Expedient: 2020/7242
Contractació administrativa de serveis de producció de comunicació audiovisual
per mig de la cooperació horitzontal dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume
d’Enveja, Camarles i l'Ampolla:
Formalització amb l’ajuntament de Camarles.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 2021
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D'una altra part, Sr. Ramon Brull Melich, amb DNI 40909444B, Alcalde de
l’ajuntament de Camarles, en nom i representació de l’ajuntament de Camarles amb
NIF P4318300C, representació que ostenta en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i autoritzat per subscriure el
present Conveni per acord de Ple de sessió de data 15 de març de 2021.
Compareix Teresa Roca Castell Secretària de l’Ajuntament per tal de donar fe de la
signatura així com assistència jurídica.
Compareix David Torres Fabra Secretari acctal. de l’Ajuntament per tal de donar fe de
la signatura així com assistència jurídica.
I de l’altra, el Sr. Josep Maria Arasa Fort, major d'edat, amb domicili C/Barcelona,
2 8 de Masdenverge – Tarragona, amb DNI núm. 40919861D, en nom de LIARBA
COMUNICACIO SL, SETMANARI L’EBRE SL, IMAGINA RÀDIO SL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES NIF U06884274 amb seu social a C. Santa Maria Rosa Moles, 2 – planta
baixa porta, 2 de 43500 Tortosa; d’ara endavant l’adjudicatari.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en
les respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN
1.- Per acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2021 es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de serveis de producció de comunicació
audiovisual per mig de la cooperació horitzontal per als ajuntaments de Deltebre,
Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l'Ampolla per mig de procediment obert
tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada amb les següents dades
econòmiques i durada:
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import de licitació dos anys

Deltebre
Sant Jaume d'Enveja
Camarles
l'Ampolla
Total

Import Contracte (2 anys)
IVA
BASE
133.588,72 € 23.184,82 € 110.403,90 €
27.796,10 €
4.824,12 €
22.971,98 €
25.582,25 €
4.439,90 €
21.142,36 €
25.431,49 €
4.413,73 €
21.017,76 €
212.398,56 € 36.862,56 € 175.536,00 €

VALOR ESTIMAT
Valor estimat del contracte
Valor Estimat del contracte
Import
Possibles modificacions (20%)
Pròrrogues (2 anys)
Incentius
TOTAL VEC

TERMINI D'EXECUCIÓ:
PRÒRROGA:
TERMINI DE GARANTIA

175.536,00 €
35.107,20 €
175.536,00 €
48.000,00 €
434.179,20 €

Dos anys
Durada màxima: DOS ANYS
Un any

2.- Que per acord de Junta de Govern Local de data 4 d’agost de 2021. M. Elisabeth
Tomàs Franch”.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1r.- Adjudicar, per a l’Ajuntament de Camarles, el contracte de “serveis de producció
de comunicació audiovisual per mig de la cooperació horitzontal dels ajuntaments de
Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l'Ampolla” a la UTE LIARBA
COMUNICACIÓ, SL – SETMANARI L’EBRE, SL – IMAGINA RÀDIO (UTE DELTA-3),
amb NIF **68842**, pel següent preu:
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anualitats contracte (2 anys)
128
365
237
25/08/2021- 01/01/202201/01/202331/12/2021 31/12/2022
11/07/2023

Camarles

4.418,37 €

12.599,26 €

8.180,89 €

anualitats pròrroga primera
192
173
12/07/2023- 01/01/202431/12/2023
11/07/2024

Camarles

6.627,56 €

5.971,70 €

anualitats pròrroga segona
192
173
12/07/2024- 01/01/202531/12/2024
11/07/2025

Camarles

6.627,56 €

5.971,70 €

Amb subjecció als criteris subjectius ofertats per l’adjudicatària i les millores objectives.
3.- Que l'adjudicatària ha constituït la garantia definitiva la qual serà retornada o
cancel·lada quan s'hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi acomplert
satisfactòriament el contracte, o bé quan s’hagi resolt per raó no imputable a
l’adjudicatari.
4.- Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta a la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen al
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23
/ UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, així com al Reial Decret 817/2009, de 8
de maig, pel qual s’aprova el reglament parcial de la Llei de contractes del sector públic
i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la Llei de contractes del sector públic.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’adjudicatària qui s’obliga a la prestació del servei de producció de
comunicació audiovisual per als ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i
l'Ampolla, d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules
Administratives, que degudament signats per les parts en prova d’acceptació
incondicional i sense reserves, s’incorpora com a document annex al present contracte,
juntament amb l’oferta.
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SEGONA.- L’import total del contracte pel que fa a la part de Camarles és de:
anualitats contracte (2 anys)
128
365
237
25/08/2021- 01/01/202201/01/202331/12/2021 31/12/2022
11/07/2023

Camarles

4.418,37 €

12.599,26 €

8.180,89 €

anualitats pròrroga primera
192
173
12/07/2023- 01/01/202431/12/2023
11/07/2024

Camarles

6.627,56 €

5.971,70 €

anualitats pròrroga segona
192
173
12/07/2024- 01/01/202531/12/2024
11/07/2025

Camarles

6.627,56 €

5.971,70 €

Es pagarà per part de cadascun dels ajuntaments i en el terminis previstos a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, sempre tenint en compte allò
previst en plec de clàusules administratives.
TERCERA.- El termini d’execució és des del dia 25 d’agost de 2021 i fins l’11/07/2021
inclosos. Es preveu la possibilitat de pròrroga d’acord amb les anualitat del punt
precedent.
QUARTA.- El termini de garantia serà previst en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, durant el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva.
CINQUENA.- Correspon a l’administració adjudicadora la interpretació dels plecs i del
present contracte administratiu, així com modificar-lo per raons d’interès públic, acordarne la resolució i determinar-ne els efectes.
SISENA.- L’adjudicatari manifesta que coneix els plecs de clàusules administratives
particulars i els plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, i en
dóna la seva conformitat.
SETENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el seu desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus
drets, o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, signen aquest contracte amb la supervisió del secretari acctal. de
l’Ajuntament de Deltebre qui en dóna fe, la data del contracte és aquella de la última
signatura electrònica en ell continguda.
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DOCUMENT
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
REPRESENTANTS DE LES PARTS PER
CORRESPONENTS I L’ADJUDICATÀRIA

PER
LES
PERSONES
ELS/LES SECRETARIS/ES
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DENOMINACIÓ EMPRESA:
CIF:
ADREÇA POSTAL:
EMAIL PER NOTIFICACIONS:
TELÈFON NOTIFICACIONS:
WEB

LIARBA COMUNICACIO SL. SETMANARI L’EBRE SL, IMAGINA RÀDIO SL
UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES LLEI 18/1982
B43831353
C/ ROSA MARIA MOLES, 2 BAIXOS
GESTIO@EBREDIGITAL.CAT
692816213
WWW.EBREDIGITAL.CAT

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Josep Maria Arasa Fort, major d'edat, amb domicili C/Barcelona, 28 de
Masdenverge – Tarragona, amb DNI núm. 40919861 D, en nom de LIARBA
COMUNICACIO SL, SETMANARI L’EBRE SL, IMAGINA RÀDIO SL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES LlEI 18/1982, assabentant del Plec de clàusules administra ves
par culars reguladores del procediment, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació
del contracte administra u de serveis/obres D’EXPEDIENT 7242/2020 accepta
íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es
compromet a complir-les estrictament, ofereix realitzar l’objecte contractual de
referència per la quan tat de:

172.902.96€
Així mateix s’ofereix les següents millores/criteris sense cost addicional per als
poders adjudicadors:
Criteri de valoració (màxim 20 punts)

a) El preu. Es valorà més ob ndrà la màxima puntuació aquella proposició que ofer un
preu més baix. La puntuació es calcularà amb fórmula:

172.902.96€

Percentatge de descompte sobre els preus unitaris dels
productes previstos en la condició primera del Plec de
Condicions Tècniques Par culars. Obtenint la màxima
puntuació aquella empresa que ofereix un percentatge més
elevat de descompte aplicable a tots i cadascun dels preus
unitaris (percentatge únic per a tots els preus) 10 punts
màxim

66%

Indiqueu el
percentatge de
descompte que oferiu

Aquestes millores es repar ran entre les administracions contractants en funció de
la proporcionalitat de la seva aportació econòmica a sufragar l’import del
contracte. El repar ment proporcional s’acordarà per la Comissió de seguiment.

Criteri/ millora sense cost per als
Ajuntaments

Puntuació (màxim 60)

Falques publicitàries, spots, anuncis i
banners als mitjans propis, adscrits o
vinculats de l’empresa adjudicatària per als
anuncis dels Ajuntaments sense cost per al
mateix (subcriteris no acumula us dintre de
cada subcriteri):
Premsa escrita:(màxim 20 punts) o Nombre anual
(incloses pròrrogues) de pàgines senceres promocional.
Les pàgines seran distribuïdes temporalment pels
ajuntaments amb possibilitat d’equivalències divisòries de
l’espai sencer ofertat.

Fins a 50 punts segons s’exposa a
con nuació:

o 25 pàgines/any...20 punts o 20
pàgines/any...16 punts o 10 pàgines/any...
8 punts o 5 pàgines/any... 4 punts

25 PÀGINES SENCERES
(*) cer ﬁcat adjunt
Televisió: (màxim 17 punts) o Nombre anual (incloses
pròrrogues) d’espots de 25 segons o Nombre anual
(incloses pròrrogues) de repe cions d’espots

25 espots/any i 996 repe cions/any...17
punts o 20 espots/any i 747
repe cions/any...14 punts o 15 espots/any
i 498 repe cions/any...10 punts o 10
espots/any i 249 repe cions/any...7 punts

25 CAMPANYES D’ESPOTS
(*) cer ﬁcat adjunt
Ràdio: (màxim 8 punts) o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de falques de 25 segons o Nombre anual
(incloses pròrrogues) de repe cions de falques

25 falques/any i 996 repe cions/any...8
punts o 20 falques/any i 747
repe cions/any...7 punts o 15 falques/any i
498 repe cions/any...5 punts o 10
falques/any i 249 repe cions/any...3 punts

25 CAMPANYES DE FALQUES
(*) cer ﬁcat adjunt
Premsa digital: (màxim 5 punts) o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de banner principal capçalera per durada de
10 dies

PUNTS

25 banners /any ...5 punts
o 20 banners /any ...4 punts o 15 banners
/any ...3 punts o 10 banners /any... 2 punts

25 CAMPANYES DE BANNERS
(*) cer ﬁcat adjunt

Possibilitat de desconnexió de la freqüència analògica de les Ràdios pròpies quan
aquesta no disposi de programació pròpia i redirecció cap a emissora pròpia de
l’empresa adjudicatària amb con nguts subs tu us i relacionats.

CERTIFICAT 1
Existeixen, en l’oferta que presentem, no una, sinó ﬁns a cinc opcions, per possibilitar
la desconnexió, conjunta o individual, de les freqüències analògiques de les Ràdios
pròpies (emissores municipals dels ajuntaments que convoquen el concurs). En el cas
que aquestes ràdios no disposen de programació pròpia, o en el cas que vulguin
agafar puntualment i per franges els senyals radiofònics i els con nguts de qualsevol
de les nostres cinc opcions, cer ﬁquem i acreditem que poden fer des del minut u,
tot garan nt la con nuïtat i sense cap interrupció al ser ja opera ves. Cal subratllar
que aquestes cinc opcions són vàlides, són complementàries i a la vegada individuals.
Són versà ls i es poden u litzar en format d’emissió conjunta per a totes les ràdios
pròpies, o bé individualment per a cadascuna d’elles. Creiem que és una oferta de
màxims, per quan tat, qualitat i diversitat, que no admet comparació en el
panorama radiofònic de les Terres de l’Ebre, i que beneﬁciaria les següents emissores:
-

Ràdio Delta al 107.6 FM
Enveja Ràdio al 91,1 FM
CAM Ràdio al 104.6 FM

IMAGINA RÀDIO, 103.9 FM: S’adjunta a aquest
document un cer ﬁcat especíﬁc el
director-gerent d’aquesta emissora i empresa,
pròpia i futura SÒCIA de la UTE, posant a
disposició dels ajuntaments que convoquen el
concurs, la possibilitat de connectar-se i oferir
els seus con nguts. Val a dir que des de la seua
creació l’emissora Enveja Ràdio ja u litza
aquest sistema, al no exis r en l’oferta
radiofònica de les Terres de l’Ebre cal
alterna va de més qualitat i ﬁabilitat, que a
més ja és opera va. Els con nguts són d’interès
general ja que es tracta de la única emissora
privada de capital ebrenc que cobreix tot el
territori. Una bona opció és el magazine ma nal ‘De Bon Ma ’, els butlle ns
informa us horaris, la programació espor va i la musical de màxima qualitat.
DIGITAL HITS, 106 FM: El mateix cer ﬁcat adjunt del director-gerent d’Imagina Ràdio
acredita que aquesta segona programació, la que actualment s’emet pel dial 106FM
amb la senyal de Digital Hits, es podria redireccionar també amb les mateixes ﬁnalitats
i objec us. Els con nguts serien en aquest cas musicals.

