
  

  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A 
L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, MAQUETACIÓ I 
EDICIÓ I COORDINACIÓ DELS PROGRAMES D’ACTIVITATS 
TRIMESTRALS DE BARCELONA ACTIVA 
 
BARCELONA ACTIVA, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
La missió de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de 
Barcelona és: “Impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la 
qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l'ocupació, l'impuls 
de l'emprenedoria i el suport a les empreses. Responent a les diferents necessitats de les persones 
en el seu territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, la social i solidària. 
 
Ho fem potenciant l’apoderament de la ciutadania, el reequilibri entre territoris per assolir un model 
just de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació”.  
 
De forma més específica, a Barcelona activa es dona suport a aquesta missió tot “impulsant 
l’emprenedoria, la creació i l’enfortiment de les empreses a Barcelona per a contribuir al seu 
posicionament com a ciutat generadora d’oportunitats de negoci i de treball de qualitat, promovent la 
formació i la innovació en aquests àmbits com a motors de canvi i millora de la qualitat de vida de les 
persones”.  
 
ELS NOSTRES VALORS 
 
Barcelona Activa treballa per fer de Barcelona una ciutat més justa i per transmetre una sèrie de 
valors: 
 
1. Igualtat d’oportunitats i progrés social 
2. Cooperació, dins l’organització i amb d’altres 
3. Economia al servei de les persones: social i sostenible 
4. Esperit de servei públic, i ètica professional i personal 
 
Aquests valors, com no pot ser d’una altra forma, s’incorporen en la nostra comunicació i es 
reflecteixen en la utilització de: 
 
a) Un llenguatge integrador i no sexista 
b) Imatges que incorporen la paritat de sexes (amb un percentatge del 60% d’un sexe i un 40% de 

l’altre sexe), la diversitat (tant de discapacitats, origen o intergeneracional) i utilitza exemples dels 
diferents perfils que hi ha a la ciutadania de Barcelona, buscant una major identificació entre 
l’organització i l’usuari.  

c) Missatges clars, entenedors i que eviten els tecnicismes en la mesura del possible. 
 
CONTEXT  
 
Des de 30 anys, Barcelona Activa impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit 
d’influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació. Durant l’any 2016 es 
van registrar més de 50.000 participacions en activitats de les quatre línies de serveis de Barcelona 
Activa.  
 
Les activitats que es programen des de les línies de Treball, Empresa, Emprenedoria i Cibernàrium es 
publiquen trimestralment en un programa d’activitats, que s’edita en dos idiomes per penjar al web i 
que s’imprimeix físicament en la versió catalana (a excepció del model Treball, que s’imprimeix en 
versió catalana i castellana).  
 
Aquests programes d’activitats impresos fan possible que els usuaris de Barcelona Activa que volen 
accedir de forma ràpida a la informació, que no disposen d’Internet a casa o que no tenen 
competències en alfabetització digital, puguin accedir directament a la informació. 



  

  

 
Aquests són els exemples dels programes a tenir en compte: 
 
Treball CAT: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/treball-programaci-doctubre-novembre-i-
desembre-de-2017-cat 
Treball CAST: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/treball-programacin-de-octubre-noviembre-y-
diciembre-de-2017-cast 
Empreses CAT: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/empreses-programaci-activitats-
juliolsetembre-2017 
Empreses CAST: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/empresas-programacin-actividades-3r-
trimestre-2017 
Emprenedoria CAT: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/emprenedoria-3er-trimestre 
Emprenedoria CAST:  https://www.slideshare.net/barcelonactiva/emprendimiento-programacin-
actividades-3r-trimestre 
Cibernàrium CAT: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/cibernarium-3er-trimetre 
Cibernàrium CAST: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/cibernrium-tercrer-trimestre-2017 

 
OBJECTE I ABAST DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació cobreix els serveis per a un any natural (2018), prorrogables a un any natural més 
(2019). 
 
Sol·licitem els serveis, per una banda, de disseny i maquetació per cadascun dels models de 
programes, i d’altra, els d’edició, coordinació i seguiment, a més de la revisió i traducció de certs 
textos, per als quatre models de programes d’activitats.  
 
Dividim el present concurs en cinc lots ja que es tracta d’una tasca simultània en el temps i 
concentrada en tres setmanes cada trimestre. Per això cada empresa licitadora es pot presentar 
als cinc lots, però únicament en podrà guanyar un. 
 
