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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE DISSENY, 
MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ I PUBLICACIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL 
“L’AVANÇADA” DE CORBERA DE LLOBREGAT.

Clàusula 1. Objecte.

És objecte del present plec la contractació del servei per al disseny, maquetació, 
impressió I publicació de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat.

Clàusula 2. Característiques de la prestació.

L’adjudicatari resta obligat a la prestació dels serveis propis de disseny, maquetació, 
impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat, 
amb 5 edicions anuals, repartides en els mesos de febrer, maig, juliol, octubre i 
desembre, la qual es realitzarà sota les directrius de l’Ajuntament, quant a la seva 
composició, forma i tiratge.

Els textos i fotografies es faran arribar des de l’Àrea de Comunicació directament a 
la persona responsable de la maquetació, sense intermediaris.

El/la maquetador/a anirà enviant les pàgines a mida que les vagi maquetant i no 
s’esperarà a tenir el 100 per 100 de continguts per començar amb les tasques de 
disseny.

En cas que el material facilitat des de l’Àrea de Comunicació no s’adeqüi tècnicament 
i per tal de garantir una correcta reproducció, l’adjudicatari ho posarà en coneixement 
de les persones responsables del servei de Comunicació.

L’intercanvi d’informació entre el/la maquetador/a i el personal de l’Àrea de 
Comunicació serà directe, ràpid i fluid i d’acord amb el calendari establert des de 
l’Ajuntament. Es farà per via telefònica i per correu electrònic i el personal 
responsable de la maquetació haurà d’estar a disponibilitat del personal de l’Àrea de 
Comunicació, entre les 8 i les 15h, de dilluns a divendres, durant tot el procés i fins 
l’entrada a impremta de l’esborrany definitiu.

La persona responsable de la maquetació ha de seguir les directrius del personal de 
Comunicació i també ha d’aportar idees que puguin millorar el disseny de la revista. 
La decisió final sobre la maquetació i disseny recau en el personal de l’Àrea de 
Comunicació. Les persones responsables de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament 
de Corbera faran tants canvis en la maquetació com convingui i per tant, les 
modificacions i correccions seran il·limitades, abans de donar el vistiplau definitiu a 
l’esborrany final que s’enviarà a impremta. Un cop finalitzades les tasques de 
maquetació i abans d’entrar a impremta, l’empresa facilitarà un pdf amb la revista 
finalitzada, i en la resolució adequada, per poder-la penjar al web 
municipal.L’empresa ha de poder facilitar imatges de recurs a demanda del personal 
de l’Àrea de Comunicació per complementar continguts. A més, s’hauran d’elaborar 
faldons, baners, collages i d’altres composicions a partir del material bàsic facilitat 
pel personal de l’Ajuntament.

La correcció ortogràfica correspon a personal intern de l’Ajuntament i, en cap cas 
podrà l’empresa adjudicatària del servei modificar cap text o contingut de la revista.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b27f21eb4fee48aab066b922a3e75f95001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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L’Ajuntament de Corbera es reserva el dret de modificar la data de sortida al carrer 
de la revista.

En els anys en els que hi hagi comicis electorals, el nombre d’edicions es pot veure 
modificat donat que hi ha disposicions legals que així ho determinen.

La revisió del resultat final s’efectua des de les dependències municipals.

El fet que l’adjudicatari pugui presentar propostes, supeditades en tot cas a 
l’autorització prèvia de l’Ajuntament, no li atorgarà, per se, cap dret sotmès a la 
normativa sobre propietat intel·lectual, ni li atorgarà propietat sobre el producte 
subministrat que ha estat, segons contracte, supeditat en tot moment a les 
instruccions donades per la Corporació Local.

El servei de disseny, maquetació, impressió i publicació de la revista, per cada edició, 
comprèn:

-     6.300 revistes “L’Avançada” composades per 24 pàgines de mida A4 
tancat/obert 21x29.7 cm/42x29.7 cm, impreses a 4 + 4 tintes en paper 
reciclat de 115 g.

-     Entrega dels exemplars grapats (dues grapes), a les dependències de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat o en el lloc on el personal de l’Àrea de 
Comunicació determini, en cinc dies laborables des de la confirmació de 
l’esborrany definitiu. Per tal d’agilitar aquest tràmit, l’adjudicatari coordinarà 
l’entrega del material amb l’empresa responsable del repartiment de la 
publicació.

Clàusula 3. Durada del contracte.

La duració del servei s’estableix a partir de la data de formalització del contracte i 
per un termini d’un any. El contracte podrà ésser prorrogat per voluntat de 
l’Ajuntament un any més i serà d’obligat compliment per a l’empresa adjudicatària.

Clàusula 4. Import anual del contracte sense IVA.

El tipus o preu, base de la contractació, es fixa en //14.800.-// € anuals, IVA exclòs, 
sent el l’IVA aplicat el 4%.

Les 5 factures corresponents a les revistes de febrer, maig, juliol, octubre i desembre 
es presentaran a l’Ajuntament amb posterioritat al lliurament dels exemplars a les 
dependències municipals (OAC). En el moment de l’entrega, l’empresa haurà de 
presentar un albarà on s’especifiqui el nombre d’exemplars lliurats.

L’import del present contracte s’imputarà a la partida 01.924.22698 del pressupost 
municipal corresponent a l’exercici 2017.

Clàusula 5. Criteris de valoració.

5.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són els següents amb una 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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puntuació total de 100 punts: 

5.1.1. Oferta econòmica (fins a 70 punts) 

L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 70 punts, i la resta d’ofertes 
es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a l’import de 
licitació.

5.1.2. Condicions, desenvolupament i organització del servei (fins a 30 punts). 
Es valorarà la reducció en dies laborables segons el següent desglòs. Les 
fraccions no es computaran:  

1. 5 dies laborables d’entrega ................ 0 punts 
2. 4 dies laborables d’entrega ................ 10 punts 
3. 3 dies laborables d’entrega ................ 20 punts
4. 2 dies laborables d’entrega ................ 30 punts 

Clàusula 6. Proposta tècnica.

Presentació d’exemplars de publicacions de caire informatiu municipal com a 
complement de les característiques de la prestació especificades en el punt 2.

Presentació d’un document on s’expliquin les millores que es proposen.

Presentació d’un document signat acceptant les condicions exposades en el punt 2 
del present plec.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

Olga Alegrí Grau
Responsable 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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