LA XARXA: LA UTE que es presenta a
aquest concurs, per mitjà de l’empresa
LIARBA COMUNICACIÓ SL (des de 2011),
vinculada a Ebre Digital SL (a qui va
traspassar els drets el 2013), és la
primera en tat adscrita des de l’any
2011 a la Xarxa de Comunicació Local (la
XAL, la Xarxa), i conjuntament tenen
subscrits i signats els protocols que li
permeten disposar de la seua
programació radiofònica les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any, amb una oferta
de gran qualitat i diversitat. Les mateixes
empreses són les que han ges onat, i
han aconseguit, que també les emissores
municipals de Ràdio Delta, com la
d’Enveja Ràdio, s’hagin conver t en
en tats reconegudes per la mateixa
Xarxa.
RÀDIO DIGITAL TDT: Les empreses que
conﬁguren la UTE tenen contractada
amb l’empresa CELLNEX la ges ó del
múl plex ubicat al cim de Coll-Redó a
Tortosa, des d’on es distribueix el senyal
de la Televisió Digital Terrestre (TDT) al
conjunt de les Terres de l’Ebre. I aquest
sistema inclou també espai suﬁcient per
habilitar 2 freqüències de ràdio digital
que tenen el mateix radi i àmbit de cobertura, la qual cosa signiﬁca que hi ha dos
altres programacions de ràdio disponibles per a que puguen ser aproﬁtades pels
ajuntaments i ràdios que convoquen el concurs. Aquestes dos ràdios digitals tenen
l'avantatge de que cobreixen tot l’àmbit del delta de l’Ebre i també el de les Terres de
l’Ebre, ja que es poden sintonitzar des dels smart tv (les televisions digitals
intel·ligents) que ja ocupen més del 50% de les llars de tot el territori, I amb major
qualitat. Si aquesta és l’opció escollida ﬁnalment pel licitador, la programació pot ser
la mateix que Imagina Ràdio, que actualment es remet per aquest mateix sistema, o
es podria crear a la carta com una programació de recurs en cas de casos puntuals.
Com demostra aquest quadre (h ps://www.tdt1.com/canales-tortosa/) La UTE és la
única agrupació d’empreses que té opera u aquest servei.

Emissió de Ràdio (Delta.cat) per mig de Televisió Digital Terrestre
CERTIFICAT 2
En l’oferta que presentem, per cer ﬁcar i jus ﬁcar davant del Jurat que podem ser
mereixedors de la millor nota possible en l'apartat que demana que sigui possible la
“emissió de Ràdio (Delta.cat) per mig de la TDT”, inclòs dins del concurs com a un
“Criteri / millora sense cost per als ajuntaments”, es dona compliment amb les
següents dades:
1 / EXEMPLE 1: El locutori de Ràdio Delta,
com el d’algunes emissores municipals
associades en coproducció amb la Xarxa
(veure imatge), ja han estat conver des en
un plató de televisió des del qual
s’eme en con nguts en directe al conjunt
de les Terres de l’Ebre. Va ser aquest un
projecte pioner que va donar una
projecció i audiència històrica a la capitalitat medià ca de Deltebre, i que només va
funcionar uns mesos per les diﬁcultats tècniques que hi havia a d’altres municipis. No
era el cas de l’ajuntament de Deltebre que ja tenia, i manté, el sistema de realització
automà ca ION i càmeres go-pro i so ware exclusiu.
2 / EXEMPLE 2: En l’oferta que presentem
ens comprometem a emetre programació
diària des del locutori de la Ràdio
(Delta.cat) tot respectant les normes del
concurs, i com a millora acreditem un
format ja opera u, eﬁcaç i de gran
audiència, que dóna el màxim
protagonisme a la capitalitat medià ca del
delta perquè és des de Deltebre des d’on
es coordinen i es presenten totes les no cies que es generen diàriament al conjunt de
l’Ebre. Un sistema que es pot extendre a d’altres localitzacions municipals, com les
que consten al concurs.
3 / OPCIÓ LTERNATIVA: En l’oferta que presentem, i com a
opció alterna va, s’afegeix la disponibilitat d’un segon canal
de TDT que podria dedicar-se únicament a reproduir la
programació de Delta.cat, o una part d’ella, ja que està
únicament a l’espera de l’encesa. Aquest segons canal, que té com a nom provisional
el de TE24, està ja integrat al múl plex de CELLNEX a Coll-redó Tortosa i equipat amb
tecnologia digital HD per emetre amb màxima qualitat, els con nguts quan s’acorde.

OBLIGATORI

Sí/NO

Declaro que nc previst subcontractar els
servidors o els serveis associats als mateixos

SÍ

En cas de resposta aﬁrma va cal indicar:
- El nom o el perﬁl empresarial de l’empresa a la
qual es contractarà.

EBRE DIGITAL SL, empresa responsable de la ges ó
de CANAL TERRES DE L’EBRE i diari digital:
EBREDIGITAL.CAT

SERVIDORS: Els ja opera us actualment.
Proveïdor: Kinsta Inc. (Estats Units)
Servidor: 162.159.135.42
Ubicació: Bèlgica
Proveïdor: David Comuñas Serrano (Espanya)
Els servidors i des d'on es prestaran els serveis
associats al contracte seran els següents:

Servidor: 161.97.135.188 / 161.97.135.189
Ubicació: Alemanya

LLOC PRESTACIÓ SERVEIS:
-

Seu central de CANAL TERRES DE L’EBRE al
carrer Bisbe Serra 6 de Tortosa.

-

Seu central d'empreses UTE: carrer Rosa Ma.
Molas 2 baixos, Tortosa.

I, per a què així cons , signo els presents cer ﬁcats (I i II)

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

40919861D Signat digitalment
per 40919861D
JOSEP MARIA JOSEP MARIA ARASA
(R: B43831353)
ARASA (R:
Data: 2021.05.11
B43831353) 10:11:46 +02'00'

DENOMINACIÓ EMPRESA:
CIF:
ADREÇA POSTAL:
EMAIL PER NOTIFICACIONS:
TELÈFON NOTIFICACIONS:
WEB

LIARBA COMUNICACIO SL. SETMANARI L’EBRE SL IMAGINA
RÀDIO SL, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES LLEI 18/1982
B43831353
C/ ROSA MARIA MOLES, 2 BX
GESTIO@EBREDIGITAL.CAT
692816213
WWW.EBREDIGITAL.CAT

PROPOSICIÓ AMB CRITERIS SUBJECTIUS
Josep Maria Arasa Fort, major d'edat, amb domicili a C/Barcelona, 28 de
Masdenverge – Tarragona, amb DNI núm. 40.919.861-D en nom de LIARBA
COMUNICACIÓ SL, SETMANARI L’EBRE SL, i IMAGINA RÀDIO SL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESESS LLEI 18/1982, assabentant del Plec de clàusules administra ves
par culars reguladores del procediment, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació
del contracte administra u amb número d’EXPEDIENT 7242/2020 accepta
íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es
compromet a complir-les estrictament, ofereix, les següents avantatges a l’execució
sense cost addicional per als poders adjudicadors:

10 COBERTURES ANUALS EN DIRECTE GRATUÏTES
Núm
1
2
3
4
5
6
7

MUNICIPI
DELTEBRE
DELTEBRE
DELTEBRE
DELTEBRE
DELTEBRE
DELTEBRE
DELTEBRE

9

ST. JAUME
L’AMPOLLA

10

CAMARLES

8

DATA / MOTIU
GENER. CAVALCADA DE REIS.
FEBRER. RÚA DE CARNAVAL.
MAIG. INAUGURACIÓ MESCLA.
JUNY. ESPECIAL, TEMPORADA TURÍSTICA
JULIOL. INAUGURACIÓ DELTEBRE DANSA.
AGOST. PREGÓ FESTES MAJORS.
DESEMBRE. ESPECIAL, PARC DE NADAL
SETEMBRE. FESTA DE LA SEGA.
MAIG. DIADA DE L’OSTRA.
JULIOL. OFRENA FESTES MAJORS.

PUNTUACIÓ

ESCALETES (de les 10 cobertures anuals en directe gratuïtes)
1. DELTEBRE. GENER. CAVALCADA: Un set de televisió central prop de la
presidència (autoritats), amb punts de connexió connectats per seguir des de
diferents perspec ves tota l desﬁlada, amb la previsió de man ndre l’acte
durant dos hores, i que sigue vist per totes les Terres de l’Ebre a temps real,
més les reemissions posteriors.
2. DELTEBRE. FEBRER. RUA DE CARNAVAL: Un set de televisió central prop de la
presidència (autoritats), amb punts de connexió connectats per seguir des de
diferents perspec ves tota la desﬁlada, amb la previsió de man ndre l’acte
durant dos hores, i que sigue vist per totes les Terres de l’Ebre a temps real,
més les reemissions posteriors.
3. DELTEBRE. MAIG. MESCLA: L’àrea de demostracions culinaries s’adaptarà a un
set de televisió, degudament sonoritzat i il.luminat, per seguir amb tres
càmeres ﬁxes les presentacions, més càmeres especials per mostrar els plats i
escoltar les presentacions dels cuiners.
4. DELTEBRE. JUNY. TURISME: Programa especial d’exterior des de les platges de
Riumar.
5. DELTEBRE. JULIOL. DELTEBRE DANSA: Retransmissió de l’acte d’inauguració o
d’alguns dels espectacles si els organitzadors ho autoritzen.
6. DELTEBRE. JULIOL. PREGÓ I PUBILLES: Retransmissió de l’acte d’acord al guió
previst pels organitzadors.
7. DELTEBRE. AGOST. PARC DE NADAL: Un set de televisió central per seguir tots
els tallers i que sigue vist per totes les Terres de l’Ebre a temps real.
8. SANT JAUME D’ENVEJA. SETEMBRE. LA SEGA: Programa especial d’exterior des
del lloc on es celebra la festa de la sega per companyar televisivament l’acte.
9. L’AMPOLLA. MAIG. DIADA DE L’OSTRA: Programa especial d’exterior des del
passeig marí m de l’Ampolla per acompanya televisivament la Diada de l’Ostra.
10. CAMARLES. JULIOL. OFRENA FESTES MAJORS: Un set de televisió central prop
de la presidència (autoritats), amb punts de connexió connectats per seguir
tota la desﬁlada, amb la previsió de man ndre l’acte durant dos hores, i que
sigue vist per totes les Terres de l’Ebre a temps real.
NOTA: Qualsevol dels directes es pot subs tuir per un altre acte equivalent.

CARACTERÍSTIQUES
Un equip de màxim nivell i qualitat s’encarregarà de garan r la retransmissió en
directe dels esdeveniments relacionats, i amb les següents garan es diferencials
respecte qualsevol altre oferta:
1. Màxima qualitat d’imatge, ja que ges onem la única TV en tecnología HD de
principi a ﬁ, ja plenament opera va.
2. Màxim impacte. Ges onem la televisió local de més audiència acreditada al
delta de l’Ebre i a les Terres de l’Ebre, demostrat pels estudis de Konodrac i
Infortècnica.
3. Disposem de la única televisió local amb Unitat Mòbil pròpia plenament
equipada per fer retransmissions en directe.
4. Som socis de la societat Televisions Digital Independents (TDI), amb dos Unitat
Mòbis, una amb HD i l’altra SD, una d’elles equipada en ﬁns a 7 càmeres, que
pot u litzar-se per a les retransmissions.
5. Tenim un currículum de professionals d’al ssim nivell. Concretament els
següents:
●
●
●
●
●
●

REALITZADOR: Jordi Allepuz (25 anys d’experiència, ex-TV3)
CÀMERA 1: Miquel Àngel Colomer (càmera amb experiència acreditada)
CÀMERA 2: Miquel Segarra (càmera amb experiència acreditada)
PRODUCTORA EXECUTIVA: Karla Obando
PRESENTADORES PRINCIPALS: Clara Tena o Lluïsa Bertomeu
PRESENTADOR A PEU DE CAMP: Roger Font i Dani Sainz.