 
LOT 1. DISSENY I MAQUETACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS D’EMPRESA 
 
Objecte 
 
Disseny i maquetació del programa d'activitats trimestral d'Empresa que el departament de 
Comunicació i Màrqueting de Barcelona Activa necessita durant l'any: 4 programes trimestrals a l’any 
en dos idiomes (CAT i CAST): 8 programes anuals. 
 
Proposta econòmica (51punts) 
 
Sol·licitem proposta econòmica, el preu màxim de la qual és de 15.000 € anuals + IVA. Els 
conceptes sol·licitats representen el màxim previst anualment, però l’empresa adjudicatària només 
facturarà per les tasques realitzades trimestralment.  
 
En concret, necessitem l’estimació de preu dels següents conceptes i el preu total (la suma 
d’aquests):  
- Un redisseny d'interiors i portada anual, a incorporar com a màxim un cop l’any (canvi opcional, 

trimestre a concretar en un futur per part de Barcelona Activa)    
- Maquetació anual de 4 programes d'activitats en català i 4 en castellà en format A5. L'extensió 

màxima del programa és de 36 interiors + 4 pàgines. Inclou l'entrega del programa versió catalana 
en format AAFF per impremta i validació de proves de preimpressió; i dels programes català i 
castellà en format per web (amb els corresponents hipervincles creats).La maquetació en cada 
idioma s’ha de dur a terme en un màxim de quatre dies laborables a partir de la recepció dels 
arxius (sense incloure posteriors revisions ni canvis per part de Barcelona Activa) 

- Preu de compra de fotografies de recurs (cal pressupostar  la compra per a 8 imatges a l'any, el 
màxim anual)  

- Preu per a la conceptualització i disseny d'anuncis i/o altres peces gràfiques derivades dels serveis 
i programes del fulletó (cal pressupostar l’elaboració de 16 peces anuals, el màxim anual)  

- Preu per a l’adaptació d'anuncis i/o altres peces gràfiques ja existents (cal pressupostar l’adaptació 



  

  

de 16 peces anuals, el màxim anual). 
 
Aquest desglossament del preu caldrà fer-ho dins del Sobre 2B, tal com preveu la clàusula 7.3. b) del 
PCAP. 
 
Proposta tècnica (49 punts) 
 
Sol·licitem una proposta tècnica, consistent en 5 apartats:  
1- Proposta de nou disseny de portada que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
2- Proposta de nou disseny per a dues pàgines interiors (pàgines 2 i 3 del programa) que segueixi 

els criteris corporatius (10 punts) 
3- Proposta de nou disseny de l’anunci de Barcelona Activa (situat a l’interior de la contraportada) 

que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
4- Proposta d’iconografia per a cada secció formativa del programa: Constitució d’empreses, 

Finançament i gestió, Cerca i gestió d’equips, etc. (10 punts) 
5- Proposta de metodologia de treball: proposta de flux de treball tenint en compte que cal fer tota la 

feina sol·licitada en un període màxim de tres setmanes.  (9 punts) 
 

Informació addicional:  
 
• Especifiquem les nostres tipografies corporatives: Akkurat per cos de text i Metabold Turk Roman 

per a títols. 
• Especifiquem el color corporatiu d’Empresa: Pantone: 7469C / 0R 94G 133B / 100C 50M 28Y 13K 
• Adjuntem manual d’estil de Barcelona Activa 
 
 
 
LOT 2. DISSENY I MAQUETACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS  DE CIBERNÀRIUM 
 
Objecte 
 
Disseny i maquetació del programa d'activitats trimestral de Cibernàrium que el departament de 
Comunicació i Màrqueting de Barcelona Activa necessita durant l'any: 4 programes trimestrals a l’any 
en dos idiomes (CAT i CAST): 8 programes anuals. 
 
Proposta econòmica (51punts) 
 
Sol·licitem proposta econòmica, el preu màxim de la qual és de 15.000 € anuals + IVA. Els 
conceptes sol·licitats representen el màxim previst anualment, però l’empresa adjudicatària només 
facturarà per les tasques realitzades trimestralment.  
 
