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Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de realització de
tasques d’impremta per als serveis de la Intervenció General de la Diputació de
Girona

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2950822 D3DY3-GSID8-1AON0 C8F2CBCD30340F4C7B2090850A36ACC6793EA205) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

1. Objecte i caràcter del contracte
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte definir les condicions
tècniques que regularan la prestació del servei de realització de tasques d’impremta
amb l’objectiu d’elaborar i distribuir llibres, documents i/o manuals necessaris per a
l’exercici de les funcions de control intern i gestió comptable i patrimonial atribuïdes a
l’òrgan interventor, al personal d’Intervenció i altre personal que li sigui d’interès.
Amb aquesta finalitat:
Des del Servei d’assistència als òrgans interventors (en endavant, Servei d’assistència),
s’han elaborat els següents documents, els quals és necessari imprimir per poder-los
distribuir entre entitats que conformen el sector públic local:
a) Guia bàsica 01 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics de les entitats del sector públic local.
Aquesta guia inclourà:
- Definició de la funció interventora, i en concret, de la fiscalització limitada prèvia
de requisits bàsics;
- Inventari de totes les actuacions incloses en l’àmbit del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics derivat de l’adaptació al sector
públic local de l’Acord de Consell de Ministres vigent, respecte de l’exercici de
la funció interventora en règim de requisits bàsics.
- Fitxes d’aquestes actuacions, determinant per cadascuna els requisits bàsics
generals i els requisits bàsics addicionals a revisar d’acord amb la normativa
vigent;
- Models d’informes derivats de l’exercici de la funció interventora.
b) Guia bàsica 02 per a l’exercici del control permanent no planificable de les entitats
del sector públic local.
Aquesta guia inclourà:
- Definició del control permanent;
- Inventari de totes les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan
interventor;
- Fitxes d’aquestes actuacions, determinant per cadascuna els aspectes a
revisar d’acord amb la normativa vigent;
- Models d’informes derivats de l’exercici del control permanent no planificable.
c) Guia bàsica 03 per a l’exercici del control permanent planificable obligatori de les
entitats del sector públic local.
Aquesta guia inclourà:
- Definició del control permanent, així com, dels conceptes rellevants a tenir en
compte en l’exercici del control financer;
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- Inventari de totes les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan
interventor, a realitzar amb caràcter posterior a l’adopció dels acords;
- Programes de treball i papers de treball, per a l’execució dels treballs de control
financer d’aquestes actuacions.
- Models d’informes derivats de l’exercici del control permanent planificable
obligatori.
d) Manual de normes i procediments en la gestió patrimonial que estableixen els
criteris a seguir per l’entitat local en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat
pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla general de
comptabilitat pública adaptat a l’administració local.
Aquest manual inclourà:
- Definició del concepte d’immobilitzat;
- Criteris per a l’amortització dels elements de l’immobilitzat i normes de valoració
a tenir en compte;
- Criteris de gestió per als diferents tipus d’immobilitzat;
- Classificacions per a la catalogació dels béns, en funció de la seva tipologia i
tenint en compte criteris jurídics i comptables;
- Situacions patrimonials, naturalesa jurídica i usos.
e) Agenda de l’òrgan interventor 2023.
Aquesta agenda inclourà:
- Inventari de les tasques periòdiques que la normativa atribueix a l’òrgan
interventor, tant d’elaboració d’expedients, d’emissió d’informes com de
subministrament d’informació de les entitats locals;
- Descripció de la tipologia d’entitat local afectada al compliment d’aquestes
tasques.
f) Punt de llibre del Servei d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals
de Girona.
Aquest punt de llibre inclourà:
- Informació del Servei d’assistència;
- Detall dels recursos i serveis que ofereix el Servei d’assistència
I per la seva part, des del Servei de comptabilitat i pressupostos, s’ha elaborat el següent
document, el qual és necessari imprimir per poder-lo distribuir a l’equip de govern i altre
personal de la corporació:
a) Pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2023.
Aquest llibre inclourà:
- Una memòria de la Presidència;
- Les Bases d’execució del pressupost;
- El pressupost general, els pressupostos dels consorcis adscrits a la Diputació
de Girona i els pressupostos de la resta d’ens dependents;
- L’annex d’inversions de les entitats amb pressupost limitatiu.
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Aquest contracte, per tant, té com a objecte la realització de tasques d’impremta per als
serveis de la Intervenció General de la Diputació de Girona per part d’empreses d’edició
i arts gràfiques que disposin dels mitjans tècnics i econòmics adequats per al compliment
del mateix.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2950822 D3DY3-GSID8-1AON0 C8F2CBCD30340F4C7B2090850A36ACC6793EA205) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

