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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I D’EDICIÓ DE PECES DE 
COMUNICACIÓ 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”.  
 
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. 
 
ELS NOSTRES OBJECTIUS DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 
 
L’objectiu estratègic de Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa és aconseguir que la ciutadania de Barcelona 
conegui els productes i serveis que li oferim, i que confiï en l’organització per a què l’acompanyi en el seu procés 
vital (ja sigui de cerca de feina o de millora professional, ja sigui en la realització de la seva idea emprenedora, ja 
sigui en la seva formació o ja sigui en el creixement empresarial del seu negoci).   
 
Per assolir aquest objectiu, s’ha de treballar per:  

• Posicionar Barcelona Activa com l’agència responsable de l’execució de les polítiques econòmiques de la 
ciutat de Barcelona, una Barcelona Activa que enguany celebra 30 anys de servei a la ciutadania de Barcelona. 

• Presentar els diferents programes i iniciatives que s’estan desenvolupant a la ciutat, especialment els 
relacionats amb l’Ocupació, l’Emprenedoria i programes de suport a l’Empresa. 

• Posicionar l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa com a entitats que estan al costat i al servei de les 
persones i  de les empreses, com a agent generador d’ocupació estable i de qualitat. 

• Presentar les diferents iniciatives econòmiques que està desenvolupant l’Ajuntament de Barcelona en clau 
territorial (Plans de desenvolupament de Districtes, punts d’orientació i assessorament en ocupació, dispositius 
de Treball als barris, etc). 

• Elaborar propostes de comunicació diferenciades en funció dels segments als quals ens adrecem. 

• Aconseguir una major interacció amb l’organització ja sigui via presencial o via online.  

• Aconseguir que el nostre client intern, les persones treballadores de Barcelona Activa, coneguin tota l’activitat 
que duem a terme, i s’identifiquin amb l’organització i els seus valors, tot generant una cultura cohesionada i un 
profund orgull de pertinença a la mateixa.   
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EL NOSTRE PÚBLIC OBJECTIU  
 
Per tal d’avaluar la necessitat de comunicar de forma intensiva els programes i serveis que es duen a terme des de 
Barcelona Activa, és imprescindible conèixer quins són els diferents targets sobre els que té impacte la nostra 
activitat:  

• Ciutadania de Barcelona en situació d’atur, que estan o no en procés de cerca de feina. Entre aquest 
col·lectiu, destaca la importància d’arribar als més joves (menors de 30 anys) i els majors de 45 anys, ja que es 
tracten dels dos col·lectius on l’atur incideix amb major intensitat a la nostra ciutat.  

• Veïns i veïnes dels districtes amb major desigualtat de la ciutat. Barcelona Activa és l’entitat responsable 
d’executar (conjuntament amb els propis Districtes) els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte. En 
aquest context, és vital arribar a la ciutadania d’aquests districtes amb un missatge clar, directe i en clau de 
servei per tal que coneguin l’oferta de Barcelona Activa i puguin utilitzar-la.  

• Persones treballadores en actiu, que estan en procés de millora i progrés professional  

• Empreses, entitats i pimes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que necessiten acompanyament i 
assessorament per poder créixer i connectar-se amb l’ecosistema i així contribuir a la seva consolidació amb 
models socialment responsables i a la generació d’ocupació de qualitat.  

• Persones emprenedores, que tenen la voluntat de fer realitat la seva idea de negoci, sigui de forma col·lectiva, 
comunitària o individual. Volem donar suport a la iniciativa emprenedora per posicionar Barcelona com a referent 
internacional de ciutat emprenedora. 

• Empreses i professionals internacionals, que veuen com Barcelona pot ser el lloc on invertir / obrir una 
delegació i alhora ser un destí per créixer professionalment.  

 
Organització Interna 

 
Barcelona Activa està integrada dins de la Primera Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. A nivell 
organitzatiu, existeixen tres direccions executives i les direccions de suport que depenen de la Direcció General. A 
continuació es mostra l’organigrama de l’organització: 
 

 
 

La Direcció de Màrqueting i Comunicació lidera les accions de comunicació (interna i externa) de l’organització; 
accions que donen resposta a les necessitats d’actualització de continguts als diversos canals de comunicació 
corporatius i a les necessitats que generen les diferents direccions de Barcelona Activa.  
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OBJECTE I ABAST DE LA LICITACIÓ 
 
Per poder donar resposta a les diferents necessitats de comunicació que té l’organització, el departament de 
Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa necessita externalitzar el servei de disseny i maquetació de les 
diferents peces de comunicació que s’hagin de dissenyar al llarg de l’any.   
 