EXPERIÈNCIA ACREDITADA: aquest equip, entre 2020 i 2021, ha realitzat les següents
retransmissions en directe:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gastromar L’Ampolla 2021
Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021: Acte Inaugural
Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021: Premis 7 tresors
Pregó Setmana Santa
Cavalcades (Tortosa, Amposta, l’Aldea, Flix...)
Acte Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones
Misses dominicals (Diumenge de Rams, processons Setmana Santa).
Par ts de vòlei Roquetes (tots els par ts a casa)
Gastro-Ebre L’Ampolla 2020 i 2021
Diada Nacional de Catalunya

QUALITAT i CREATIVITAT: Disposem d’un productora audiovisual especíﬁca per sa sfer
qualsevol necessitat, especialitzada en els directes de màxima qualitat i ﬁabilitat
tècnica i professional, i amb els següents equipaments:
●
●
●
●
●

Unitat mòbil HD equipada amb senyal streaming
Unitat Mobil TDI HD i SD
Càmeres 4k (ﬁns a 7 unitats)
Giroscopi, slider
Grua

MULTIDIFUSIÓ: Estem especialitzats en fer emissions per streaming, ja sigui per les
nostres xarxes socials o directament per les del client.
●
●
●
●

●

CANAL STREAMING (propi): h ps://ebredigital.cat/en-directe/
Facebook 1: h ps://www.facebook.com/canal.terresdelebre
Facebook 2: h ps://www.facebook.com/ebredigital
Instagram: h ps://www.instagram.com/canalte/
Youtube: h ps://www.youtube.com/channel/UCjf2KnbIzfZ7EFgz8bCSLjQ

MULTIPLATAFORMES: la UTE pendent de cons tuir, estarà formada per les tres
empreses LIARBA COMUNICACIÓ, SL (sòcia i vinculada a Ebre Digital SL), Imagina Ràdio
i el Setmanari L’Ebre, pot quadruplicar la difusió amb el format de mul plataforma.
Cal subratllar que tots els mitjans tenen a més el seus propis webs i les respec ves
xarxes socials, amb la qual cosa la difusió territorial és màxima i inigualable:
○

WEBS I XARXES MITJANS VINCULATS:
■ Web Canal Terres de l’Ebre
■ Web Setmanari L’Ebre
■ Web Imagina Ràdio

○

WEBS I XARXES AJUNTAMENTS:
■ Deltebre
■ Sant Jaume d’Enveja
■ L’Ampolla
■ Camarles

RENOVACIÓ APLICACIONS CORPORATIVES
1. Plafó estudis principals (1A i 1B)
2. Espumes corpora ves dels micròfons
3. Pàgina web
Es valorarà en tots els casos la proposta de disseny plantejada d’acord amb el manual
d’imatge corpora u existent.

CERTIFICAT i/o JUSTIFICACIÓ
En l’oferta que presentem ampliem i millorem el projecte ja creat i desenvolupat per
una empresa vinculada a la nostra UTE pendent de cons tuir, la qual cosa aporta major
opera vitat.
La diferència és ara que el projecte, anteriorment protagonitzat només per Deltebre,
s’amplia ara a Sant Jaume d’Enveja, l’Ampolla i Camarles, amb l’afegit dels nuclis urbans
de Riumar, Els Muntells, Balda, El Roqué, Lligallo del Gànguil i Poble Nou.
A nivell d’imatge corpora va l’Ajuntament de Deltebre té establertes les següents
normes, que s’aplicaran en la mesura del possible els tres elements que es valoren en
aquest apartat. Es ndrà en compte concretament el següent, sobre l’emblema:
● “Símbol creat a par r de la modiﬁcació de la ﬁgura vegetal integrada a l’escut
oﬁcial del municipi de Deltebre: dos rams d’espigues d’arròs d’or, on el ram
inclinat representa el reﬂex de l’arròs a l’aigua, formen un cor decantat que
simbolitza la ubicació central del municipi al Delta de l’Ebre. A la part inferior
del conjunt, hi ﬁgura el nom de l’ens, escrit horitzontalment, en minúscules, de
color negre i disposat en dos nivells de lectura. Tot el conjunt queda integrat en
una estructura de proporcions dos d’alt per tres de llarg. El color u litzat per als
dos rams d’espigues d’arròs és el Pantone Process Yellow U, i les pograﬁes
emprades en el text són: Helvè ca Regular, per a la primera línia de text, i
Helvè ca Bold, per a la segona”.
També es ndrà en compte el que recomana el mateix ajuntament:
● En el cas que l’Ajuntament de Deltebre col·labori amb alguna de les ac vitats
que organitzeu, s’hauria d’afegir l’emblema en qualsevol material publicitari
que s’edites per a fer difusió de l’ac vitat. Es recomanable u litzar la versió
original, és a dir, la versió en color amb fons blanc. En tot cas, si això no és
possible per les caracterís ques del material, també podeu u litzar la versió en
una nta (negre o blanc). Us podeu descarregar els tres ﬁtxers conjuntament a
con nuació

I pel que fa als altres tres ajuntaments adscrits al projecte, també
es ndran en compte les seus respec ves imatges corpora ves pel
que fa a colors i pologia del text u litzat, mirant de trobar la
majoria de punts en comú per a que el resultat ﬁnal sigui òp m, i
signiﬁqui, a més a més, una evolució del logo p de DELTA.CAT en
el punt de par da.

PROPOSTA 1A / TÒTEMS PER A TOTS ELS ESTUDIS LOCALS
Disseny de 5 Tòtems Publicitaris model Tribeca que es repar rien pels diferents estudis
de Delta.cat per a que totes les poblacions nguesseu el seu propi plató o punt de
connexió.
FORMAT: Els 4 cubs que formen el tòtem aniran amb el logo p de Delta.cat, 2 amb fons
verd corpora u i 2 amb fons blanc/gris clar corpora u per donar més dinamisme. Es
personalitzaria per a cada plató/punt de connexió la imatge corpora va especíﬁca del
municipi corresponent.
ESTRATÈGIES:
● Aquests tòtems serviren per decorar l'estudi central i donar més relleu a les
emissions de Delta.cat. Al ser modulars, permeten diferents ubicacions, segons
la ﬁnalitat.
● També serveixen per poder fer fotos ( pus photocall) pels invitats que vinguin a
la ràdio.
● Els tòtems tenen una mida de 50x185cm, per tant, cobreixen l'altura d'una
persona.

ESTIMACIÓ DEL COST (disseny, impressió i instal·lació): 750€

Exemple de disseny que es pot
ajustar a les necessitats.
Mida 50x185cm

PROPOSTA 1B / NOU CARTELL PER A L’ESTUDI PRINCIPAL
En l’oferta que presentem
s’inclou el disseny d'un
nou cartell corpora u a
l'estudi principal de Ràdio
Delta, amb les següents
caracterís ques:
●

Es dissenyaria de
nou el cartell
que actualment
hi ha a l'estudi
principal
de
Delta.cat.

●

Aquest cartell es
dissenyaria pensant perquè es vegi correctament la imatge corpora va de
Delta.cat per streaming (quan el locutor es gui assegut) i també per quan
algú es vulgui fer fotos a l'estudi dret i, per tant, en tot moment també es
vegi la imatge corpora va. Ara mateix el logo p de Delta.cat queda o massa
alt o massa baix per la seva correcta visualització tant en pantalla com en
fotos.

●

La mida del cartell seria 420x140cm amb PVC de 3mm (per tant, amb prou
amplada i altura -perquè no aniria enganxat al terra, sinó que començaria uns
70 cm des del terra-).
ESTIMACIÓ DEL COST (disseny, impressió i instal·lació): 450€

Exemple de disseny que es pot ajustar a les necessitats del client. Mida 420X140cm

PROPOSTA 2 / MICROFONIA
En l’oferta que presentem s’inclou el disseny de noves espumes als micròfons, amb les
següents caracterís ques:
●

Es farien 6 espumes per la microfonia de Delta.cat.

●

Seria el model an -vent amb quatre cares.

●

El color del micròfon seria el verd corpora u i a cada cara hi aniria el logo p
Delta.cat.

ESTIMACIÓ DEL COST (disseny, impressió i instal·lació): 550€

PROPOSTA 3 / PÀGINA WEB
En l’oferta que presentem s’inclou aquest seguit de millores al portal web mul mèdia
DELTA.CAT, al que es pot accedir des del següent enllaç: h ps://deltacat.cat/
●

S'inclouran una agenda
dedicada dels actes del
municipis. Aquests actes es
compar rien també per les
xarxes socials.

●

S'inclouran les revistes
municipals dels diferents
municipis
perquè
es
pogués consultar:
o

DESAIGÜE

o

MARINADA

o

LA VEU DEL POBLE

●

Es donaria més presència a les entrevistes que es realitzen al locutori,
gravant-les en vídeo per poder ser penjades a la web.

●

Es realitzaria un apartat dedicat per poder consultar tots els serveis
d'streaming i podcast de Delta.cat de manera molt visual. Conèixer a quines
web, aplicacions o serveis es pot escoltar l’emissió en streaming o tornar a
escoltar els programes mitjançant podcast.

Exemple de disseny. S'adequaria a la pàgina principal de la secció TV per tenir a
un sol clic tot el con ngut audiovisual del portal.

●

Es redissenyaria la newsle er creant dues parts, una primera amb les no cies
generades a Delta.cat i una altre amb tots els con nguts audiovisuals i
radiofònics de Delta.cat.

●

Es crearia una pàgina web especial de no cies (vinculada a la web i a la
marca delta.cat) pensada per ser visualitzada en una televisió on es podrien
veure en bucles les úl mes 20 no cies penjades al portal. Aquesta pàgina
podria ser carregada a qualsevol Smart TV d'algun ediﬁci municipal (una sala
d'espera, el hall del centre espor u...) i tots els usuari podrien veure les
úl mes no cies i els temps i temperatura de la població d'una manera fàcil i
ràpida.

●

S’actualitzaria el disseny de l’apartat TV de la web perquè de manera més
visual es poguéssin viure tots els úl ms con nguts: vídeono cies,
reportatges, plens municipals, par ts de futbol…

ESTIMACIÓ DEL COST (disseny, impressió i instal·lació): 1.100€

Exemple de disseny

I, per a què així cons , signo el present cer ﬁcat
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CERTIFICAT PROGRAMACIÓ I D’ACCEPTACIÓ CLÀUSULES TÈCNIQUES
Per jus ﬁcar el compliment del que demana el Plec de Clàusules Tècniques, en els punts 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 i 9 d’aquest concurs-licitació, jo mateix, Josep Maria Arasa Fort, amb el DNI 40.919.861D,
signo i subscric aquest CERTIFICAT per donar fe de que es compliran totes les exigències que es
descriuen, en representació de les següents societats:
-

LIARBA COMUNICACIO SL, SETMANARI L’EBRE SL, IMAGINA RÀDIO SL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES LLEI 18/1982, formada per aquestes tres societats:
-

LIARBA COMUNICACIÓ SL

-

Setmanari L’Ebre SL

-

Imagina Ràdio SL.

I de la mateixa manera ho faig, si s’escau expressament, en nom de la societat EBRE DIGITAL SL,
amb NIF B55606925, i amb seu social al c/ Bisbe Serra 6, 43.500 Tortosa, qui disposa dels
necessaris equipaments tècnics i humans que es poden subcontractar, per complir amb el concurs.
30 HORES DE PROGRAMACIÓ: S’assumiran les tasques de producció audiovisual i de coordinació
de l’opera va a través dels mitjans tècnics i humans propis de l’empresa per tots els sistemes que
es demanen. I més concretament, també es donarà compliment als següents requeriments tècnics:
● Implementarem i dinamitzarem la graella
● Ges onarem la con nuïtat
● Assis rem tècnicament Delta.cat en instal.lacions pròpies o relacionades.
● Formaren el personal de suport dels ajuntaments.
● Ges onarem i dinamitzarem les xarxes socials del Delta.Cat
● I implementarem una nova aplicació per a Delta.Cat
● Crear, editar, actualitzar i revisar els con nguts de la graella complerta.
● Respectar el nombre de cobertures d’actes objecte del present contracte.
● Produir com a mínim 30 hores de programació pròpia, (20h mínim i 10 complementàries).
● Aplicar criteris periodís cs
● Seguir l’agenda d’ac vitats per mitjà d’entrevistes als protagonistes.
● Emetre simultàniament via online per la web i/o xarxes socials, i per ràdio els actes.
● Facilitar als ajuntaments la desconnexió quan així ho considerin convenient
● Contractar els servidors corresponents.
● Implementar un app mòbil.
● Assumir tasques de tècnic de so i d’imatge.
● Garan r la con nuïtat de les emissions i la resolució d’incidències lleus.
● Preservar en suport digital dels enregistraments de caràcter informa u i conservar-los en
un servidor accessible pels respec us ajuntaments.
● Vincular-ho el so ware realització: IoN TT, el sistema càmeres del saló de plens de
l’Ajuntament de Deltebre i de la sala de premsa i els l’estudi de Delta.cat.
● Facilitar la connexió de les noves càmeres a instal.lar a la Sala Eliseo Vives, a l’Espai Puntual
i al Consell de Riumar, Centre Fluvial del Delta, Centre Espor u i Sala d’Exposicions.
● Farem servir totes les normes de les respec ves imatges corpora ves.
● Es designarà un interlocutor/a com a responsable únic de tot l’opera u.
● Es seguiran les determinacions de la Comissió Permanent i de la Comissió de Seguiment.