2. Característiques del servei
El licitador es compromet a efectuar el servei d’impremta amb subjecció a les directrius
del Servei d’assistència i del Servei de comptabilitat i pressupostos, en coordinació amb
la resta de persones implicades en el procés de l’oficina de Difusió de la Diputació de
Girona, reproduint el contingut i disseny que es proporcioni per a cadascun dels
documents.
Aquest contracte inclourà la impressió dels següents documents, d’acord amb les
característiques que es detallen a continuació:
Descripció document
Guia bàsica 01 per a l’exercici
de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de
requisits bàsics de les entitats
del sector públic local.

Guia bàsica 02 per a l’exercici
del control permanent no
planificable de les entitats del
sector públic local.

Guia bàsica 03 per a l’exercici
del
control
permanent
planificable obligatori de les
entitats del sector públic local.

Manual
de
normes
i
procediments en la gestió
patrimonial que estableixen
els criteris a seguir per
l’entitat local en aplicació del
marc conceptual de la

Característiques
Format A4 (21x29,7 cm)
350 pàgines interiors amb paper
òfset blanc de 90 gr.
Impressió digital color (no fotogràfic)
2 cares (4+4 tintes).
Coberta plastificada mate, amb
cartolina gràfica de 255 gr. a 1 cara.
(4+0 tintes).
Enquadernació rústica fresada,
sense solapes, per al costat més
llarg.
Format A4 (21x29,7 cm)
170 pàgines interiors amb paper
òfset blanc de 90 gr.
Impressió digital color (no fotogràfic)
2 cares (4+4 tintes).
Coberta plastificada mate, amb
cartolina gràfica de 255 gr. a 1 cara.
(4+0 tintes).
Enquadernació rústica fresada,
sense solapes, per al costat més
llarg.
Format A4 (21x29,7 cm)
150 pàgines interiors amb paper
òfset blanc de 90 gr.
Impressió digital color (no fotogràfic)
2 cares (4+4 tintes).
Coberta plastificada mate, amb
cartolina gràfica de 255 gr. a 1 cara.
(4+0 tintes).
Enquadernació rústica fresada,
sense solapes, per al costat més
llarg.
Format A5 (14,80x21 cm)
100 pàgines interiors amb paper
òfset blanc de 90 gr.
Impressió digital color (no fotogràfic)
2 cares (4+4 tintes).

Nº Exemplars
450 unitats en català
200 unitats en castellà

450 unitats en català
200 unitats en castellà

450 unitats en català
200 unitats en castellà

250 unitats en català
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Descripció document
comptabilitat pública i de les
normes de reconeixement i
valoració recollits en el Pla
general de comptabilitat
pública
adaptat
a
l’administració local.
Agenda de l’òrgan interventor
2023.

Punt de llibre del Servei
d’assistència als òrgans
interventors de les entitats
locals de Girona.
Pressupost general de la
Diputació de Girona per a
l’exercici 2023.

Característiques
Coberta plastificada mate, amb
cartolina gràfica de 255 gr. a 1 cara.
(4+0 tintes).
Enquadernació rústica fresada,
sense solapes, per al costat més
llarg.
Format A5 (14,80x21 cm)
210 pàgines interiors amb paper
òfset blanc de 100 gr.
Impressió digital color (no fotogràfic)
2 cares (4+4 tintes).
Coberta plastificada mate, amb
cartolina gràfica de 255 gr. a 1 cara.
(4+0 tintes).
Enquadernació amb espiral per al
costat més llarg + llom.
Format 6x22cm
Paper design blanc 350 gr., laminat
mate.
Impressió digital color (no fotogràfic)
2 cares (4+4 tintes).
Impressió de pàgines interiors:
- Impressió a doble cara de 270280 pàgines
- Mida de la pàgina: 210x297mm
- Suport: Offset superior 100 gr.
- Color negre: 1+1 tintes

Nº Exemplars

450 unitats en català
200 unitats en castellà

450 unitats en català
200 unitats en castellà

50 unitats en català

Impressió dels separadors:
- Impressió a una cara d’11
separadors
- Mida: 210x297 mm
- Suport: Offset superior de 190 gr
- Color: 4+0 tintes
Impressió de la portada i
contraportada:
- Impressió a 1 cara d’1
portada/contraportada
- Mida: 440x295 mm. Aprox.
- Suport: Estucat mate de 300 gr.
- Color: 4+0 tintes
- Plastificar (mate 1/c)
Enquadernació rústica fresada

