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PLEC DE PRESCRTPCTONS TiCNTQUES DEt CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE FUIIETONS
INFoRMATIUs DE LA vIsITA DEL sír.Iorc DE GREUGEs DE cATAtuNyA A DTFERENTs
POBLACIONS. . EXPEDIENT 2019/02

1. OBTECTE DEr GONTRACTE

L'objecte del contracte és eI subministrament d'un màxim d'1.500.000 fulletons informatius (flyers)
utilitzats per difondre els desplaçaments del Síndic de Greuges a diferents poblacions de Catalunya,
mitjançant el Servei d'Atenció a les Persones ltinerant, durant l'any 20!9, i el lliurament d'aquest
material a les empreses que faran Ia seva distribució (bustiades) en les poblacions corresponents.

2. NECESSTTATS ADMINTSTRATTVES QUE CAt SATTSFER

EI Síndic de Greuges de Catalunya, mitjançant eI servei d'atenció a les persones itinerant, realitza
contínuament desplaçaments al territori per tal d'apropar la institució al ciutadà i rebre les
consultes i queixes que li vulguin presentar.

Per tal d'assabentar les persones veïnes de les poblacions que es visiten, és necessari disposar de
fulletons informatius en els que s'expressi el dia, I'hora i el lloc on s'atendrà a les persones que s'hi
vulguin dirigir, per obtenir informació de la institució o formalitzar, si escau, una queixa o una
consulta.

3. CARACTERíSTTqUES I CONDICIONS DE REATTTZACTó

3.1 L'empresa adjudicatària farà una primera impressió d'1.000.000 de bases dels fulletons, en full
DINAS, en el qual consta eI logo del Síndic de Greuges de Catalunya, el peu i un text fix 2+0, tal i
com consta en la plantilla inclosa en I'annex 1 d'aquest plec de prescripcions tècniques.

La resta de primeres impressions, fins el 1.500.000, es farà en tirades de 100.000 exemplars, a
mesura que siguin necessàries.

Posteriorment, per a cada desplaçament programat, es farà Ia reimpressió amb les dades de la
localitat, la data , I'hora i el IIoc concret en el que es farà cada visita, segons les dades que es vagin
comunicant per part de Ia institució a I'empresa adjudicatària, i pel nombre que s'indiqui en funció
del nombre d'habitants de la població a visitar, d'acord amb el que consta en la plantilla inclosa en
I'annex 2 d'aquest plec de prescripcions tècniques. El número mínim d'exemplars per a cada
reimpressió serà 1.000 unitats.

Pel que fa als fulletons de la visita del Síndic de Greuges a la Val d'Aran, s'imprimiran en una s..rla
vegada un màxim de 3.700 exemplars, a doble cara, en eI anvers en aranès i al revers en català, de
les mateixes característiques que les assenyalades anteriorment, d'acord amb el que consta en la
plantilla inclosa en I'annex 3 d'aquest plec de prescripcions tècniques i les dades que es
comuniquin per part de la institució a I'empresa adjudicatària de la localitat, data, hora i lloc
concret on es rebran les visites.

3.2 L'empresa adjudicatària haurà de comunicar, a I'inici de la vigència del contracte, el nom,
telèfon i adreça electrònica de la persona o persones de contacte a qui la institució haurà de dirigir
les comandes.

3.3 EI paper utilitzat per als fulletons ha de ser lliure de clor, de 135 gr/m2, estucat mat.
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3.4 Els fulletons per lliurar hauran d'estar degudament embalats i separats en paquets de 500
exemplars, per tal de garantir-ne la seguretat i que arribin al lloc d'entrega en òptimes condicions.
Cada embalatge portarà identificats el nom d'exemplars que hi conté.

3.5 L'empresa adjudicatària no podrà incloure la seva marca o logo en cap lloc dels fulletons.

3.6 Si el material es fa malbé durant el seu procés de producció, manipulat, embalatge, transport i
lliurament, i no està en bones condicions un cop rebut, anirà a càrrec de I'empresa adjudicatària la
seva reposició i qualsevol despesa per aquest motiu, dins del termini màxim de 48 hores.

