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Plec de condicions tècniques per a la contractació del servei de maquetació, disseny i
composició de la col·lecció corporativa «Quaderns de la Revista de Girona»
1.Prescripcions tècniques
«Quaderns de la Revista de Girona» és una col·lecció divulgativa i plural dedicada a la difusió de
coneixement multidisciplinari sobre les terres gironines. A través de dues sèries -les guies i les
monografies- la col·lecció pretén ser un compendi sobre els municipis de les comarques gironines i
sobre aquelles temàtiques d'abast general que formen part del nostre patrimoni. La col·lecció
compta amb un Consell Assessor, òrgan col·legiat integrat per investigadors, professionals i experts
en diferents disciplines, especialitats i àmbits de la cultura, la ciència i la tecnologia, que té com a
missió la programació de títols i l'avaluació sistemàtica de la Col·lecció.
L'objecte del present plec de condicions és la contractació dels treballs de maquetació, disseny i
composició de la col·lecció corporativa «Quaderns de la Revista de Girona», de la qual es publiquen
un mínim de sis títols l'any, i un màxim de vuit.
Els treballs de maquetació que s'encarreguen s'hauran d'adequar al projecte gràfic i a les
característiques tècniques de la col·lecció, que són les següents: mides: 20cm x 20cm; número de
pàgines: 96 pàgines + cobertes; total caràcters: 160.000 aproximadament; total imatges: 130
aproximadament. Cada volum consta de 43 capítols, amb una mitjana de tres imatges (fotografies,
il·lustracions o gràfiques) per capítol.
2.Descripció de la prestació del servei
Els treballs que s'encarreguen s'han d'efectuar d'acord amb allò que estableixen les Normes de
redacció de la col·lecció i amb subjecció a les directrius del Servei de Comunicació Cultural de la
Diputació de Girona. El procediment establert per a l'edició de cada nou volum, en el qual es detallen
les tasques a realitzar pel/per la maquetista (l'adjudicatari/a), és el que es descriu a continuació:
2.1.El Servei de Comunicació Cultural lliurarà a/la maquetista el text original de cada nou volum de
la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona» un cop revisat pels Serveis Lingüístics de la
Diputació de Girona, juntament amb les imatges ordenades per capítols i numerades, i els peus de
foto corresponents, també corregits.
2.2.El/la maquetista disposarà de 20 dies hàbils per elaborar una primera prova de maquetació.
Caldrà que revisi totes les imatges i efectuï els retocs necessaris per garantir que puguin ser
reproduïdes amb la màxima qualitat. Així mateix, elaborarà les gràfiques i els mapes que es proposin
a partir de la informació proporcionada per l’autor.
2.3. Lliurarà la prova de maquetació a la cap del Servei de Comunicació Cultural, la qual revisarà la
maqueta i comprovarà si s’adequa a l’estructura de la col·lecció. També es farà arribar a l’autor/a de
l’obra perquè en pugui fer la revisió i proposar els canvis que consideri oportuns. Un cop efectuada
la revisió, la cap de Servei convocarà al/la maquetista a una reunió (telemàtica o presencial) amb
l’autor/a del quadern i el director/a de la col·lecció. En la reunió, es comunicarà al/la maquetista, si
escau, els canvis que caldrà efectuar a la maquetació i se li proporcionaran les imatges que
corresponguin si cal substituir-ne alguna.
2.4. D’acord amb les indicacions rebudes, en un termini de 7 dies hàbils el/la contractista elaborarà
una nova maqueta, a partir de la qual l’autor/a haurà de redactar el text de la procedència de les
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il·lustracions. Un cop aquest text sigui definitiu, el/la maquetista l’haurà d’incorporar al PDF.
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2.5. La maqueta definitiva es farà arribar al Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona.
2.6.Un cop revisades pels Serveis Lingüístics, les galerades es faran arribar al/la contractista per tal
que introdueixi les correccions marcades i creï un últim PDF del llibre, on es farà constar l'ISBN, el
Dipòsit Legal i el codi de barres a la contracoberta. El/la maquetista disposarà d'un termini màxim
de 5 dies hàbils per elaborar aquestes últimes galerades. Un cop finalitzades, les farà arribar al
Servei de Comunicació Cultural per tal que en faci la darrera revisió i comprovi que siguin correctes
les dades d'edició (crèdits, imatge corporativa, número col·lecció, etc...).
2.7.Efectuades aquestes darreres revisions, i quan disposi del vistiplau de la cap del Servei i del
director de la col·lecció, el/la maquetista prepararà un arxiu d’alta resolució per lliurar a la impremta.
2.8.E/la maquetista revisarà la prova de color imposada que la impremta lliurarà a l'editor abans de
procedir a la impressió del llibre. En cas que hi detecti errades o desajustos, efectuarà les
modificacions que calgui i lliurarà a la impremta els PDF de les pàgines modificades. Per revisar la
prova i realitzar les correccions en cas que sigui necessari, el/la maquetista disposarà de 3 dies
hàbils.
2.10. Finalitzat tot aquest procés, el/la maquetista haurà de preparar un arxiu de cada llibre en format
PDF per tal que pugui ser penjat a la web quan l'editor ho consideri oportú. L'arxiu, juntament amb
l’arxiu final en alta resolució, serà lliurat en un CD al Servei de Comunicació de Cultural de la
Diputació en el termini de 5 dies hàbils.