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els documents de tot tipus que resultin de
l’execució del contracte passaran a ser propietat de la Diputació de Girona, de forma
exclusiva per a tot el món i pel temps de durada legal dels drets, d’acord amb el Reial
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la
matèria.
3. Divisió en lots
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Per les característiques de l’objecte del contracte aquest es divideix en dos lots, tenint
en compte la continuïtat del servei:
- En el lot 1 s’hi preveuen aquells exemplars que per la seva casuística no és
necessària la seva edició, actualització i impressió amb caràcter anual;
- Mentre que en el lot 2 s’hi preveuen els exemplars de documents que és
necessari editar, actualitzar i imprimir anualment.
Per tant, els serveis que es liciten es divideixen en els següents lots:
Lot 1: Impressió de les Guies bàsiques de control intern, del Manual i normes de
procediments en la gestió patrimonial i d’un punt de llibre del Servei d’assistència
-

-

Guia bàsica 01 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local.
Guia bàsica 02 per a l’exercici del control permanent no planificable de les
entitats del sector públic local.
Guia bàsica 03 per a l’exercici del control permanent planificable obligatori de les
entitats del sector públic local.
Manual de normes i procediments en la gestió patrimonial que estableixen els
criteris a seguir per l’entitat local en aplicació del marc conceptual de la
comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el
Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local.
Punt de llibre del Servei d’assistència als òrgans interventors de les entitats
locals de Girona.

Lot 2: Impressió de l’Agenda de l’òrgan interventor i del Pressupost general de la
Diputació de Girona
-

Agenda de l’òrgan interventor 2023.
Pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2023.

Els licitadors podran optar a un o a tots els lots.
4. Pressupost i preu del contracte
El preu del contracte es determinarà en funció dels preus unitaris (IVA exclòs), que ha
d’ofertar el licitador a la baixa per cadascun dels exemplars impresos que s’indiquen a
continuació:
Lot 1: Impressió de les Guies bàsiques de control intern, del Manual i normes de
procediments en la gestió patrimonial i d’un punt de llibre del Servei d’assistència
Descripció document
Guia bàsica 01 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics de les entitats del sector públic local. (CAT)
Guia bàsica 01 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics de les entitats del sector públic local. (CAST)
Guia bàsica 02 per a l’exercici del control permanent no planificable de les entitats del
sector públic local. (CAT)
Guia bàsica 02 per a l’exercici del control permanent no planificable de les entitats del
sector públic local. (CAST)
Guia bàsica 03 per a l’exercici del control permanent planificable obligatori de les
entitats del sector públic local. (CAT)
Guia bàsica 03 per a l’exercici del control permanent planificable obligatori de les
entitats del sector públic local. (CAST)

Nº Exemplars
450
200
450
200
450
200
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Manual de normes i procediments en la gestió patrimonial que estableixen els criteris
a seguir per l’entitat local en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública
i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla general de comptabilitat
pública adaptat a l’administració local. (CAT)
Punt de llibre del Servei d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de
Girona. (CAT)
Punt de llibre del Servei d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de
Girona. (CAST)

150

450
200

El pressupost màxim del contracte del Lot 1 serà de 31.580,00 €, més el 4% d’IVA,
equivalent a 1.263,20 €, fent un total de 32.843,20 €.
Lot 2: Impressió de l’Agenda de l’òrgan interventor i del Pressupost general de la
Diputació de Girona
Descripció document
Agenda de l’òrgan interventor 2023. (CAT)
Agenda de l’òrgan interventor 2023. (CAST)
Pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2023

Nº Exemplars
450
200
50

El pressupost màxim del contracte del Lot 2 serà de 7.450,00 €, més el 4% d’IVA,
equivalent a 298,00 €, fent un total de 7.748,00 €.
La facturació es realitzarà pels serveis efectivament realitzats.
5. Lliurament final
El lliurament dels exemplars es farà amb un termini d’entrega màxim de 20 dies hàbils
des de l’entrega de l’arxiu, a les següents ubicacions:
Els exemplars del Lot 1 es lliuraran a les oficines del Servei d’assistència, ubicades a la
Ronda Sant Antoni Maria Claret, 37 1r., de Girona.
I els exemplars del Lot 2 es lliuraran d’acord amb el següent:
- Els exemplars de l’Agenda de l’òrgan interventor, a les oficines del Servei
d’assistència, ubicades a la Ronda Sant Antoni Maria Claret, 37 1r., de Girona.
- I, els del Pressupost general de la Diputació de Girona, a les oficines del Servei
de comptabilitat i pressupostos, ubicades a la Pujada Sant Martí, 5, de Girona.
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