4. TERMINI I ILOC PER AL TTIURAMENT

El lliurament dels fulletons a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya o a l'empresa que hagi de
fer la bustiada en cada localitat destinatària, tindrà lloc en un termini màxim de 5 dies hàbils a
comptar des de Ia recepció per part de l'empresa adjudicatària del correu electrònic que li enviarà
el personal responsable de la institució amb les dades a complimentar d'acord amb I'annex 2
d'aquest plec, o en el termini que sigui inferior a aquest ofertat per I'empresa adjudicatària en la
seva oferta.

L'empresa adjudicatària lliurarà els fulletons a la seu de la institució o a I'empresa que hagi de fer
la distribució (bustiada), en I'adreça indicada en el correu electrònic de la comanda de
reimpressió, sense cap cost addicional.

A títol informatiu, s'acompanya com annex 4la relació de les poblacions visitades i el número de
fulletons impresos durant els últims L2 mesos.

Sens perjudici d'altres supòsits inclosos aI plec de clàusules administratives particulars, per cada
dia d'endarreriment en eI lliurament que superi aquests 5 dies hàbils o en el termini establert per
I'adjudicatària en la seva oferta, per causes atribuibles a I'adjudicatària, s'aplicarà una penalització
del 5% del valor de la tramesa.

5. FORMA DE PAGAMENT

L'empresa adjudicatària facturarà la impressió del 1.000.000 de les bases dels fulletons un cop les
hagi realitzat. La resta de primeres impressions es facturaran a mesura que es vagin encarregant
per part del Síndic de Greuges.

Les reimpressions dels fulletons es facturaran mensualment, incloent les realitzades i lliurades
durant aquell període, indicant el nom de la localitat i el nombre d'unitats corresponents.

6. PRESSUPOST

El pressupost de licitació és de 24.500€,IVA exclòs.

El Síndic de Greuges de Catalunya no té obligació d'esgotar la totalitat del pressupost. El pagament
dels subminis
contracte.

traments es exclusivament a les comandes realitzades durant la vigència del
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Prèviament, cal concertar I'entrevista
trucant aI telèfon gratuït

900 L24L24
s enviant un correu electrònic a

sindic@sindic.cat
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ANHEI( 2

<POBI.ACIó>

Elproper <din eebrrnna> <diames núrrrero>
de <mes lletna> de <any número> I'equip
del Sindic de Greuges de Catalunya serà a
*població>.

Atendrem les persones que vulguin fer
consulter o prcsentar queinrc contra una
actnació de l'Administració pública i també
contra les ernpreses que presten serveis
d'interès general (llurn, aigua, gas, etc").

Les visites s'atendlan al <rom
<adrcça Eertcera>.

equipamenb,
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ETH PROòM DERA

ïTAtD'ARAN ENVIEIJIA

Eth pròplèu <dia seünana> <dia mes
número> de <mes lleun> de <any númem>,
membres der equip deth Proòm dera Val
d'Aram {sindic de Grèuges de Catalonha}
seràn en lfielha.

Atieràn as persones que volguen hèr-lee
tsnsulües o eryosar-les e6 EueE queislres
contra es adrninistracions publiques e
tanben es enterpreses que pruvedissen
servicis generaus (*igt,*,Iutz e gas, ...).

Es visites s'atieràn en <nom equipamenb,
<adreça Eenc€ra>"

Prèviaments, cau concertar era entrevista
rnejançant eth telefòn gratuït

900 1,24L24
o enviant un corrèu electronic tà

sindic@sindic.cat
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Amb la teva quefuH
millorem ilAdministració

wurr*rsindic.cat Tel. 90O 124 124
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ETH PROOM DERA

ITAID'ARAN AVIEITIA
El proper <dia eehnana> <dia me6
nümero> de qres llehn> de <any uúmero>
I'equip del Proòm dera Val d'Aran {Síndic
de Greuges de Catalunya) serà a ltielha.

Atenclrem les Fersones que rnrlgrun fer
aonsulbs o prceenhr queixee contra una
actuació de I'Adnúnistració pública i tarnbé
contra les empreses que presten serveis
d'interès general (llurn, aigua, gas, etc").

Les visites s'atendran a <n{tm
equipament>, <adrcça Eexxterla>.

