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Diligència per a fer constar que aquest 
Plec s’ha aprovat per Decret de Gerència 
núm. 1048/18, de 27 de setembre de 2018. 
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CONSISTENT EN LA IMPRESSIÓ DELS MATERIALS PER LA CAMPANYA DEL 25 DE 
NOVEMBRE DE 2018   
 

 

ÍNDEX 
 

CLÀUSULA 1.  JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT .................................................................. 1 

CLÀUSULA 2.  OBJECTE DEL CONTRACTE.............................................................................. 1 

CLÀUSULA 3.  DESCRIPCIÓ DEL SERVEI ................................................................................. 2 

CLÀUSULA 4. OBJECTIUS .......................................................................................................... 2 

CLÀUSULA 5. DESTINATARIS .................................................................................................... 3 

CLÀUSULA 6. LLIURAMENT FINAL DEL TREBALLS ................................................................. 3 

 

 

CAPÍTOL I. JUSTIFICACIÓ I OBJECTE DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA 1.  JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

Atès que la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials, i en 
aquest sentit si no s’incideix sobre aquestes la violència no desapareixerà. 
 
Atès que el III Pla d’Igualtat de Gènere de la comarca del Bages, Construïm una societat 
igualitària 2016-2020, és l’eina bàsica a través de la qual el Consell Comarcal del Bages 
preveu, decideix i planifica les seves polítiques públiques per avançar en la construcció d’una 
societat igualitària. 
 
Atès que la línia 2 de l’esmentat Pla correspon a la lluita contra la violència masclista, i 
l’objectiu general 2.1 és sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania per tal d’aconseguir una 
tolerància zero vers la violència masclista. 
 
Atès que cada any es commemora el 25 de novembre, Dia internacional per l’eliminació de la 
violència contra les dones, amb una campanya comarcal. 
 
Atesa la necessitat del Consell Comarcal del Bages de comptar amb el suport dels municipis de 
la comarca per incidir en la ciutadania en temes de prevenció de la violència masclista.   

CLÀUSULA 2.  OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la realització de diferents tasques d’impressió dels materials de la 
campanya de difusió del 25 de novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la violència 
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contra les dones. Concretament el subministrament de 750 cartells A3 (250 unitats de 3 models 
diferents), de 60.000 tovallons de paper (20.000 unitats de 3 frases diferents) i 60.000 
estovalles de paper. 

 

CAPÍTOL II. DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I DESTINATARIS 

CLÀUSULA 3.  DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

La descripció dels serveis a realitzar en el marc de la campanya de Commemoració del 25 de 
Novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones es descriu a 
continuació en el marc de cadascun dels lots establerts al contracte:  

Lot 1 

El servei consisteix en la impressió de 750 unitats dels cartells A3 dissenyats per la 
commemoració del dia 25 de Novembre (250 unitats de 3 models diferents). 

Impressió a 4+0 tintes en paper estucat brillant de 135grs/m2 o paper de qualitat equivalent.  

 Lot 2  

El servei consisteix en la impressió, amb paper reciclat de: 

60.000 tovallons de paper de mida 17x17 cm obert, 17x8’5cm plegat (20.000 unitats de 3 frases 
diferents). 

60.000 estovalles individuals de paper 30 x 40 cm. 

 

CLÀUSULA 4. OBJECTIUS 

Objectiu general 

Eliminar la violència contra les dones, als pobles de la comarca del Bages. 

Objectius específics 

- Fer adonar als homes, amb conductes masclistes, que les dones no són de la seva 
propietat. 

- Generar més conductes de respecte i igualtat, entre els homes i les dones de la comarca. 

- Oferir eines per poder canalitzar els sentiments de frustració, ira, enfado,... cap a conductes 
no violentes. 

- Millorar la comunicació entre les persones. 
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CLÀUSULA 5. DESTINATARIS 

A tota la ciutadania del Bages, però especialment als homes que exerceixen violència i/o 
microviolències cap a les dones  

CAPÍTOL III. LLIURAMENT FINAL 

CLÀUSULA 6. LLIURAMENT FINAL DEL TREBALLS 

El lliurament final dels treballs s’haurà de fer d’acord amb els següents criteris:  

Lot 1 i Lot 2  

Els 7500 cartells A3, els 60.000 tovallons de paper i les 60.000 tovalles de paper, s’hauran de 
lliurar a les dependències del Consell Comarcal del Bages (Muralla Sant Domènec 24, 08241 
de Manresa) abans de la data de finalització dels treballs establerta pel 30 d’octubre de 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
Florinda Mérida Barrero 
Cap de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
Consell Comarcal del Bages 
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