● Es ges onarà la publicitat i els premis d’acord a les normes establertes.
● S’aplicaran els principis generals que han de regir la programació en els mitjans municipals
de comunicació audiovisual, i més concretament els següents:
○ Llibertat de comunicació audiovisual
○ Pluralisme en la comunicació audiovisual
○ Veracitat informa va
○ Protecció dels drets fonamentals
○ Protecció de la infància i la joventut
● Es facilitarà la ges ó directa de les administracions contractants d’acords als següents
mandats:
○ Una programació per tots, amb una base generalista suscep ble d’incorporar
ampliacions temà ques.
○ Un fòrum pel debat democrà c.
○ El lliure accés del públic als principals esdeveniments.
○ Una referència en matèria de qualitat.
○ Una producció original i un esperit innovador.
○ Un aparador cultural.
○ Una contribució al reforçament de la iden tat europea i dels seus valors socials
○ i culturals.
○ La promoció de la inves gació i del desenvolupament tecnològic.
○ El foment de la diversitat cultural, oferir programes educa us, informar
objec vament a l’opinió pública, garan r el pluralisme i facilitar de forma
democrà ca i gratuïta entreteniment de qualitat i així mateix programes que
fomen n:
■ el respecte al pluralisme
■ la promoció de la llengua i la cultura catalana
■ el respecte i l’especial atenció a la joventut i la infància
■ el respecte als principis d’igualtat i no discriminació

TORTOSA, 10 de maig de 2021
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CERTIFICAT UNITAT MÒBIL
En el Plec de Clàusules Tècniques, en el Punt 3 on es parla de “L’elaboració de la programació”, i al
ﬁnal de l’apartat g es diu textualment el següent: “tota la producció que impliqui la par cipació
d’agents dels municipis, es farà a les instal·lacions del Delta.cat de l’Ajuntament de Deltebre o bé
en una unitat mòbil (mitjà d’adscripció obligatori)”. Per garan r el compliment d’aquesta
exigència recollida en el concurs, s’emet en conseqüència el següent document:

Jo mateix, Josep Maria Arasa Fort, amb el DNI 40.919.861D, signo i subscric aquest document per
donar fe del seu compliment, en representació de les següents societats vinculades:
- LIARBA COMUNICACIO SL, SETMANARI L’EBRE SL, IMAGINA RÀDIO SL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES LLEI 18/1982 (designat director-gerent), formada per tres societats:
- LIARBA COMUNICACIÓ SL, de la que sóc igualment director gerent
- Setmanari L’Ebre SL
- Imagina Ràdio SL.
I de la mateixa manera ho faig, en aquest cas expressament, de la societat EBRE DIGITAL SL,
amb NIF B55606925, i amb seu social al c/ Bisbe Serra 6, 43.500 Tortosa, qui disposa en
propietat de la Unitat Mòbil que tot seguit es descriu, eina imprescindible i obligatòria per
dur a terme l’objecte del concurs licitació per al que es jus ﬁca el que aquí s’escriu i es signa.
1. Disposem de la única TV Unitat Mòbil en tecnología HD a les Terres de l’Ebre, ja opera va i
amb experiència acreditada. I plenament equipada per fer retransmissions en directe i molt
versà l i per a tot pus d’actes de diferent format.
1. Furgoneta Renault Transit.
2. Fins a vuit càmeres Full HD
3. Taula de realització polivalent, Full HD vinculada a tres streaming i replay en directe
4. Microfonia inalàmbrica i microfonia d’ambient
5. Taula de to
6. Il.luminació de set
7. Pantalla let (de ﬁns a 3 x 6 metres)
8. Grua camp
9. Giroscopi i Slinder
2. Som socis, a més a més, i com a opció de seguretat, de la societat Televisions Digital
Independents (TDI), amb dos Unitat Mòbil, una amb HD i l’altra SD, una d’elles equipada en
ﬁns a 7 càmeres, que pot u litzar-se per a les retransmissions.
3. Tenim un currículum de professionals d’al ssim nivell, en la ges ó d’Unitats Mòbils.
Concretament els següents:
● REALITZADOR: Jordi Allepuz (25 anys d’experiència, ex-TV3)

● CÀMERA 1: Miquel Àngel Colomer (càmera amb experiència acreditada)
● CÀMERA 2: Miquel Segarra (càmera amb experiència acreditada)
● EXPERIÈNCIA ACREDITADA: aquest equip, entre 2020 i 2021, ha realitzat en directe:
▪

Gastromar L’Ampolla 2021

▪

Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021: Acte Inaugural

▪

Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021: Premis 7 tresors

▪

Pregó Setmana Santa

▪

Cavalcades (Tortosa, Amposta, l’Aldea, Flix...)

▪

Acte Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

▪

Misses dominicals (Diumenge de Rams, processons Setmana Santa).

▪

Par ts de vòlei Roquetes (tots els par ts a casa)

▪

Diada Nacional de Catalunya

I, per a què així cons , signo el present cer ﬁcat
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CERTIFICAT APP
Per jus ﬁcar el compliment del que demana el Plec de Clàusules Tècniques, en els punt 4, i més
concretament en l’apartat on diu que l’adjudicatari es farà càrrec de la “Ges ó d’aplicació mòbil”
en la pàgina 7 del plec corresponents d’aquest concurs-licitació, jo mateix, Josep Maria Arasa Fort,
amb el DNI 40.919.861D, signo i subscric aquest CERTIFICAT per donar fe de que es compliran totes
les exigències que es descriuen, en representació de les següents societats:
-

LIARBA COMUNICACIO SL, SETMANARI L’EBRE SL, IMAGINA RÀDIO SL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES LLEI 18/1982, formada per aquestes tres societats:
-

LIARBA COMUNICACIÓ SL

-

Setmanari L’Ebre SL

-

Imagina Ràdio SL.

I de la mateixa manera ho faig, si s’escau expressament, en nom de la societat EBRE DIGITAL SL,
amb NIF B55606925, i amb seu social al c/ Bisbe Serra 6, 43.500 Tortosa, qui disposa dels
necessaris equipaments tècnics i humans que es poden subcontractar, per complir amb el concurs.

El que demana el concurs és el següent:
“Ges ó de l’aplicació mòbil. Serà l’empresa adjudicatària la que haurà d’encarregar-se de la
implementació, emmagatzematge, ges ó i actualització, tant a nivell de con nguts com de
so ware, de l’aplicació mòbil Delta.Cat. Aquesta aplicació ha de permetre adaptar la pàgina web a
una aplicació, de manera que la ciutadania pugui descarregar-se l’aplicació al seu telèfon mòbil o
tauleta digital i poder escoltar i visualitzar el Delta.Cat. Com a mínim, l’aplicació haurà d’estar en
format Android i iOS”.

I el que cer ﬁca aquest concursant és el següent:
Les caracterís ques bàsiques de l’aplicació seran les següents:
● Creació d'una aplicació pels sistemes Android i iOS
● Disseny segons les caracterís ques del projecte
Delta.cat, amb compa bilitat per Smartphones i
Tauletes d'úl ma generació.
● L'aplicació serà clara i fàcil de manejar amb un
disseny atrac u i modern pels usuaris. La Inter cie
visual seguirà la mateixa pograﬁa, colors i icones de
la imatges corpora va de Delta.cat

● L'aplicació ndrà els mateixos elements que a la web amb la inclusió de l'apartat no cies,
podcast, TV, agenda i amb capacitat per poder escoltar en streaming l'emissió de Delta.cat
tant d'àudio com en vídeo.
● Es farà un proto p de l'aplicació per poder mostrar al client i tenir una idea realista de com
quedarà. D'aquesta manera es podrà fer qualsevol canvi en el disseny i op mitzar qualsevol
detall abans de començar a desenvolupar-la deﬁni vament.
● - Es valorarà també la inclusió de serveis de geolocalització, no ﬁcacions push per avisos o
connexió amb altres plataformes.
TORTOSA, 10 de maig de 2021

40919861D
JOSEP MARIA
ARASA (R:
B43831353)

Signat digitalment per
40919861D JOSEP
MARIA ARASA (R:
B43831353)
Data: 2021.05.11
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I, per a què així cons , signo el present cer ﬁcat
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1. OBJECTE
El present contracte té per objecte la contractació del servei de producció i
comunicacions audiovisuals multimèdia
en el sentit més ampli per als
ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Camarles i l'Ampolla, sempre
sota la gestió i direcció directa de les pròpies administracions públiques
contractants.
L’objecte principal és la prestació del servei de producció de comunicació audiovisual
anomenat Delta.Cat que emetrà a través de les corresponent senyal de radiofòniques i
per internet, i que estarà conformat per quatre elements: canal de televisió streaming,
canal de ràdio, pàgina web i xarxes socials. El servei inclou també la coordinació i
planificació de continguts així com, l’operativa ordinària. En el plec tècnic s’especifica
amb més detall el que inclou la prestació.
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Així mateix l’objecte del contracte preveu el servei a preus unitaris (un 20%), en funció
de les necessitats de les administracions contractants, de les següents prestacions
que es realitzaran al mitjà de comunicació de l'empresa adjudicatària d'aquest
contracte:
SERVEIS A PREUS UNITARIS

IVA
INCLÒS

servei

PREU
UNITAT

DESCRIPCIÓ

Notes de premsa Redacció i difusió notes de premsa.

50 €

Organització
d'actes

Organització integral rodes de premsa i tot tipus
d'esdeveniments relacionats amb l'actualitat. Cost hora.

75 €

Assistència
professional

Serveis de redactor, presentador, càmera, ajudants,
tècnics. Cost hora.

75 €

Cobertures
multimèdia

Cobertures a la carta (redacció, fotografia, entrevistes...)
i difusió. Cost hora.

75 €

Disseny

Disseny gràfic (cartells, logotips)/hora

75 €

Assistència
consultoria
SERVEIS WEB

i Servei tècnic i de consultoria i assessorament en
matèria de comunicació/hora
DESCRIPCIÓ
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Retransmissió
Múltiples opcions d'emissió a les diferents xarxes
per
canal
socials. Cost hora.
streaming

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

bb1307d51457481297c6379e9b755e2b001

Url de validació

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

75 €
PREU
UNITAT
75 €

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria
Creativitat
marqueting.

i Disseny gràfic baners, redacció branded content,
campanyes. Cost hora.

75 €

Continguts web

Producció, redacció i difusió continguts específics per al
web i/o xarxes socials. Cost hora.

75 €

Publicitat

Baner principal de capçalera durant 10 dies (preu/dia)

20 €

SERVEIS
RADIOFÒNICS

DESCRIPCIÓ

Gravació i difusió
Fonoteca i arxiu garantits. Difusió per
sessions
compartida DELTA.CAT. Directe o fals directe.
plenàries.

PREU
UNITAT
antena

Continguts.

Producció, redacció i difusió continguts (programes,
veus, etc). Cost hora.

75 €

Publicitat

Falca de ràdio de 25 segons

15 €

Unitat mòbil

Cobertures en directe. Cost hora.

75 €

SERVEIS
DESCRIPCIÓ
AUDIOVISUALS

75 €

Gravació i difusió
Videoteca i arxiu audiovisuals garantit. Opcional:
sessions
instal·lació càmeres go pro i acta digital.
plenàries.

75 €

Produccions a la Espot per campanyes, vídeos promocionals
carta i creativitat corporatius, i disseny gràfic d'altra qualitat.

35 €

i

Instal·lació
càmeres go pro

Als estudis de ràdio (per emetre per streaming els
continguts) i/o a la sala de plens.

75 €

Unitat mòbil

Cobertures en directe. Cost hora.

75 €

Spot

Per passi d’Spot de 25 segons

18 €

SERVEIS
PREMSA
ESCRITA

DESCRIPCIÓ

Anunci

Pàgina sencera blanc i negre

Octàvia Prats Pagà
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UNITAT

Inclou totes les opcions (de curta i llarga durada), i
garanteix la difusió gratuïta.