LOT 1. ADAPTACIONS I MAQUETACIÓ DE DIVERSES PECES GRÀFIQUES 
 
Objecte: 
 
Disseny i maquetació de peces de comunicació derivades d’una imatge preexistent o del manual d’estil corporatiu de 
Barcelona Activa. A continuació es llisten els tipus de peces gràfiques que s’inclouen en aquest lot:   
1. Adaptació i maquetació de diverses peces gràfiques segons imatge corporativa o segons disseny inicial 

preexistent: flyers, postals, diplomes, rollups, peces de senyalització i de merchandising.  
2. Adaptacions de banners animats i estàtics i altres peces de difusió on-line. 
3. Maquetació d’informes i de presentacions tipus Powerpoint, seguint el manual d’estil corporatiu de Barcelona 

Activa. 
 
Proposta tècnica 
 
1. Elaboració i maquetació d’un informe corporatiu: La informació i text que cal maquetar s’inclou a l’annex 2A 
d’aquest plec. Cal dissenyar una portada i una doble pàgina interior que inclogui taules i gràfics, amb text maquetat, 
seguint l’estil gràfic indicat al manual corporatiu de Barcelona Activa. En el següent link es pot accedir a un exemple 
d’informe corporatiu: http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/cat/Estrategia-Ocupacio-Barcelona-Final-
OK_tcm101-46509.pdf 
 
2. Disseny i maquetació d’un flyer (preferiblement en A5), a partir de la imatge UXLab i el text que s’adjunta a 
l’annex 2B d’aquest plec. Cal incloure el nostre logotip a la portada, segons s’indica a la normativa. 
 
3. Disseny d’un cartell en mida A3 (420 x 297cm) a partir de la imatge de la campanya Lidera que s’adjunta a l’annex 
2C d’aquest plec. 
 
Cal lliurar les propostes impreses i en format PDF. 
 
 
LOT 2. DISSENY GRÀFIC DE DIVERSES PECES DE COMUNICACIÓ: NOU GRAFISME, IDENTITAT VISUAL I 
IL·LUSTRACIONS 
 
Objecte: 
 
Disseny del grafisme de nous programes o serveis que poden incloure il·lustracions, infografies i nous elements de 
branding. A continuació es llisten els tipus de peces gràfiques que s’inclouen en aquest lot:   
1. Disseny de la imatge gràfica de nous programes, serveis o esdeveniments de Barcelona Activa i la seva 

adaptació a diferents peces i formats físics, com ara: díptics, tríptics, postals, cartells i rollups. I digitals com: 
html’s i banners on-line. Aquests dissenys poden incloure il·lustracions, infografies, icones i retoc fotogràfic.   

2. Identitat visual: nova creació o redisseny de logotips o identitats visuals de marca. 
3. Disseny del grafisme per decorar petits estands, àrees expositives o espais corporatius.  
 
Proposta tècnica 
 
1. Disseny de la imatge d’un nou programa de Barcelona Activa “Barcelona Fashion Forward” que vol donar impuls a 
persones dissenyadores del sector de la moda (tèxtil, calçat, accessoris, joieria,...). La imatge ha de poder relacionar 
el programa amb el sector del disseny de moda. En concret cal dissenyar un tríptic format desplegat A4 i plegat en 3 
cares, que inclogui la nova imatge adaptada a la portada i pàgines interiors; tenint en compte que el nom del 
programa “Barcelona Fashion Forward” ha d’anar escrit amb la tipografia corporativa i que a la portada s’ha 
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d’incloure el logotip de Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona. El text que cal maquetar s’inclou a l’annex 3A  
d’aquest plec. 
 
2. Adaptació d’aquesta nova imatge “Barcelona Fashion Forward” a dues noves peces: 
2.1: Banner animat promocional (format gif) 768 x 302 px. 
2.2: Landing page a la que redirigiria el banner promocional. Només cal dissenyar la primera capa de la landing 
page, que cal lliurar en format PDF, no cal programar-la. A l’annex 3B d’aquest plectrobareu la capçalera i el peu 
que cal aplicar. 
 
3. Nou logotip del Projecte de Vida Professional, que inclogui el text “PRO VP” i “Projecte de Vida Professional” per 
fer-lo més actual i atractiu pel públic al que va dirigit: professorat i estudiants de formació secundària obligatòria i 
post-obligatòria (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior). S’adjunta informació sobre el 
programa i el logotip actual a l’annex 3C d’aquest plec. 
 
Cal lliurar les propostes impreses i en format PDF (excepte la peça 2.1 que només cal lliurar-la en format gif). 
 
