.
Condicions del servei:
Els materials es lliuraran a l’empresa contractista els dimarts abans de la seva publicació, tret
d’avançaments justificats per festius i/o períodes vacacionals.
Els continguts i dissenys s’elaboraran al departament municipal de comunicació.
La publicació facilitarà les mides i formats dels diferents materials, així com el calendari d’insercions.
Les insercions respectaran l’ordre de paginació estipulat per l’Ajuntament, mantenint en tot cas una
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ubicació preferent.
Les pàgines amb la informació municipal seguiran un ordre correlatiu i es situaran preferiblement
després de la secció de notícies i esports
L’Ajuntament podrà alterar l’ús dels espais reservats quan sigui necessari, avisant amb suficient
antelació, sense perdre el nombre d’insercions pactades.
En cas d’errades derivades de la inserció, impressió i distribució de les publicacions alienes a
l’Ajuntament l’empresa contractista serà responsable de la subsanació.
La forma de pagament serà mensual.
L’empresa contractista distribuirà cada setmana exemplars de la revista a l’Ajuntament.

3a. Acta d’inici de prestació del servei
Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu, s’haurà d’estendre l’acta d’inici de
prestació del servei, per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l’empresa i el
responsable del contracte. Aquest haurà de remetre un dels exemplars a la Secció de Contractació i
Compres per a la seva incorporació a l’expedient.
4a. Entrega dels treballs i/o realització dels serveis
El contractista haurà d’entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte; el
responsable del contracte efectuarà l’examen de la documentació presentada i, si estimés complides les
prescripcions tècniques i restants condicions contractuals, proposarà que es porti a terme la seva
recepció.
En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per escrit al
contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d’esmenar les faltes o defectes
observats, fent constar en l’esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les observacions que
estimi oportunes.
En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el responsable
del contracte l’elevarà, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació per a la seva resolució.
Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del contracte,
s’entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes detectats.
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir altres formes de
constatar la correcta execució dels serveis prestats.
5a. Recepció dels treballs i serveis
Quan la prestació s’ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i s’estendrà l’acta
corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el representant legal del contractista.
Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva recepció es donaran per
escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni els defectes observats i acompleixi les
seves obligacions en el termini que per això es fixi; no procedirà la recepció fins que les instruccions hagin
estat complimentades, estenent-se llavors l’acta corresponent.
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En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà preveure altres formes de
recepció.
L’acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a l’expedient de
contractació.
6a.Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors
adscrits a la contracta.
En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de
treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals
per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts
pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a
que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: Avaluació de riscos del centre
de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i qualsevol altre que correspongui.
El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació del servei, els
documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art. 10.2 del Reial Decret
171/2004:
- Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
- Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels treballadors
que vagin a prestar serveis al centre de treball.
- Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari.
El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica
autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de
presentar el documents a través de la mateixa plataforma.
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