Cobertures
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Anunci

Pàgina sencera color

900 €

Anunci

1/2 Pàgina blanc i negre

350 €

Anunci

1/2 Pàgina color

450 €

Anunci

1/4 Pàgina blanc i negre

250 €

Anunci

1/4 Pàgina color

300 €

Per al supòsit que durant l'execució del contracte es requereixi de la cessió de dades
per part de l’Administració al contractista, l'òrgan de contractació especifica que la
finalitat del tractament de les dades que hagin de ser cedides serà única i
exclusivament per a dur a terme l’execució del contracte.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és:
 92.211.000-3 Serveis de producció radiofònica
 92.221.000-6 Serveis de producció de televisió
 92.417.000-9 Xarxes multimèdia
El present contracte no es divideix en lots i així resta justificat en l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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En cas de discrepàncies entre les clàusules administratives i les prescripcions
tècniques, prevaldran les primeres.
Qualsevol esment a marca, nom comercial o similar existent en la documentació
preparatòria de la contractació s’entendrà a efectes merament orientatius.
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les
consten a l’informe de necessitat i idoneïtat que ha de ser aprovat per l’òrgan de
contractació.
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
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El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a
l’art. 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Aquest contracte es regeix per:
a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques (PCAP i PPT).
b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP)
c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en
endavant RD 817/2009).
d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò
que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara
endavant, RGLCAP).
e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
f. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades)
g. Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol
de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la
intimitat en el sector de les comunicacions electròniques
h. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals
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En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de
dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és
farà mitjançant procediment obert, en aplicació dels articles 156 i ss. de la LCSP, de
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
Aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació
harmonitzada, que el valor estimat del contracte supera els llindars previstos en l’art.
22 22 de la LCSP.
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Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament de Deltebre compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà
accedir per la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=8911869
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del
contractant.
6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Determinació del preu
Per a la determinació del contracte s’han tingut en compte els costos referents al
personal que haurà d’executar-lo, juntament amb altres despeses generals i el benefici
industrial.
Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
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En compliment de l’art 130 de la LCSP es s’informa sobre les condicions de
subrogació en contractes de treball respecte el present contracte. La informació sobre
les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació per
permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà la subcontractació és
la següent:

Import base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació per als dos anys de contracte és el
que es desglossa a continuació:

Deltebre
Sant Jaume d'Enveja
Camarles
l'Ampolla
Total

Import Contracte (2 anys)
IVA
BASE
133.588,72 €
23.184,82 € 110.403,90 €
27.796,10 €
4.824,12 €
22.971,98 €
25.582,25 €
4.439,90 €
21.142,36 €
25.431,49 €
4.413,73 €
21.017,76 €
212.398,56 €
36.862,56 € 175.536,00 €
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Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte.
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran
ofertes per sobre el pressupost de licitació.
Preu
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Atès que l’Ajuntament de Camarles no té aprovats els pressupostos per a l’exercici
2021, es tractarà d’una tramitació anticipada. En el supòsit que ens ocupa es tracta
d’una contractació ANTICIPADA, preveu la DA 3a.2 de la LCSP preveu que es
podran tramitar anticipadament els contractes l'execució material hagi de començar en
l'exercici següent o aquells la finançament depengui d'un préstec, un crèdit o una
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, sotmetent l'adjudicació a la
condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el
contracte corresponent, d’acord amb l’informe tècnic, es tracta d’una contractació
anticipada. En conseqüència se sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva de
l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte.
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Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte s’estima en 434.179,20.-€, atenent al següent detall:
Valor Estimat del contracte
Import
175.536,00 €
Possibles modificacions (20%)
35.107,20 €
Pròrrogues (2 anys)
175.536,00 €
Incentius
48.000,00 €
TOTAL VEC
434.179,20 €
7. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte és de DOS ANYS. El termini total i els terminis
parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi. Tots aquests
terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
El contracte podrà prorrogar-se per DOS ANYS (amb dues pròrrogues d’un any o bé
una de dos anys) sempre que les seves característiques continuïn inalterables durant
el període de durada de la prorroga i que la concurrència per a la seva adjudicació
s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes
de pròrroga.
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En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per
a l’empresa contractista, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

bb1307d51457481297c6379e9b755e2b001

Url de validació

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria
8. CONDICIONS DELS LICITADORS
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les
prestacions dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i
s’acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de
complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de
l'adjudicació i formalització del contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els
empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els
noms i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, així com
que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en
cas que resultin adjudicataris del contracte.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
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9. SOLVÈNCIA
D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la solvència
mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació. Les condicions
mínimes de solvència que s’estableixin estan vinculades a l’objecte del contracte i són
proporcionals al mateix, es restringeixen a aquelles que són adequades per garantir
que les empreses licitadores tenen els recursos i la capacitat necessària per executar
el contracte sense suposar un obstacle a la participació de les PYMES.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han
d’acreditar la seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.
Solvència econòmica i financera (per qualsevol dels següents mitjans)
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Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

bb1307d51457481297c6379e9b755e2b001

Url de validació

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria
les ofertes per un import igual o superior a una vegada i mitjà el valor anual mitjà del
contracte
Mitjà d'acreditació: Aportació dels últims comptes anuals presentats davant el
registre escaient o altra documentació anàloga que permeti a la mesa i/o a
l’òrgan de contractació la comprovació de l’extrem.
Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda
l’obligació d’aprovació de comptes anuals per un import igual o superior a una vegada
estimat mitjà del contracte.
Mitjà d'acreditació: Aportació dels últims comptes anuals presentats davant el
registre escaient o altra documentació anàloga que permeti a la mesa i/o a
l’òrgan de contractació la comprovació de l’extrem.
Solvència tècnica o professional
El licitador haurà d’acreditar l’adscripció de personal per a l’execució del contracte
aportant les titulacions corresponents. Es requereix l’adscripció de, com a mínim, 5
professionals que estiguin en possessió d’alguna o vàries de les següents titulacions: tècnic mig diplomat en periodisme; -tècnic mig diplomat en comunicació audiovisual; tècnic mig diplomat en publicitat i relacions públiques.


Mitjà d'acreditació: Còpia de la titulació i declaració responsable de la seva
veracitat, la solvència tècnica s’ha de mantenir durant tota la vigència del
contracte incloses les pròrrogues.

Compromís d'adscripció a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials
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Els candidats o licitadors s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen a continuació, els
quals tindran el caràcter d'obligació essencial:



La disposició d’estudi propi.
La disposició d’unitat mòbil.

10. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic (ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector
públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
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a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial
b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
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La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una
certificació de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
11. GARANTIES
Garantia definitiva:
La garantia definitiva serà el 5% sobre el preu de l’adjudicació, IVA exclòs. Aquesta
garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment
baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.
El dipòsit o constitució de la garantia es pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats,
aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que
disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia
requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió
temporal.
El licitador que presenti la millor oferta, ha d’acreditar la seva constitució dins del
termini de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP.
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Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui
a l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que
aquesta no es resolgui serà causa de resolució del contracte.
El termini de garantia es fixa en un any des de la recepció.
12. ADMISSIÓ DE VARIANTS
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.
13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS
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Presentació de documentació
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Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en dos/tres arxius electrònics mitjançant la plataforma de contractació de
accessible
a
l’adreça
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=8911869, en el termini màxim de 35 dies naturals des de la data
d’enviament de l’anunci a l’oficina de publicacions de la Unió Europea.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al
contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de la
plataforma. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de la plataforma, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Contractació,
a
l’adreça
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la
conseqüència de la no admissió de totes les propostes presentades en infracció
d’aquesta norma.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
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Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada
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injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a
l'article 71.2 de la LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de
clàusules administratives particualrs i del plec de prescripcions tècniques, així com
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen
el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de
la Unió Europea.
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per
les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. De
conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats tenen dret a no
aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant o que hagi
elaborat qualsevol altra Administració. L’Administració actuant pot consultar o obtenir
aquests documents tret que l’interessat s’hi oposi.
Contingut de les proposicions:
-

SOBRE 1 - Documentació Administrativa
SOBRE 2 – Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor
SOBRE 3 - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de
conformitat amb la legislació vigent.
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A través de la plataforma electrònica les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de
l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els
documents que la composen.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents:
SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa
En cas de preveure's la divisió en lots l'objecte del contracte, si els requisits de
solvència exigits son diferent d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable
per cada lot o grups de lots al que s'apliquen els mateixos requisits de solvència.
-

Document europeu únic de contractació DEUC + DECLARACIÓ
RESPONSABLE específica, el model es troba en el moment de presentació de
l’oferta en la plataforma.
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Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així
com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de
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telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la
recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic
i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes
dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte”
de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agruparse en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries
del contracte.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 2 o 3. L’incompliment d’aquesta obligació
implica l’exclusió de la licitació per la mesa de contractació.
SOBRE NÚM. 2. Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor
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En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la
valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor d’acord amb la
clàusula 14 del present plec.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 3. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació per la mesa de contractació.
SOBRE NÚM. 3 Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica
En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la
valoració dels criteris d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor d’acord amb la
clàusula 14 i la proposició econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX
3.
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La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es
considera fonamental per valorar-la.
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de
ser la persona o una de les persones signants del DEUC.
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per
les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. De
conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats tenen dret a no
aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant o que hagi
elaborat qualsevol altra Administració. L’Administració actuant pot consultar o obtenir
aquests documents tret que l’interessat s’hi oposi.
Confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses
del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de
ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del
caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una
sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que
regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels
licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els
Documents valorables mitjançant un judici de valor.
14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat preu.
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L’oferta, incloses les millores i resta de criteris, es mantindrà durant tota
la vigència del contracte incloses les seves pròrrogues, sense cost
addicional per a les entitats contractants.
1. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor (fins a 80
punts):

Criteri
Puntuació
1Aportació de 10 cobertures completes anuals (sense cost per
a les administracions contractants) en connexió en directe per
a la retransmissió d´actes puntuals i rellevants dels
ajuntaments contractants.
Exemples d’aquest actes en són les activitats de festes
majors, fires, esdeveniments socials, lúdics, culturals... En
aquest cas, l’equip del Delta.Cat s’haurà de traslladar a
l’activitat i fer una emissió en directe que s’haurà de Fins a 12,5
retransmetre a través del canal.
Es valorarà positivament, en aquest sentit, la planificació de la
cobertura amb la descripció de mitjans tècnics i recursos
humans, la possibilitat d’emissió simultània a les xarxes
socials del Delta.Cat, la creativitat en l’emissió i la proposta de
nous formats que permetin la participació de la ciutadania en
l’emissió en directe.
Renovació de les aplicacions corporatives del Delta.Cat:
-

Plafó estudis principals
Pàgina web
Espumes corporatives dels micròfons

Fins a 7,5
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Es valorarà en tots els casos la proposta de disseny
plantejada d’acord amb el manual d’imatge corporatiu existent.
2. Criteris la ponderació dels quals es automàtica (fins a 80 punts):

Criteri de valoració (màxim 20 punts)
a) El preu

Puntuació
màxima
10 punts

Es valorà més obtindrà la màxima puntuació aquella
proposició que oferti un preu més baix.
La puntuació es calcularà amb l’aplicació de la següent
fórmula:
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Aquesta aportació es repartirà entre les administracions contractants en funció de la
proporcionalitat de la seva aportació econòmica a sufragar l’import del contracte. El repartiment
proporcional s’acordarà per la Comissió de seguiment.
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b) Percentatge de descompte sobre els preus unitaris 10 punts
dels productes previstos en la condició primera del Plec
de Condicions Tècniques Particulars. Obtenint la
màxima puntuació aquella empresa que ofereixi un
percentatge més elevat de descompte aplicable a tots i
cadascun dels preus unitaris (percentatge únic per a
tots els preus)
La puntuació es calcularà amb l’aplicació de la següent
fórmula:
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Aquestes millores es repartiran entre les administracions contractants en
funció de la proporcionalitat de la seva aportació econòmica a sufragar
l’import del contracte. El repartiment proporcional s’acordarà per la
Comissió de seguiment.
Criteri/
millora
sense
cost
per
als Puntuació (màxim 60)
Ajuntaments
Falques
publicitàries,
espots,
anuncis i baners als mitjans propis,
adscrits o vinculats de l’empresa
Fins a 50 punts segons s’exposa a
adjudicatària per als anuncis dels
continuació:
Ajuntaments sense cost per al
mateix (subcriteris no acumulatius
dintre de cada subcriteri):
o

Premsa escrita:(màxim 20 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de pàgines
senceres promocional.
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Les
pàgines
seran
distribuïdes
temporalment pels ajuntaments amb
possibilitat d’equivalències divisòries
de l’espai sencer ofertat.
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o

25 pàgines/any...20 punts
20 pàgines/any...16 punts
10 pàgines/any... 8 punts
5 pàgines/any... 4 punts
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Es valorarà únicament l’oferta de
pàgines senceres.
o

o

o

Televisió: (màxim 17 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) d’espots de 25
segons
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de repeticions
d’espots

o

25 espots/any i 996 repeticions/any...17
punts
20 espots/any i 747 repeticions/any...14
punts
15 espots/any i 498 repeticions/any...10
punts
10 espots/any i 249 repeticions/any...7 punts