 
LOT 3. DISSENY, MAQUETACIÓ I COORDINACIÓ EDITORIAL DE PUBLICACIONS I INFORMES 
 
Objecte: 
 
Disseny i maquetació de nous informes, llibres  i publicacions, i, en els casos necessaris, coordinació editorial del 
contingut (revisió d’estil i ortogràfica) i de les versions idiomàtiques. A continuació es llisten els tipus de tasques que 
s’inclouen en aquest lot:   
1. Disseny i maquetació de nous informes, llibres i publicacions: disseny de la línia gràfica general,  portada i 

maquetació interior, incloent el disseny d’infografies, taules, gràfics, i, si és el cas, d’il·lustracions. 
2. Coordinació editorial d’informes i publicacions, amb diferents nivells d’intervenció segons la peça:  

a. Revisió de textos (ortogràfic i d’estil, seguint el manual de Barcelona Activa) 
b. Edició de continguts quan sigui necessari (redacció, creació de destacats i infografies, etc.)  
c. Coordinació i revisió de versions idiomàtiques: No s’inclou la traducció de textos sinó la revisió de les 

versions traduïdes per controlar la coherència de continguts i maquetes i per acabar d’ajustar elements com 
gràfics o infografies, per preparar els arxius finals. 

d. Preparació de versions adaptades per web i AAFF per impressió   
 
Proposta tècnica 
 
Proposta de portada, portadeta, índex i 4 pàgines interiors del Llibre blanc del futur del treball. 
 
Cal presentar una nova proposta de llibre diferent a l’actual, no cal mantenir la tipografia ni els colors, però sí 
incorporar la identitat gràfica de Ajuntament i Barcelona Activa per a publicacions. 
 
En concret cal presentar portada i contraportada, índex, portadeta, i les següents pàgines interiors: pàgina 29, 
pàgina 64 (amb gràfics i text, encara que no sigui text complert) i pàgines 166-167 amb infografies i/o icones (es pot 
incloure contingut fins a la pàg.169 aprox. però només cal presentar una doble pàgina per valorar la maquetació 
amb infografies i/o icones). 
 
La informació per realitzar aquesta tasca és a l’annex 4A d’aquest plec. 
 
2. Edició del text que adjuntem (extracte del manual d’acollida per a nou personal de Barcelona Activa): Revisió 
ortogràfica i d’estil, edició de títols i creació de destacats. La informació per realitzar aquesta tasca és a l’annex 4B 
d’aquest plec. 
 
Cal lliurar les propostes impreses i en format PDF. En el cas del text editat, cal presentar la versió editada, amb el 
text proposat i indicant els destacats (no cal maquetar). 
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PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
La persona física o empresa contractada haurà d’estar disponible per telèfon o per e-mail tots els dies laborables de 
9 a 18:30 hores, excepte el mes d’agost. A més, en el cas de tasques urgents, caldrà que presenti la proposta 
gràfica en un termini màxim de 48 hores.  
 
REQUERIMENTS 
 
La persona física o empresa contractada cedirà tots els drets d’autor, imatge, música, models, fotografia i altres de 
forma universal, per tots els formats i mitjans per un període de 3 anys.   
 
La persona física o empresa contractada estarà disposada en tot moment a treballar de forma paral·lela i conjunta 
amb altres proveïdors en serveis que pugui tenir Barcelona Activa o l’Ajuntament de Barcelona, ja es tracti d’estudis, 
centrals de mitjans, agències d’esdeveniments, agències d’internet, productores, estudis de so, etc.  

 
La persona física o empresa contractada ha de seguir la normativa gràfica de Barcelona Activa i la municipal així 
com els logotips, que estan disponibles en el link següent: http://www.bcn.cat/publicacions/normativagrafica/. En 
concret s’ha de seguir el manual número 5 (Comunicació). També s’adjunta el manual corporatiu de Barcelona 
Activa. 
 
ANNEXES 
 
Annex 1: manual d’estil, logotip i tipografies de Barcelona Activa. La normativa gràfica de l’Ajuntament de Barcelona 
es pot consultar en el següent link: http://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5.pdf 
 
Annex 2: informació per elaborar els materials que es demanen en el lot 1. 
 
Annex 3: informació per elaborar els materials que es demanen en el lot 2. 
 
Annex 4: informació per elaborar els materials que es demanen en el lot 3. 
 
Es poden descarregar en el 
link: https://www.dropbox.com/sh/6bp1kmnrctubzhh/AACoAis20dP460zd3beFCh6Ha?dl=0 

 
 
 
 
 
 
Jordi Sacristán Adrià 
Director de Màrqueting i Comunicació 
 
Barcelona, 4 de gener de 2019 
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