En concret, necessitem l’estimació de preu dels següents conceptes i el preu total (la suma 
d’aquests):  
- Un redisseny d'interiors i portada anual, a incorporar com a màxim un cop l’any (canvi opcional, 

trimestre a concretar en un futur per part de Barcelona Activa)     
- Maquetació anual de 4 programes d'activitats en català i 4 en castellà en format A5. L'extensió 

màxima del programa és de 36 interiors + 4 pàgines. Inclou l'entrega del programa versió catalana 
en format AAFF per impremta i validació de proves de preimpressió; i dels programes català i 
castellà en format per web (amb els corresponents hipervincles creats).La maquetació en cada 
idioma s’ha de dur a terme en un màxim de tres dies laborables a partir de la recepció dels arxius 
(sense incloure posteriors revisions ni canvis per part de Barcelona Activa) 

- Preu de compra de fotografies de recurs  (cal pressupostar la compra per a 8 imatges a l'any)  
- Preu per a la conceptualització i disseny d'anuncis i/o altres peces gràfiques (cal pressupostar 

l’elaboració de 16 peces anuals, el màxim anual)  
- Preu per a l’adaptació d'anuncis i/o altres peces gràfiques ja existents (cal pressupostar l’adaptació 

de 16 peces anuals, el màxim anual). 
 
Aquest desglossament del preu caldrà fer-ho dins del Sobre 2B, tal com preveu la clàusula 7.3. b) del 
PCAP. 
 



  

  

Proposta tècnica (49 punts) 
 
Sol·licitem una proposta tècnica, consistent en 5 apartats:  
1- Cal presentar una proposta de nou disseny de portada que segueixi els criteris corporatius (10 

punts) 
2- Cal presentar una proposta de nou disseny per a dues pàgines interiors (pàgines 2 i 5 del 

programa) que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
3- Cal presentar un nou disseny de l’anunci de Barcelona Activa (situat a l’interior de la 

contraportada) que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
4- Cal presentar una proposta d’iconografia per a cada secció formativa del programa (només les 

incloses en els blocs “formació tecnològica per àrees temàtiques”: Internet i Empresa, Màrqueting i 
Comunicació a Internet, etc. i “formació tecnològica per sectors”: Mobilitat, Educació, etc. No cal 
fer icones per al bloc “Altres activitats de formació tecnològica”) (10 punts) 

5- Cal presentar la metodologia de treball: proposta de flux de treball tenint en compte que cal fer 
tota la feina sol·licitada en un període màxim de tres setmanes. (9 punts) 

 
Informació addicional:  
 
• Especifiquem les nostres tipografies corporatives: Akkurat per cos de text i Metabold Turk Roman 

per a títols. 
• Especifiquem el color corporatiu de Cibernàrium: Pantone 233 / 10C 100M 0Y 0K / 215R 0G 131B 
• Adjuntem manual d’estil de Barcelona Activa 
 
 
LOT 3. DISSENY I MAQUETACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS  D ‘EMPRENEDORIA  
 
Objecte 
 
Disseny i maquetació del programa d'activitats trimestral d’ Emprenedoria que el departament de 
Comunicació i Màrqueting de Barcelona Activa necessita durant l'any: 4 programes trimestrals a l’any 
en dos idiomes (CAT i CAST): 8 programes anuals. 
 
Proposta econòmica (51punts) 
 
Sol·licitem proposta econòmica, el preu màxim de la qual és de 15.000 € anuals + IVA. Els 
conceptes sol·licitats representen el màxim previst anualment, però l’empresa adjudicatària només 
facturarà per les tasques realitzades trimestralment.  
 
En concret, necessitem l’estimació de preu dels següents conceptes i el preu total (la suma 
d’aquests):  
- Un redisseny d'interiors i portada anual, a incorporar com a màxim un cop l’any (canvi opcional, 

trimestre a concretar en un futur per part de Barcelona Activa).   
- Maquetació anual de 4 programes d'activitats en català i 4 en castellà en format A5. L'extensió 

màxima del programa és de 40 interiors + 4 pàgines. Inclou l'entrega del programa versió catalana 
en format AAFF per impremta i validació de proves de preimpressió; i dels programes català i 
castellà en format per web (amb els corresponents hipervincles creats). També inclou l'entrega de 
les pàgines dels calendaris extretes del programa (en els dos idiomes) pel web. La maquetació en 
cada idioma s’ha de dur a terme en un màxim de quatre dies laborables a partir de la recepció dels 
arxius (sense incloure posteriors revisions ni canvis per part de Barcelona Activa) 

- Preu de compra de fotografies de recurs  (cal pressupostar la compra per a 8 imatges a l'any)  
- Preu per a la conceptualització i disseny d'anuncis i/o altres peces gràfiques (cal pressupostar 

l’elaboració de 16 peces anuals, el màxim anual)  
- Preu per a l’adaptació d'anuncis i/o altres peces gràfiques ja existents (cal pressupostar l’adaptació 

de 16 peces anuals, el màxim anual). 
 
