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Contracte de servei de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I IMPRESSIÓ DE MATERIAL COMUNICATIU DE
L’ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA: DISSENYS, PUBLICACIONS I
IMPRESSIONS D’ACCIÓ DE PROXIMITAT I PUBLICITAT A MITJANS.
1.- Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és l’adjudicació d’un servei que comprengui tot el
procés de creació, des del disseny gràfic a la impressió de material comunicatiu divers
de l’Àrea de Cultura, que inclou el següent:


Disseny, publicacions i impressions d’acció de proximitat i publicitat a mitjans.
Aquest lot inclou els següents elements:

-

Llibre col·lecció Natan
Fitxa tècnica: 200 pàgines, 16x23, tapa 4 tintes, interior 1 tinta
Tirada: 400 exemplars
2 a l’any
Requereix un nou disseny amb vist i plau de la Direcció de Cultura

-

Cartells activitat pròpia de la Biblioteca Comarcal. Conferències, Hores del conte,
Clubs de Lectura i altres activitats
Tirada cartell: 20 unitats per activitat
8/10 a l’any

-

Cartell i programa de Parc de Nadal
Fitxa tècnica programa: 42x21 plegable 4 parts
Només disseny, sense impressió

-

Cartell Cine Club La Lloca
1 a l’any
Disseny plantilla, sense impressió

-

Cartell Festival Mc Trepat
Tirada: 200 unitats
1 a l’any
Disseny cartell i impressió

-

Cartells balls de diumenge
Tirada cartell: 70 unitats per ball
Disseny 1 plantilla i impressió dels 6 cartells

-

Cartell celebració La Mona
Tirada cartell: 100 cartells
1 a l’any
Disseny cartell

-

Cartell concert Santa Cecília
Tirada cartell: 70 cartells
1 a l’any
Dissenyº cartell

-

Díptic i cartell Aplec de Sant Eloi i 11 de setembre
Només disseny, sense impressió
Disseny cartell i díptic
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-

Plantilla cartells exposicions Sala Marsà
Disseny 1 plantilla.
En aquest cas només cal realitzar un disseny per temporada. El tècnic de cultura
realitzarà les actualitzacions corresponents amb la plantilla bàsica

-

Opuscle i cartells programació d’Estiu a Tàrrega
Fitxa tècnica opuscle: 42x22, impressió 4 tintes, plegat acordió quatre cossos
Tirada desplegable: 7.000 unitats
1 desplegable i 3 cartells digitals sense impressió

-

Dissenys i maquetació de la totalitat d’insercions publicitàries analògiques i digitals
de l’acció a mitjans de comunicació i/o publicitaris. Tots els dissenys es realitzaran
sota la tutela d’una imatge corporativa, logotips, tamanys i particularitats
tècniques entregats pel personal tècnic de l’Àrea de Cultura.

L’aplicació de la imatge corporativa vindrà donada per part del responsable del
contracte municipal (tipologia, aplicació i distribució de logotips).
Totes les fitxes tècniques, mides i tirades són referències en base a un model de dissenys
i impressions actuals. Totes elles estan subjectes a canvis segons criteri del personal
tècnic de l’Àrea de Cultura.
L’Ajuntament de Tàrrega té la necessitat d’informar a la ciutadania sobre l’acció de
govern i sobre les diferents actuacions i activitats municipals que s’organitzen i es duen
a terme al municipi des de l’Àrea de Cultura, tot garantint el dret a la informació sota
criteris d’interès públic i fomentant la participació ciutadana.
Donat que l’Ajuntament no disposa dels recursos humans (dissenyadors/es) ni tècnics
(impremtes) necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques, cal encarregar
aquestes feines a empreses externes per al disseny de diversos materials comunicatius i
la impressió en els suports adients per a cada cas, seguint una línia d’imatge i
comunicació institucionals coherent i eficaç.
2.- Especificacions tècniques generals:
- Tots els cartells han de ser en format A3 a color.
- El gramatge de referència de cartells, catàlegs, díptics, programes, desplegables,
llibrets i edicions locals (URTX, Natan i Claus Trepat) serà en offset de 120 grams.
3.- Especificacions quant al disseny, edició, maquetació i impressió dels materials
objecte del contracte.
El licitador s’ha d’encarregar de la creativitat, el disseny, la maquetació i la impressió
dels diversos suports encomanats des de l’Àrea de Cultura.


El servei consisteix en:

a) Ideació, disseny i maquetació, d’acord al model i les normes d’estil que
indicarà l’Àrea de Cultura. Es fa referència a cartells, díptics, tríptics, flyers,
targetons, guies, llibrets, programes, publicacions, plotters, catàlegs, banderoles
o pancartes, així com també el disseny, la maquetació, impressió de les
edicions i publicacions locals i el seu material infogràfic.
b) Adaptació dels dissenys a diferents formats digitals i en paper.
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c) Assessorament, coordinació i seguiment del treball encarregat, tant per via
presencial, com telefònica i telemàtica.
d) Si és el cas i els dissenys no només són per a la difusió digital, impressió en format
paper dels suports esmentats més amunt sempre amb les condicions tècniques
determinades per l’Àrea de Cultura.