Ràdio: (màxim 8 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de falques de
25 segons
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de repeticions
de falques

o
o
o
o

25 falques/any i 996 repeticions/any...8 punts
20 falques/any i 747 repeticions/any...7 punts
15 falques/any i 498 repeticions/any...5 punts
10 falques/any i 249 repeticions/any...3 punts

Premsa digital: (màxim 5 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de banner
principal capçalera per
durada de 10 dies

o
o
o
o

25 banners /any ...5 punts
20 banners /any ...4 punts
15 banners /any ...3 punts
10 banners /any... 2 punts

o
o
o

15. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable.
Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també
telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent s’ha posat a
disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones designades hauran d’accedir-hi
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la
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Possibilitat de desconnexió de la 5
freqüència analògica de les Ràdios
pròpies quan aquesta no disposi de
programació pròpia i redirecció cap
a emissora pròpia de l’empresa
adjudicatària
amb
continguts
substitutius i relacionats.
Emissió de Ràdio (Delta.cat) per 5
mig de Televisió Digital Terrestre
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notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb
contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el
contingut de la comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les
novetats de l’espai virtual de licitació que a aquest efecte es posa a disposició a
l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=8911869

29/03/2021

Les empreses que, d’acord amb aquest plec, activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital
s’inscriuran a la licitació automàticament.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran, en la mesura del possible, mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai
virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de serveis de contractació
pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també
es publicarà informació relativa tant a la licitació com al contracte.
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A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

bb1307d51457481297c6379e9b755e2b001

Url de validació

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer clic a l’apartat
“Perfil del licitador” de la Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del
certificat digital requerit.
Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes que estableix el Reglament (UE)
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a
la signatura de la declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats
en qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada en
tots els altres estats membres”.
Tal com estableix l’article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissió posa a disposició
del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de
cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre.
Eina de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/)
16. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES

29/03/2021

Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un
funcionari de la mateixa, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el
titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic , i l'Interventor, o,
si s'escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmicpressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre
el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes de la mateixa, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres.
Els membres electes que, si s'escau, formin part de la Mesa de contractació no podran
suposar més d'un terç del total de membres de la mateixa. Actuarà com a secretari un
funcionari
de
la
Corporació.
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició
es publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució:
Membre
Veu
Tinenta d’Alcaldia Ajuntament de Deltebre, Àrea Sí
#DeltebreEficient
Elisabeth Tomàs
Tinent d’Alcaldia #DeltebreProjecció
Sí
Carlos Serra
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Funció
La
Presidenta
de la Mesa
Vocal
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Vot
Sí
Sí

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria
Vocal

Secretaria Municipal
David Torres
Intervenció Municipal
Lorena Navarro
Personal l’Àrea promotora de la contractació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Secretari de Funcionari/a de l’Àrea Àrea #DeltebreEficient
la Mesa
Cecililia Vidal o Herènia Mauri

Sí

No

Vocal
Vocal

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes
dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
Obertura sobre 1- Documentació administrativa
La mesa de contractació, en reunió interna, qualificarà la documentació del sobre o
arxiu electrònic 1.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
comunicarà (la mateixa mesa o bé l’òrgan de contractació) a les empreses licitadores
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim que aquesta atorgui
que no pot ser superior a tres dies hàbils. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors
o omissions de la documentació presentada en el Sobre 1, ha de determinar les
empreses admeses a la licitació i les excloses, així, com en el seu cas les causes
d’exclusió.
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Així mateix, d’acord amb l’article 95 i 140.3 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris i la totalitat o una part
dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament
del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.
Sens perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant publicació al perfil de contractant.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre 1 seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en aquest plec.
Obertura sobre 2- Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor
Per al supòsit que no hi hagi documentació a esmenar en el sobre 1, en un termini no
superior a 7 dies des de l’acte d’obertura de la documentació administrativa, es reunirà
la Mesa de contractació per procedir a l’obertura del sobre 2.
S’iniciarà l’acte amb el recompte de proposicions presentades, amb expressió de les
proposicions admeses i de les excloses.
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En aquest acte només s’ha d’obrir el sobre corresponent als criteris no quantificables
automàticament.
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Desprès de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes
tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a
les ponderacions establertes en aquest Plec; així mateix s’ha de deixar constància
documental de totes les actuacions.
L'esmentat informe es farà públic en l'acte en que es procedeix l'obertura del sobre de
documentació dels criteris avaluables de forma automàtica.
Obertura sobre 3 –Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica
El dia, lloc i hora de celebració de l’acte no públic d’obertura dels sobres núm. 3 es
podrà comunicar a les empreses licitadores per via telemàtica o a través del perfil de
contractant.
Reunida la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als
criteris del sobre 2 i a continuació es procedirà a l’obertura dels sobre 3.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l’acta.
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i
formularà la proposta d'adjudicació corresponent.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per en relació amb l’obertura
dels sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en el present
plec.
Resolució d’empat de les proposicions:
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licitadors, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
-

La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar
la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla major percentatge de
dones ocupades a la plantilla.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en
el moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que
disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte no públic, prèvia
convocatòria.
17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme
en funció dels límits i els paràmetres objectius següents:
1. Per al criteri d’adjudicació preu, per determinar si les ofertes contenen valors
anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del
RGLCAP.
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En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, la
mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la
justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta
resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta
anormal o desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa de contractació o l’òrgan de
contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de
correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre
la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un
termini de 5 dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per
presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa,
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos
els convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.
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Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
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rebuig.
18. CLASSIFICACIÓ
DOCUMENTACIÓ

DE

LES

OFERTES

I

REQUERIMENT

DE

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment
a continuació.
-

Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
Acreditació de la solvència econòmica financera, i tècnic professional
Participació o no en grup empresarial.
Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, llevat que
s’hagi autoritzat la seva consulta a l’Administració.
Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim
rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la
matrícula d’aquest impost

Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:
-
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-

Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els
efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Aquests documents poden ser substituïts per una autorització en favor de l’òrgan
de contractació a l’objecte que, aquest, els pugui obtenir directament.
Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim
rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la
matrícula d’aquest impost.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la
UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
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Les empreses que hagin presentat certificat de inscripció en el RELI o ROLECE estaran
exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i solvència
així com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social si aquest estan vigents
d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Locals.
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El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls
de l’expedient.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
19. DESPESES I IMPOSTOS
Són a càrrec del contractista tots els anuncis, les despeses i els tributs (taxes i
impostos) que s’originin a conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de
l’execució del contracte, inclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA).
20. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT
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L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
21. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 18, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de
dita documentació.
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L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest
plec.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació i es publicarà en el perfil de contractant
de dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la
formalització del contracte.
22. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu
càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze (15) dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.
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Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les
empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a
cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat
recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la
formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la
suspensió.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer
lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a
declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la
LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
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En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos
en els apartats anteriors.
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La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici
de l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.
23. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
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Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes són:


Eliminar les desigualtats entre l'home i la dona en aquest mercat, afavorint
l'aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes en el
treball.



En la mesura del possible afavorir la major participació de la dona en el mercat
laboral i la conciliació del treball i la vida familiar.



Afavorir la formació en el lloc de treball.



Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.



Per al supòsit que el contracte impliqui en la seva execució la cessió de dades,
per l’entitat/s de sector públic, al contractista s’estableix la condició especial
d'execució que obliga expressament el contractista a sotmetre’s a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, amb
advertiment que aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual
essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article
211.

Totes les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els
subcontractistes que participen en l'execució del contracte.
24. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ.
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar
la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
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Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats
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desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb
els límits establerts en la Llei.
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les
prerrogatives haurà de donar-se audiència al contractista.
24. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació designarà una persona (pot ser una per cadascuna de les
administracions contractants) que exercirà com a responsable del contracte, a més de
les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
especifiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones
implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:
1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació
2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció especifica no correspongués a altres persones;
3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del
contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i
als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i
als de caràcter tècnic.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
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25. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs i d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractis el
responsable del contracte
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin
per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
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L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en
ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació
contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà
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rebutjar la mateixa quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau,
a la recuperació del preu satisfet.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin
en relació amb el compliment de la prestació contractada
26. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
27. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
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Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o
podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
- La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA
exclòs. En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5
per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà
facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva
execució amb imposició de noves penalitats
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració,
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
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Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments
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NOTA: Veure clàusula ètica i les seves penalitats i conseqüències
específiques
28. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT
CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

DEFECTUÓS

DEL

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els
plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al
contractista el responsable del contracte.
L’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució
del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les
penalitats que es detallen a continuació, que d'acord amb l'art. 192.1 LCSP
hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i amb el límit que
cadascuna de les penalitats no podran ser superiors al 10% del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà superar el 50%.
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CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS.
Les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus segons els criteris
següents:
INFRACCIONS MOLT GREUS
1. La demora en l’inici de la prestació dels serveis en més de tres dies
sobre la data prevista, excepte causes de força major.
2. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions previstes en el
present plec i en el Plec de Condicions Tècniques.
3. La no intervenció immediata posterior a una denúncia o coneixement
d’una situació que exigeixi una actuació extraordinària o urgent.
4. La prestació manifestament defectuosa i/o irregular dels serveis.
5. El retard sistemàtic en la prestació del servei.
6. La no utilització dels mitjans escaients per a la correcta execució del
contracte.
7. Desobediència de les ordres de l’Administració relatives a la norma i/o
règim dels serveis en general i a les normes que regularan la prestació
dels serveis.
8. Falta d’elements i/o mesures de seguretat per a la prestació del servei.
9. Incompliment de les de les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i
en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
10. La reiteració de tres faltes greus.
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INFRACCIONS GREUS
1. El retard no sistemàtic en la prestació dels serveis.
2. L’incompliment de les obligacions previstes en el present plec i en el
Plec de Condicions Tècniques.
3. La no intervenció posterior a la denúncia o coneixement d’una situació
que ho requereixi.
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4. Els incidents del personal pertanyent a l’empresa adjudicatària amb
terceres persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la
prestació del servei.
5. Retards sistemàtics en el lliurament d’informes o documentació prevista
en el present plec i el plec de condicions tècniques.
6. Retards sistemàtics en el lliurament de la informació sol·licitada per
l’Administració i la prevista en el present plec i en el PCTP i/o en la
documentació contractual.
7. Modificació de la prestació sense causa justificada ni notificació prèvia.
8. Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de
compliment dels pagaments, previstos en aquest plec.
9. La reiteració de tres faltes lleus.
INFRACCIONS LLEUS
1. Es consideren incompliments lleus tots els altres no previstos
anteriorment i que d’alguna manera signifiquin detriment de les
condicions establertes en aquest Plec o el PCTP i/o suposin perjudici no
greu de la prestació i/o que donin lloc a deficiències en l’aspecte del
personal o de mitjans utilitzats.
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SANCIONS/PENALITAT:
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària
comportarà, previ procediment de penalitat contradictori instruït a l’efecte, la
imposició de les següents sancions contractuals:
a) Infraccions molt greus, multes de fins al 2% del preu del contracte, IVA
exclòs.
b) Infraccions greus, multes de fins a l’1% del preu del contracte, IVA
exclòs.
c) Infraccions lleus, multes de fins al 0,5% del preu del contracte, IVA
exclòs.
Per a la graduació de l’import de la multa corresponent, l’òrgan de contractació
tindrà en consideració els següents criteris de graduació:
 la gravetat de la infracció comesa,
 l’existència d’intencionalitat,
 la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
 la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un
incompliment de la mateixa naturalesa,
 el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
 el benefici obtingut pel contractista.
Les penalitats imposades hauran de ser proporcionals a la gravetat de
l'incompliment i amb el límit que cadascuna de les penalitats que no podrà ser
superior al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes
podrà superar el 50%.
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En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració,
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
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Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.
Si de l'incompliment per part del contractista es derivés pertorbació greu i no reparable
per altres mitjans en el servei i l'Administració no decidís la resolució del contracte,
podrà acordar el segrest o intervenció del mateix fins que aquella desaparegui de
conformitat amb l'art. 312 de la LCSP. En tot cas, el contractista haurà d'abonar a
l'Administració els danys i perjudicis que efectivament li hagi ocasionat.
29. INDEMNITZACIÓ A TERCERS
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
30. PAGAMENT
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs
realitzats de conformitat amb l’Administració.
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes
en l’article 198 de la LCSP . La presentació de la factura es realitzarà a més vençut i
no es podrà presentar la primera factura fins que s’hagi rebut l’objecte del contracte i
s’hagi expedit la declaració de recepció de conformitat total per part del responsable
d’aquest contracte.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en
un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
cadascun dels ajuntaments contractants.
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En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
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31. REVISIÓ DE PREUS
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.
32. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes
inadequats o condicions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.

1. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les
derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la
imposició de penalitats a què es refereix aquest plec
2. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
3. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies
del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
4. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així
mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la
resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte.
5. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti
d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que
aquestes assenyalin.
6. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.
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33. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

bb1307d51457481297c6379e9b755e2b001

Url de validació

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria
7. En cas de contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions que
impliquin contacte habitual amb menors, l'empresa contractista ha d'acreditar
que el personal que adscriu a l'execució del contracte compleix el previst en
l'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del
menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament Civil.
8. Clàusula ètica:
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal
al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis
i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions
de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments
contractuals.
Enllaç
al
Codi:
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_2017_05_16
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista
està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que
la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als
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contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.
Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) s’estableix una penalitat mínima de
0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar
de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció
d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats
no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en
cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) l’òrgan de contractació donarà
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
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- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e). A l’òrgan de contractació ho posarà
en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que
siguin competents per raó de la matèria.
Sense perjudici del que estableix l'article 28.2 del Reglament (UE) 2016/679 de el
Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, en el contracte el qual
l'execució requereixi el tractament pel contractista de dades personals per compte del
responsable del tractament, es fa constar:
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a) La finalitat per a la qual es cediran aquestes dades serà únicament la del
compliment del contracte, sense que es puguin cedir més dades de les
necessàries.
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b) Té l'obligació el futur contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici
del que estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.
c) Té l'obligació l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització
del contracte una declaració en la que posi de manifest on estaran ubicats els
servidors i des d'on es prestaran els serveis associats als mateixos.
d) Té l’obligació l’adjudicatària de comunicar qualsevol canvi que es produeixi,
al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada a la declaració a què
es refereix la lletra c) anterior.
e) Tenen l'obligació dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica, dels subcontractistes a els que es vagi a encarregar la
seva realització.
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En els plecs corresponents als contractes a què es refereix el paràgraf anterior les
obligacions recollides en les lletres a) a e) anteriors en tot cas tindran qualificació
d’obligació essencials a l'efecte del que preveu la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211
de la LCSP.
9. L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les
relacions laborals de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest
contracte, d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes
respectius que es facilita en l’annex 1 d’aquest plec.
Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de
contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les
persones treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret,
com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal
objecte de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de
categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del
contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor
aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació. L’incompliment
d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les penalitats establertes en
aquest plec.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats
als seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les
cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest
contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa
contractista.
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10. L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat
convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que
s’hagin establert i mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació
econòmica fixada; de vetllar del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys
que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per
portar a terme el servei, amb l’excepció dels que es produeixin per causes
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imputables a l’Administració; i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions a
què estigui obligat en l’estat de conservació i funcionament adequats.
11. L'empresa contractista cedirà a l'Administració el dret de propietat
intel·lectual o industrial.
34. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE
L'EMPRESA CONTRACTISTA
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint
els requisits de titulació i experiència exigits als plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de
l’Administració del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions de la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades,
informant en tot moment a l’administració.
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L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i
continua el poder de la direcció inherent a tot empresari, de manera que es garanteixi
la prestació íntegra dels serveis contractats i a la vegada els dret sociolaborals dels
seus treballadors, sense que l’Administració contractant interfereixi en les decisions
que adopti per a cada treballador més enllà d’assegurar-se que en tot moment disposa
dels efectius compromesos i de la correcta execució del servei. En particular, assumirà
la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances,
les substitucions, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la
imposició, si s'escau, de sancions disciplinàries, les obligacions en matèria de
Seguretat Social, inclòs abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, així
com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i
ocupador.
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’adjudicatari a tots
els efectes, sense que entre aquest i/o aquell i l’Administració existeixi cap vincle de
dependència funcionarial ni laboral. A l'extinció del contracte no es produirà en cap cas
la consolidació de les persones que han executat els treballs objecte del contracte com
personal de l'Administració.
Amb caràcter general, la prestació dels serveis que comportin prestacions directes a
favor de la ciutadania s'efectuarà en dependències o instal·lacions diferenciades de les
de la pròpia Administració contractant. Si això no fos possible, es faran constar les
raons objectives que ho motiven. En aquests casos, a l'efecte d'evitar la confusió de
plantilles, s'intentarà que els treballadors de l'empresa contractista no comparteixin
espais i llocs de treball amb el personal al servei de l'Administració, i els treballadors i
els mitjans de l'empresa contractista s'identificaran mitjançant els corresponents signes
distintius, tals com a uniformitat o retolacions
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L'empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable,
integrat en la seva pròpia plantilla, que serà l’únic interlocutor amb qui es relacionarà
l’Administració i a qui correspondrà la direcció i distribució del treball, i que impartirà
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directament les ordres i instruccions a la resta de treballadors de l'empresa
adjudicatària, per a la correcta execució de les prestacions objecte del contracte. Així
mateix, controlarà l’assistència d’aquest personal al seu lloc de treball.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar, cada cop que el responsable del contracte
així ho sol·liciti, la declaració responsable i documentació acreditativa, respecte als
treballadors destinats a l’execució del contracte, conforme s’han abonat els salaris
meritats, així com les quotes de la Seguretat Social corresponents, inclosos als TC1 i
TC2, durant al període de vigència del contracte.
En cap cas s’ha d’identificar en el contracte el nom dels treballadors que l’empresa
utilitzarà per complir el contracte, ni cap altre element que pugui suposar que l’objecte
del contracte és la posada a disposició de l'Administració d’un treballador concret.
Totes les obligacions a les que es refereix aquesta clàusula tenen caràcter
d’essencials, i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició
de penalitats de conformitat amb la clàusula 28 del present plec.
35. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu
en els articles 203 a 207 de la LCSP.
Modificacions previstes en el PCAP
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, les condicions, l'abast i
els límits que es detallen a continuació:
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El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que
l’Administració
hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent
modificació.

Així doncs, respecte la present contractació es preveu la possibilitat de
modificació, fins un màxim del 20% del valor inicial del contracte, en els casos
que es detallen a continuació:




Per al cas que s’hagi de contractar cobertures d’actes addicionals al nombre
previst en l’objecte del contracte, o bé es contractin els productes/serveis a
preus unitaris que consten en el present plec, en aquest últim supòsit
únicament caldrà que cadascun dels ajuntaments aprovi i disposi la despesa
corresponent dintre l’anualitat previs els informes que es considerin escaients.
Tot plegat sense que aquestes modificacions alterin en cap moment la
naturalesa global del contracte.
Per al supòsit que algun altre ens local subscrigui el conveni de cooperació i
s’hagi d’incrementar els serveis. Tot plegat sense que aquestes modificacions
alterin en cap moment la naturalesa global del contracte.

Octàvia Prats Pagà

Signatura 1 de 1

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
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En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
Les modificacions es portaran a terme de conformitat amb el procediment establert a
l'art. 191 de la LCSP.
Modificacions NO previstes en el PCAP
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
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D'acord amb l'establert en la Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotóxicos, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid decarboni, és preveu expressament la
possibiliteu de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures
d'estabilitat pressupostària que corresponguin.
Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva
vigència, amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de
publicar en tot caso un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de
5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les
al·legacions del contractista i de tots els informes emesos.
36. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Octàvia Prats Pagà
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Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni
que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat,
quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre
la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se
l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació,
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o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que
preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui
incursa en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte
37. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la
prestació o part de la mateixa ha d'executar-se directament pel contractista principal.
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la
competència.
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L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.

Octàvia Prats Pagà
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La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

bb1307d51457481297c6379e9b755e2b001

Url de validació

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències establertes en la clàusula
28 del present plec.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front
a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs
el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en
l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en aquest
plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
38. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211
de la LCSP, amb els efectes recollits en l'art. 213 i 313, i a més a més:

a) El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
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imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
començament, tret que en el plec s'assenyali un altre menor.
b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
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c)
d)
e)
f)
g)

contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació,
tret que en el plec s'assenyali un altre menor.
Els contractes complementaris quedaran resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.
Les establertes en el present plec i/o en el conveni interadministratiu signat per
les administracions contractants als efectes de dur a terme la present
contractació de forma conjunta.
El rescat del servei per l'Administració per a la seva gestió directa per raons
d'interès públic.
La supressió del servei per raons d'interès públic.
El segrest o intervenció de la concessió per un termini superior a l'establert de
conformitat amb l'apartat 3 de l'article 263, sense que el contractista hagi
garantit l'assumpció completa de les seves obligacions.

En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l'art. 191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del
RGLCAP.
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi
ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a
dictar l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.
39. REGIM DE RECURSOS
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari
que correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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Les resolucions i actes establerts a l’art. 112.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no
posin fi a la via administrativa, pondran ser recorreguts en alçada davant l’òrgan
de contractació, en el termini d’un mes.
Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser
recorregudes potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el
termini d’un mes, o ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós
administratiu davant del Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona.

40. TRIBUNALS COMPETENTS
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
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Octàvia Raquel Prats Pagà
TAG de #DeltebreEficient, Gestió Interna
Deltebre (Delta de l’Ebre), març de 2021
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Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació administrativa
del servei de producció de comunicació audiovisual per al servei públic de
comunicació audiovisual per als ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja,
Camarles i l'Ampolla.
1.- Objecte del plec
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte regir i ordenar
totes aquelles condicions tècniques que facin referència als aspectes generals de
l’execució del contracte de serveis de referència.
2.- Objecte del contracte
L’objecte principal del contracte és la prestació del servei de producció i
comunicacions audiovisuals multimèdia
en el sentit més ampli per als
ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Camarles i l'Ampolla, sempre
sota la gestió i direcció directa de les pròpies administracions públiques
contractants.
L’objecte és la prestació del servei de producció de comunicació audiovisual anomenat
Delta.cat que emetrà a través de les corresponent senyal de radiofòniques i per
internet, i que estarà conformat per quatre elements: canal de televisió streaming,
canal de ràdio, pàgina web i xarxes socials. El servei inclou també la coordinació i
planificació de continguts així com, l’operativa ordinària.
Així mateix l’objecte del contracte preveu el servei a preus unitaris (un 20%), en funció
de les necessitats de les administracions contractants, de les següents prestacions
que es realitzaran al mitjà de comunicació de l'empresa adjudicatària d'aquest
contracte:
SERVEIS A PREUS UNITARIS

IVA
INCLÒS

servei

PREU
UNITAT

DESCRIPCIÓ

50 €

Organització
d'actes

Organització integral rodes de premsa i tot tipus
75 €
d'esdeveniments relacionats amb l'actualitat. Cost hora.

Assistència
professional

Serveis de redactor, presentador, càmera, ajudants,
75 €
tècnics. Cost hora.

Cobertures
multimèdia

Cobertures a la carta (redacció, fotografia, entrevistes...)
75 €
i difusió. Cost hora.

Disseny

Disseny gràfic (cartells, logotips)/hora

David Torres Fabra
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Notes de premsa Redacció i difusió notes de premsa.
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Assistència
consultoria
SERVEIS WEB

i Servei tècnic i de consultoria i assessorament en
75 €
matèria de comunicació/hora
PREU
UNITAT

DESCRIPCIÓ

Retransmissió
Múltiples opcions d'emissió a les diferents xarxes
per
canal
75 €
socials. Cost hora.
streaming
Creativitat
marqueting.

i Disseny gràfic baners, redacció branded content,
75 €
campanyes. Cost hora.

Continguts web

Producció, redacció i difusió continguts específics per al
75 €
web i/o xarxes socials. Cost hora.

Publicitat

Baner principal de capçalera durant 10 dies (preu/dia)

20 €

SERVEIS
RADIOFÒNICS

DESCRIPCIÓ

PREU
UNITAT

Gravació i difusió
Fonoteca i arxiu garantits. Difusió per
sessions
compartida DELTA.CAT. Directe o fals directe.
plenàries.

antena

Continguts.

Producció, redacció i difusió continguts (programes,
75 €
veus, etc). Cost hora.

Publicitat

Falca de ràdio de 25 segons

15 €

Unitat mòbil

Cobertures en directe. Cost hora.

75 €

SERVEIS
DESCRIPCIÓ
AUDIOVISUALS

PREU
UNITAT

Inclou totes les opcions (de curta i llarga durada), i
75 €
garanteix la difusió gratuïta.

Gravació i difusió
Videoteca i arxiu audiovisuals garantit. Opcional:
sessions
75 €
instal·lació càmeres go pro i acta digital.
plenàries.
Produccions a la Espot per campanyes, vídeos promocionals
carta i creativitat corporatius, i disseny gràfic d'altra qualitat.

i

35 €

Instal·lació
càmeres go pro

Als estudis de ràdio (per emetre per streaming els
75 €
continguts) i/o a la sala de plens.