Aquest desglossament del preu caldrà fer-ho dins del Sobre 2B, tal com preveu la clàusula 7.3. b) del 
PCAP. 
 
 
 



  

  

Proposta tècnica (49 punts) 
 
Sol·licitem una proposta tècnica, consistent en 5 apartats:  
1- Cal presentar una proposta de nou disseny de portada que segueixi els criteris corporatius (10 

punts) 
2- Cal presentar una proposta de nou disseny per a dues pàgines interiors (pàgines 10 i 11 del 

programa) que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
3- Cal presentar un nou disseny de l’anunci de Barcelona Activa (situat a l’interior de la 

contraportada) que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
4- Cal presentar una proposta d’iconografia per a cada secció formativa del programa: La idea de 

negoci, Gestió d’empresa, El pla d’empresa, etc. (10 punts) 
5- Cal presentar la metodologia de treball: proposta de flux de treball tenint en compte que cal fer 

tota la feina sol·licitada en un període màxim de tres setmanes. (9 punts) 
 
Informació addicional:  
 
• Especifiquem les nostres tipografies corporatives: Akkurat per cos de text i Metabold Turk Roman 

per a títols. 
• Especifiquem el color corporatiu d’Emprenedoria: Pantone 1235 / 0C 35M 90Y 0K /247R 174G 

19B 
• Adjuntem manual d’estil de Barcelona Activa 
 
 
LOT 4. DISSENY I MAQUETACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS  DE TREBALL  
 
Objecte 
 
Disseny i maquetació del programa d'activitats trimestral de Treball que el departament de 
Comunicació i Màrqueting de Barcelona Activa necessita durant l'any: 4 programes trimestrals a l’any 
en dos idiomes (CAT i CAST): 8 programes anuals. 
 
Proposta econòmica (51punts) 
 
Sol·licitem una proposta econòmica, el preu màxim de la qual és de 20.000 € anuals + IVA. Els 
conceptes sol·licitats representen el màxim previst anualment, però l’empresa adjudicatària només 
facturarà per les tasques realitzades trimestralment.  
 
En concret, necessitem l’estimació de preu dels següents conceptes i el preu total (la suma 
d’aquests):  
-  Un redisseny d'interiors i portada anual, a incorporar com a màxim un cop l’any (canvi opcional, 

trimestre a concretar en un futur per part de Barcelona Activa)    
- Maquetació anual de 4 programes d'activitats en català i 4 en castellà en format A5. L'extensió 

màxima del programa és de 44 interiors + 4 pàgines. Inclou l'entrega del programa versió catalana 
i castellana en format AAFF per impremta i validació de les corresponents proves de preimpressió; 
i dels programes català i castellà en format per web (amb els corresponents hipervincles creats). 
La maquetació en cada idioma s’ha de dur a terme en un màxim de sis dies laborables a partir de 
la recepció dels arxius (sense incloure posteriors revisions ni canvis per part de Barcelona Activa) 

- Maquetació d'un calendari que resumeix totes les activitats per data en català i castellà (plegat és 
un DinA5 amb 5 o 6 plecs). Adjuntem pdf d'exemple.  

- Preu de compra de fotografies de recurs  (cal pressupostar la compra per a 8 imatges a l'any)  
- Preu per a la conceptualització i disseny d'anuncis i/o altres peces gràfiques (cal pressupostar 

l’elaboració de 16 peces anuals, el màxim anual)  
- Preu per a l’adaptació d'anuncis i/o altres peces gràfiques ja existents (cal pressupostar l’adaptació 

de 16 peces anuals, el màxim anual). 
 
Aquest desglossament del preu caldrà fer-ho dins del Sobre 2B, tal com preveu la clàusula 7.3. b) del 
PCAP. 
 