Prèviarnent, cal concertar I'entrevista
trucant al telèfon gratuït

900 L24 L24
o enuiant un correu electrònic a

sindic@sindic.cat
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Amb Is teva queixa
millorem lfAdministració

www.sindic.cat Tel. 900 134 124
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ANNEX 4: LLISTAT DE LOCALITATS I REIMPRESSIONS DELS ÚTIWTS TZ
informatiu)

Localitat Reimpressions

Els penitents lBcnl 18.000

Girona 20.000

Sant Vicenc Horts 17.200

Arenvs de Mar 5.500

Reus 20.000

Viladecans 20.000

Bescanó 2.300

Esplusues de Llobreeat 19.500

Sant Vicens de Gastellet 4.000

Llicá 2.000

Nou Barris (Bcn) 22.000

El Prat de Llobregat 18.000

Igualada 15.000

Les Borges 5.000

Valls 13.100

Sant sadurní 5.000

Vic 1.500

Castellbisbal 4.000

Vic 13.500

Amposta 6.000

Esparreguera 5.000

Mataro 20.000

Sant loan Despí 11.000

S.Adriá de Besos 13.000

Manresa 20.000

Barbera del Valles 9.800

Granollers 22.000

Gironella 2.100

Sitges 8.000

Gastellar del Vallés 5.000

Sant Geloni 7.000

Begues 2.000

Premiá de Mar 10.000

Sils 2.300

Eixample (Bcn) 18.000

Molins de Rei 10.000



Les 7.000

Gonstantí 3.800
Rubí 18.500
Matadepera 3.000
La Bisbal d'Empordá 4.500

Torelló 6.000

Pineda de Mar 12.500

Manresa 20.000

Canet deMar 5.500
Mora d'Ebre 3.500

Vilanor¡a del Vallés 2.500

olot 17.000

Tárrega 6.000

Arbúcies 2.500

Badalona 18.000

Gomellá de Llobreeat 35.000

Santpedor 3.200

Sta Marsarida i els Moios 4.000

Galdes Montbui 6.800

Les Franoueses 7.600

Roses 6.000

Tortosa 9.000

Tordera 3.000

Ripollet 12.500

St.Andreu Barca 9.000

Masnou 8.200

ódena 1.500

Girona 10.000

Ripoll 4.500

Bonavista fltsn) 7.500

Sant Quirze del Vallés 8.000

Sant Vicenc Horts 11.150

Arenvs de Munt 3.000

Santa Goloma de Gramanet 18.000

Bisues i Nells 3.200

Taradell 2.300

Lleida 11.300

Olesa de Montserat 10.000

Llinars 4.500

Manresa 20.000

Santfust Desvem 5.000

Viladecavalls 3.000

La Pobla de Segur 1.800



Santa Pemén¡a de la 7.000

Galdes de Malavella 2.600

Gubelles 5.500

Parets del Vallés 7.300

La Torrassa 20.000

Gorbera de Llobreeat 4.200

Gelrá 2.600

LrAmetlla de Mar 4.800

La Llaeosta 5.000

Poblenou (Bcn) 19.000

Sant Vicenc de Gastellet 4.000

Genrera 4.000

Espluzues de Llobreeat 19.500

Roda de Berá 2.300

Barberá del Vallés 9.800

Sabadell 18.000

Premiá de Mar 10.000

El Prat de Llobregat 10.000

Granollers 22.000

Viladecavalls 2.910

Sitqes 8.000

Esparreguera 5.000

Platia drAro 4.100

Sant Adriá de Besós 13.000

El Vendrell 13.000

Torelló 8.200

Mollerusa 12.500

Castellar del Vallés 5.000

Castellbisbal 3.900

olérdola 2.000

Gambrils 13.500

Lloret de Mar 10.000

Manresa 18.000

La Garriea 5.000

Gerdanvola 1.6.200

Molins de Rei 10.000

Galdes de Montbui 6.800

Les Franqueses 8.000

Tarragona 20.000

Figueres 17.000

Gavá 15.000

Terrassa 20.000

Sant Pere de Ribes 6.000



Artés 2.600

Tárrega 6.000

Vallirana 4.500

Breda 3.700

Pont de Suert 1.800

Piera 6.700

Sarriá (Bcn) 16.000

Sant Andreu de Llar¡aneres 3.500


