PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGULARAN EL CONTRACTE DE
SERVEIS CONSISTENT EN LA DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEL CONTE
“UNES COLÒNIES D’AVENTURA”

1. Objecte del contracte
Al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i
expressions de gènere diferents a les normatives han patit l’estigma, la burla, la
repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb una cultura
patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen al conjunt de les persones uns
models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat
l’única opció possible.
Malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats persisteixen i calen
polítiques públiques per superar-les i eradicar-les. Desigualtats que s’expressen tant en
a l’àmbit educatiu com laboral, sanitari i cultural, on es podria seguir identificant encara
molts reptes en diferents àmbits que precisen polítiques públiques necessàries per
reparar els importants dèficits en drets i reconeixements, superar prejudicis i eradicar
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia.
L’aprovació de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, especifica en l’article 3.2 que la Generalitat i els ens locals han de garantir el
compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per fer-la plenament afectiva en els
àmbits competencials respectius.
El Consell Comarcal del Bages en sessió ordinària del Ple de la corporació el 4 d’abril
de 2016 aprova el III Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages. Aquest Pla recull
cinc línies estratègiques, la estratègica 5 – Llibertat sexual i afectiva i lluita contra la
LGTBIfòbia, que té per finalitat treballar cinc objectius per a la defensa dels drets de
totes les persones a estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu d’igualtat al
Bages.
Educar en i per la igualtat implica la integració de les característiques, sabers,
aportacions i experiències dels dos sexes – gèneres. Comporta construir i viure la
igualtat en els centres i assumir-la en tots els seus àmbits.
En aquest sentit, s’ha elaborat el conte “Unes colònies d’aventura” amb temàtica de
diversitat sexual i/o identitat de gènere, adreçat a infants de 8 a 10 anys, com a recurs
didàctic als centres educatius i les seves famílies per intervenir en la acció preventiva
de discriminació.
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Un cop realitzada l’edició, cal procedir a la seva distribució i comercialització, per
aconseguir la finalitat última del projecte anteriorment esmentat, que arribi als seus
destinataris.
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de distribució i comercialització de
500 exemplars del conte “Unes colònies d’aventura” a les llibreries i/o punts de venda
de la comarca del Bages per a poder-se comercialitzar a partir del 20 d’abril de 2018.
Atès que el Consell Comarcal no disposa de personal tècnic ni infraestructura per a la
seva comercialització, i considerant que seria poc eficaç la seva venda a través de preu
públic i en la seu del Consell Comarcal, s’ha considerat més viable contractar a una
empresa que té com objecte social el de distribuïdora de llibres.

A continuació es descriuen les actuacions:
Distribució i comercialització del conte “Unes colònies d’aventura”
Es realitzarà la distribució de 500 exemplars ales llibreries i/o punts de venda de la
comarca del Bages per a poder-se comercialitzar a partir del 20 d’abril de 2018.
S’estableix el preu de venda màxim de: 11’54 € + 4% IVA, per tant el preu de venda al
màxim al públic és de 12,00 €.
Preu
(sense IVA)
11’54€

Contractista
5’77€

50%

Consell Comarcal
del Bages
5’77€
50%

Pel que fa a la comercialització si és fa publicitat dels contes l’empresa està obligada a
incorporar el logotip del Consell Comarcal del Bages i especificar que és un material
elaborat i creat per l’ens comarcal.
L’empresa haurà de recollir els 500 contes que ha de distribuir a la seu del Consell
Comarcal del Bages Muralla sant Domènech, 24, Manresa. El dia 18 d’abril en horari de
12h a 17h.
En el cas de no esgotar les existències l’adjudicatària haurà de retornar els exemplars
no venuts al Consell Comarcal del Bages, així com si durant el període de vigència del
contracte exhaureixen els contes l’adjudicatària podrà sol·licitar-ne fins a un màxim de
200 contes.
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