 
 



  

  

Proposta tècnica 
 
Sol·licitem una proposta tècnica, consistent en 5 apartats:  
1- Cal presentar una proposta de nou disseny de portada que segueixi els criteris corporatius (10 

punts) 
2- Cal presentar una proposta de nou disseny per a dues pàgines interiors (pàgines 2 i pàgina 20 

del darrer programa) que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
3- Cal presentar un nou disseny de l’anunci de Barcelona Activa (situat a l’interior de la 

contraportada) que segueixi els criteris corporatius (10 punts) 
4- Cal presentar una proposta d’iconografia a cada secció formativa del programa: Orientació i canvi 

professional, Recerca de feina, Mercat de Treball, Escola de competències, etc. (10 punts) 
5- Cal presentar la metodologia de treball: proposta de flux de treball tenint en compte que cal fer tota 

la feina sol·licitada en un període màxim de dues setmanes i mitja (9 punts) 
 
Informació addicional: 
 
• Especifiquem les nostres tipografies corporatives: Akkurat per cos de text i Metabold Turk Roman 

per a títols. 
• Especifiquem el color corporatiu de Treball:  Pantone 166 / 0C 65M 100Y 0K / 237R 111G 0B 
• Adjuntem manual d’estil de Barcelona Activa 
 
 
LOT 5. EDICIÓ I COOORDINACIÓ DELS PROGRAMES D’ACTIVITATS  
 
Objecte 
 
Necessitem els serveis d’edició amb disponibilitat absoluta durant tres setmanes aproximadament 
(doncs es tracta d’una tasca concentrada en el temps) que dugui a terme:  
• La coordinació i seguiment de l’elaboració dels 4 models de programes (Treball, Empresa, 

Emprenedoria i Cibernàrium), des de que els dissenyadors reben la informació fins a la supervisió 
de les arts finals a impremta, fent d’intermediaris entre els /les dissenyadors/es i Barcelona Activa. 

• La revisió ortogràfica, gramatical i d’estil del tots els textos dels programes maquetats ( 4 models 
de programes d’activitats en dos idiomes), seguint el manual d’estil lingüístic.  

• La traducció del català al castellà (o viceversa) d’un volum de text no superior a les 3.000 paraules 
al trimestre per als 4 models de programes 

 
Proposta econòmica (51 punts) 
 
Sol·licitem honoraris preu/hora. El volum de feina és d’un màxim de 100 hores al trimestre i el  
pressupost màxim és de 20.000 € anuals + IVA. Els volums sol·licitats representen el màxim previst 
anualment, però l’empresa adjudicatària només facturarà per les hores realitzades trimestralment.  
 
Aquest desglossament del preu caldrà fer-ho dins del Sobre 2B, tal com preveu la clàusula 7.3. b) del 
PCAP. 
 
Proposta tècnica (49 punts) 
 
Sol·licitem la següent proposta tècnica, consistent en 5 tasques de revisió, creació de text i traducció 
que trobeu a continuació. Caldrà tenir especialment en compte que cal garantir un llenguatge no 
sexista.  
• Revisió ortogràfica i d’estil en català del text adjunt (10 punts) 
• Revisió ortogràfica i d’estil en castellà del text adjunt (10 punts) 
• Creació de text en català a partir del text adjunt (10 punts) 
• Creació de text en castellà a partir del text adjunt (10 punts) 
• Traducció del text adjunt de català a castellà (9 punts) 

 
TIMMINGS DE FEINA (APROXIMATS) 
 
Fulletons per al primer trimestre: segona setmana de desembre-primera setmana de gener 



  

  

Fulletons per al segon trimestre: segona setmana de març-primera setmana d’abril 
Fulletons per al tercer trimestre: segona setmana de juny-primera juliol 
Fulletons per al quart trimestre: segona setmana de setembre-primera setmana d’octubre 
 
La facturació per part de l’empresa es realitzarà de forma trimestral, un cop finalitzada cadascuna de 
les tasques dels programes d’activitat. Caldrà facturar electrònicament (no s’acceptarà la facturació 
que no sigui electrònica) en funció de les tasques realitzades.  
 
 
S’adjunta: 
 
- Manuals d’identitat gràfica de Barcelona Activa i l’Ajuntament 
- Guia d’estil de Barcelona Activa 
- Exemple del calendari de treball 
- Materials per a la proposta tècnica del Lot 5 
 
 
APROVA: 
 
 
 
 
 
Sara Berbel Sánchez 
Directora General BARCELONA ACTIVA SAU SPM   
 
Barcelona, 3 de novembre de 2017. 
 