Operativa del servei.

El protocol a seguir en la gestió de la comanda respondrà a les fases i processos
següents:
a) Fase de disseny gràfic:
o
o

o

Encàrrec pel departament municipal del disseny gràfic concret.
Lliurament per a la seva supervisió de l’original del disseny gràfic per correu
electrònic o plataformes d’emmagatzematge al núvol i confirmació de la
recepció d’originals.
Comprovació, correcció i vist-i-plau del disseny o publicació abans
d’imprimir-lo.

b) Fase d’impressió i lliurament, si es dona el cas:
o
o
o
o
o

Mesures a prendre com a garantia de qualitat del producte final.
Embalatge adequat perquè el producte arribi en òptimes condicions.
Mostra per avaluar el producte final.
Recepció i conformació del producte.
Lliurament del producte en el lloc on indiqui el responsable del contracte
municipal.

En termes generals, el termini des de l’acceptació definitiva del disseny i
l’admissió a impremta fins el lliurament dels originals, amb caràcter general, serà
de com a màxim set dies naturals. Qualsevol excepció a la llarga d’aquest
termini serà informada prèviament als tècnics de l’Ajuntament.
El contractista realitzarà el lliurament de les comandes amb un transport
adequat, essent responsable de les mercaderies fins que aquestes siguin
rebudes amb conformitat per part de l’Ajuntament. El lliurament del material
s’acompanyarà del corresponent albarà, en el qual hi figurarà la descripció
completa dels articles entregats, indicant-ne el nom, referència, quantitat, preu
unitari, IVA aplicable i preu total,
El material es lliurarà al lloc on indiqui el responsable del contracte municipal.
Les despeses derivades de l’enviament del material definitiu aniran a càrrec de
l’adjudicatari. L’adjudicatari es compromet a garantir el producte servit i a
canviar-lo, en cas que aquest producte no compleixi amb la qualitat requerida
o sigui defectuós, mantenint en tot moment la qualitat exigida a les condicions
tècniques del servei.
En el cas que fos impossible realitzar un servei per causes de força major, el
contractista ho posarà immediatament en coneixement de l’Ajuntament,
comunicant el termini previst per lliurar la comanda
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4.- Responsable del contracte
De conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives, el responsable
del contracte és l’Oriol Martí Sambola, director de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Tàrrega.
5.- Direcció i control del servei.
El responsable del contracte serà el Director de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega, al
qual correspondrà, entre d’altres, les funcions següents:
-

Seguiment de les prestacions objecte del contracte.
Determinar si les prestacions realitzades pel contractista s’ajusten a les
prescripcions establertes i condicions contractuals.
Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.

6.-Propietat intel·lectual.
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de l’Ajuntament de
Tàrrega, podent-ne realitzar la reproducció total o parcial, distribució, divulgació,
comunicació pública i utilització que consideri oportuna. L’empresa adjudicatària
només en podrà fer ús, ja sigui com a referència o com a base de futurs treballs,
sempre i quan compti amb l’autorització expressa de l’Ajuntament.
7.- Obligacions de la/les empreses adjudicatàries
L’adjudicatari queda expressament obligat a:
- Disposar de les eines, els programes informàtics de disseny i la maquinària necessaris i
adequats per oferir el servei; així com de l’estoc de material necessari per atendre les
possibles urgències.
- Haurà de comptar amb un servei d’atenció al client, inclòs un telèfon d’atenció i
assistència als destinataris dels serveis cursats per l’Ajuntament.
- Designar una persona que serà la interlocutora amb l’Ajuntament i serà
l’encarregada de rebre les instruccions que li faci arribar la persona designada per
l’Ajuntament.
- Custodiar la documentació o materials que se li entreguin, no podrà proporcionar a
tercers ni utilitzar per a finalitats diferents a les especificades en aquest plec de
clàusules les dades a les quals hagi pogut tenir accés amb motiu de la realització de
les tasques de gestió encomanades per l’Ajuntament sent responsable dels danys i
perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment d’aquestes obligacions.
- Serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l’administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
incorrectes en l’execució del contracte.
- Per mitjà del responsable del contracte, s’exercirà el control de qualitat i idoneïtat
dels treballs realitzats, podent rebutjar aquells que al seu judici no s’ajustin a les
condicions pactades, obligant-se en aquest supòsit l’adjudicatari a reelaborar el
disseny o dissenys corresponents amb la major diligència i sense cap cost per
l’Ajuntament.
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