CONTRACTE DE 10 MESOS PER A LA CREACIÓ I DISSENY DE DIFERENTS
ELEMENTS DE DISSENY GRÀFIC PEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS.
1.Objecte: El Consorci del Lluçanès està interessat en realitzar una contractació menor
dels serveis professionals per la creació i disseny de diferents elements comunicatius del
propi Consorci per tal de treballar per una imatge pròpia i conjunta seguint uns mateixos
paràmetres i criteris d'imatge i comunicació.
S’haurà de dissenyar tot tipus de suports gràfics de comunicació, ja siguin impresos o
digitals. Les tasques a desenvolupar consistiran en:
- Disseny de materials corporatius del Consorci
- Adaptació de dissenys a nous formats d'elements ja existents.
- Dissenyar materials gràfics d’acord amb la imatge del Consorci
- Fer tractaments digitals d’imatges, documentació gràfica, maquetació.
- Disseny elements gràfics interactius.
- Creativitat, producció i adaptacions per a formats on-line: banners, gifts animats
- Elaborar presentacions gràfiques de les actuacions de caràcter formatiu o
informatiu del Consorci.
- Creació, disseny i maquetació de nous catàlegs, cartells, fulletons.
- Disseny i maquetació impresa i digital de publicacions d’edició anual.

2.Termini i lloc de presentació:
De l’1 al 19 de març de 2018
Interessats enviar sol·licituds segons model normalitzat disponible a les oficines del
Consorci i a la pàgina web www.llucanes.cat, i la documentació requerida abans del dia 19
de març a consorci@llucanes.cat (documentació a presentar en PDF) o bé a les oficines
del Consorci, Carrer Vell, 3, de Santa Creu de Jutglar, de dilluns a divendres de 08:30h a
15:00h
3.Presentació de documentació:
A. Document de sol·licitud, segons model normalitzat.
B. Un pressupost on s'ha d'incloure:
Definició de preu aproximat per cadascun dels següents elements:













Disseny i maquetació d’una Memòria de 20 pàgines aproximadament.
Disseny i maquetació de tríptic.
Disseny i maquetació de flyer.
Disseny i maquetació d’un llibret de 20 pàgines.
Plantilla de cartell.
Creació de Banner digital.
Creació de d’imatge gràfica.
Creació d’imatge digital.
Creació de d’anunci.
Creació i maquetació de catàleg.
Creació i maquetació de polidíptic .
Creació d’infografia.

C. Presentació d’un Book de la producció pròpia.
Els materials realitzats quedaran en propietat del Consorci del Lluçanès i s’hauran de
subministrar els originals.
4. Obligacions i drets recíprocs del contractista i el Consorci:

A. Seran obligacions del contractista i correlatius, les següents:
1. L’adjudicatari està obligat a disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials, que
siguin necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades.
2. Disposar de l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada
execució del servei.
3. El contractista també està obligat a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral,
de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball, restant el Consorci eximit de
responsabilitat per qualsevol incompliment.
4. L’adjudicatari haurà d’acreditar estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
5. El preu inclou totes les despeses que l’adjudicatari ha de realitzar pel compliment de les
prestacions contractades, com són les generals, financeres, beneficis, assegurances,
transport i desplaçaments, honoraris del personal tècnic al seu càrrec, taxes i altres
classes de tributs inclòs l’import de l’import sobre el Valor Afegit (IVA).
B. Constituiran obligacions del Consorci, amb els correlatius drets del contractista, les
següents:
1. Abonament al contractista segons els treballs realitzats.
2. Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter extern que
es puguin presentar i afectin el servei.

5. Protecció de Dades de Caràcter Personal
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'art. 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries
per garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al Reglament de
Mesures de Seguretat, aprovat per RD 1720/2007 de de 21 de desembre, pel que
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb el nivell de
seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals
objecte de tractament.