Unitat mòbil

Cobertures en directe. Cost hora.

David Torres Fabra
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Spot

Per passi d’Spot de 25 segons

18 €

SERVEIS
PREMSA
ESCRITA

DESCRIPCIÓ

PREU
UNITAT

Anunci

Pàgina sencera blanc i negre

700 €

Anunci

Pàgina sencera color

900 €

Anunci

1/2 Pàgina blanc i negre

350 €

Anunci

1/2 Pàgina color

450 €

Anunci

1/4 Pàgina blanc i negre

250 €

Anunci

1/4 Pàgina color

300 €

La codificació del qual és CPV (Common Procurement Vocabulary), vocabulari comú
de contractes públics:
92.211.000-3 Serveis de producció radiofònica
92.221.000-6 Serveis de producció de televisió
32.417.000-9 Xarxes multimèdia

Les administracions locals contractants disposen actualment d’un servei amb mitjans
tècnics propis que es descriuran amb més detall (cadascuna de les
administracions locals contractants disposa de mitjans diferents), tanmateix
resulta impossible la prestació del servei de producció de comunicació audiovisual
amb els mitjans humans i materials propis, és per això que amb la finalitat de donar
cobertura suficient i es fa necessària la contractació de la producció del servei i/o
la coordinació de la comunicació audiovisual, l’assessorament, la implementació de la
graella contingut i el seguiment de la seva continuïtat i també la formació del possible
personal de suport o col·laboradors.
Amb el projecte es dona resposta a les necessitats municipals dels ajuntaments de
disposar d’un servei de producció i coordinació del mitjà de comunicació
multiplataforma, anomenat Delta.Cat, composat per diferents elements de
comunicació. Aquests elements són: una emissora de ràdio que emeti la mateixa
programació per al conjunt dels municipis, la televisió en streaming per emetre el
contingut radiofònic visualment així com la cobertura d’actes específica, una pàgina

David Torres Fabra
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web per consultar totes les notícies relacionades amb les poblacions i que serveixi
com a hemeroteca, i les xarxes socials com a espai de viralització dels continguts.
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir les tasques de producció audiovisual i
comunicativa i de coordinació de l’operativa a través dels mitjans tècnics i humans
propis de l’empresa, juntament amb aquells que disposen els municipis i que es
detallen més endavant en aquest plec. Tota aquesta actuació s’haurà de dur a terme
amb la supervisió de la Comissió de Seguiment i, així mateix, en la coordinació dels
mitjans tècnics i, si és el cas, el personal de suport adscrits als serveis de comunicació
municipal.

Les tasques a realitzar a títol enunciatiu i no limitatiu, són les següents:
 Creació, edició, actualització, revisió i seguiment de tots els continguts de la
graella complerta de programació audiovisual (Butlletins d’informació municipal,
entrevistes, reportatges, debats, cobertures d’actes, difusió d’agenda, espais
musicals, esportius, culturals...).
o Respecte el nombre de cobertures d’actes objecte del present
contracte, aquestes seran un màxim aproximat de 30 any/municipi. En
aquest nombre no es computen els plenaris i les rodes de premsa que
s’hauran de cobrir obligatòriament, a petició prèvia dels ajuntaments
contractants, amb format streaming/presencial els plenaris i amb format
presencial les rodes de premsa.
 Creació, edició, actualització, revisió i seguiment de continguts per via
streaming directe, web “Delta.cat” i ràdio que facin referència als serveis de
comunicació audiovisual municipal.
 Implementació a les eines de comunicació anteriorment esmentades dels
recursos audiovisuals generats pels serveis de comunicació dels ajuntaments
contractants.
 Gestió i actualització constant i permanent de les diferents xarxes socials
relacionades amb el Delta.Cat, així com també de la resta d’elements de
comunicació associats amb el canal com el cas de les aplicacions mòbils.
 L’empresa contractant s’ocuparà per mig de la seva tasca de gestió del servei
de sol·licitar i de tota la tramitació derivada respecte les subvencions, ajuts i/o
premis que siguin compatibles amb el servei, ja sigui en nom dels ajuntaments
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La prestació objecte del present contracte és, en l’àmbit del projecte delta.cat i amb
els mitjans tècnics i humans propis de l’empresa adjudicatària i aquells que ja disposin
els municipis contractants:
1) Assessorament, seguiment i coordinació de comunicació audiovisual
(Producció audiovisual integrada al sistema streaming, ràdio i web).
2) Implementació i dinamització de la graella de contingut vigent, seguiment
i gestió de continuïtat.
3) Assistència tècnica en instal·lacions pròpies i relacionades amb Delta.cat.
4) Formació, si s’escau, del personal propi de suport dels ajuntaments
contractants i dels possibles col·laboradors.
5) Gestió i dinamització de les xarxes socials del Delta.Cat
6) Implementació, gestió i actualització de l’aplicació Delta.Cat
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3.- L’elaboració de programació.
a. L’adjudicatari assumirà l’elaboració de la programació d’interès local per
emetre’ls en el mitjans municipals. Aquesta programació s’haurà validar per
part de les administracions contractants mitjançant la Comissió de
seguiment. Les temporades que es defineixen al present contracte són
dues: temporada ordinària (de 15 de setembre a 15 de juny) i temporada
d’estiu (de 16 de juny a 14 de setembre). Per un major encaix de les dates,
es podran variar previ proposta i acord amb els ajuntaments, o a petició
dels mateixos.
b. El còmput mínim d’hores de programació de producció pròpia i específica
(regular) per a Delta.cat serà de mínim 20h entre programació pròpia i/o
sindicada, computant aquesta última un 50%. Aquesta producció es
realitzarà en funció de criteris periodístics en el sentit de donar
prioritats i repartir l’esmentada producció amb les notícies,
esdeveniments i/o altres entre els diferents municipis.
c. La programació haurà d’incloure un seguiment de l’actualitat i de temes
d’interès per als municipis contractants en funció de criteris periodístics. Per
exemple, esdeveniments que acullin els municipis ja siguin organitzats pels
propis ajuntaments o per entitats dels municipis.
d. L’adjudicatària haurà de garantir el seguiment periòdic setmanal de
l’agenda d’activitats dels municipis i fomentar la informació per mitjà
d’entrevistes als seus protagonistes, de forma coordinada amb els serveis
de comunicació dels ajuntaments (Comissió Permanent).
e. L’adjudicatària realitzarà les tasques de producció, edició i presentació de
cadascun dels programes. També s’encarregarà de programar l’espai amb
l’administrador informàtic d’arxius audiovisuals per a garantir la seva
emissió en les franges horàries establertes.
f. L’adjudicatària podrà aportar producció pròpia sempre que aquesta estigui
relacionada amb l’àmbit territorial del contracte i, no sent el cas, amb la
validació dels serveis de comunicació i protocol dels ajuntaments mitjançant
la Comissió de permanent.
g. Els programes seran elaborats:
a. amb caràcter general als estudis propis del l’Ajuntament de
Deltebre
b. també podran ser elaborats als locals, estudis o instal·lacions
habilitades pròpies de la resta d’ajuntaments contractants si en
disposen,
c. o bé als estudis de la pròpia adjudicatària
No obstant, tota la producció que impliqui la participació d’agents dels
municipis, es farà a les instal·lacions del Delta.cat de l’Ajuntament de
Deltebre o bé en una unitat mòbil (mitjà d’adscripció obligatori), a excepció
d’aquells que els Ajuntaments autoritzin i sol·licitin per fer-ho diferent
(Comissió Permanent).
h. L’Ajuntament de Deltebre i la resta si s’escau, a través de l’equipament
propi disponible, facilitarà els mitjans tècnics, que es preveuen en aquest
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o ja sigui en nom propi (depenent del que es consideri més convenient i propici
per al seu atorgament). Veure la condició 8a del present Plec.
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plec, per a l’elaboració dels programes, en cas de no ser suficients
l’adjudicatari haurà de valer-se dels seus propis mitjans tècnics.
i.

En qualsevol cas, els serveis de comunicació i el responsable de les
emissores existents avaluaran la realització dels programes, i, si s’escau,
indicaran els canvis necessaris a realitzar per a garantir el compliment de
les funcions pròpies de la gestió directa dels mitjans audiovisuals públics.

Gestió del canal emissió Delta.cat
Televisió en streaming i ràdio
L’empresa adjudicatària tindrà la responsabilitat de produir nous continguts (esportius,
musicals, festius, magazine, entrevistes als càrrecs electes i entitats...) per al
Delta.Cat, ja sigui dins del mateix estudi o en exteriors, i la cobertura dels diferents
actes dels ajuntaments per a què aquests després puguin ser emesos. En tot cas, els
programes han de ser emesos simultàniament via online per la web i/o xarxes socials, i
també per la freqüència radiofònica pròpia de cadascun dels ajuntament si en
disposen.
Els diferents ajuntaments podran desconnectar-se de l’emissió de Delta.cat quan així
ho considerin convenient atenent a les seves necessitats de programació o de difusió.
Gestió del web i de les xarxes socials
L’Ajuntament de Deltebre posarà a disposició de l’empresa adjudicatària un portal web,
adaptat a la imatge corporativa de Delta.cat, que ha de ser el punt de confluència entre
els serveis de comunicació dels diferents ajuntaments.
Serà l’empresa adjudicatària la que s’haurà d’encarregar del manteniment de l’espai
web i de la seva permanent actualització de continguts, dissenys i programari escaient
per al seu funcionament.
Serà l’empresa adjudicatària qui haurà de contractar el corresponent servidor per a
emmagatzemar el contingut que es generarà i que permetrà, al mateix temps, la seva
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4.- Programació de continguts en la graella dels mitjans de comunicació i Gestió
del canal emissió Delta.cat
a. L’adjudicatari assumirà la programació diària de continguts dels mitjans.
b. L’adjudicatari assumirà el seguiment i selecció dels continguts, tot garantint
l’actualitat, sempre amb la supervisió municipal a partir de la Comissió de
permanent.
c. L’adjudicatari assumirà la tasca d’obtenir i programar espais, sota la
supervisió municipal. Els programes i la seva distribució horària
s’assignaran d’acord amb la graella preexistent de programació i
s’adaptaran en funció de les necessitat dels ajuntaments contractants.
d. Les tasques de programació encarregades podran ser elaborades als
estudis propis de Delta.cat de l’Ajuntament de Deltebre, així com als espais
habilitats del Delta.cat de la resta de municipis, i davant la manca de
mitjans tècnics o per altres motius acordats per la Comissió permanent,
també podran ser elaborats en les instal·lacions pròpies de l’adjudicatària.
e. Les administracions contractants avaluaran la realització d’aquestes
tasques de programació de continguts i, si s’escau, indicarà els canvis
necessaris a realitzar per a garantir el compliment de les funcions de la
programació.
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reproducció en streaming. En aquest sentit, el servidor haurà de tenir la suficient
capacitat per a què aquest esdevingui una hemeroteca amb tot el contingut històric
emès a Delta.cat.
A la vegada també serà responsabilitat de l’adjudicatària i forma part de l’objecte del
contracte la producció de tots els dissenys gràfics relacionats amb les diferents eines
de comunicació que disposa Delta.cat
Gestió de l’aplicació mòbil
Serà l’empresa adjudicatària la que haurà d’encarregar-se de la implementació,
emmagatzematge, gestió i actualització, tant a nivell de continguts com de software, de
l’aplicació mòbil Delta.Cat. Aquesta aplicació ha de permetre adaptar la pàgina web a
una aplicació, de manera que la ciutadania pugui descarregar-se l’aplicació al seu
telèfon mòbil o tauleta digital i poder escoltar i visualitzar el Delta.Cat. Com a mínim,
l’aplicació haurà d’estar en format Android i iOS.
5.- Suport tècnic
a. L’adjudicatària assumirà les tasques de tècnic de so i d’imatge.
b. L’adjudicatària prestarà serveis d’assistència tècnica per a garantir la
continuïtat de les emissions i la resolució d’incidències lleus.
c. L’adjudicatària assumirà la relació amb l’àrea tècnica pròpia de cadascun
dels ajuntaments, en el cas que n’hi hagi i es responsabilitzarà de les
tasques que se’n derivin d’aquesta vinculació.
d. L’adjudicatària garantirà la preservació en suport digital dels
enregistraments de caràcter informatiu emesos pels mitjans, aquests arxius
seran conservats en un servidor al qual tindran accés els respectius
ajuntaments
6.- Requeriments i mitjans

-

Sistema càmeres al saló de plens de l’Ajuntament de Deltebre
o El saló de plens de l’Ajuntament de Deltebre està adaptat amb 4
càmeres, una d’ella robòtica, i 12 micròfons en conjunt a les càmeres
que permeten una realització automàtica.

-

Sistema càmeres a la sala de premsa a l’edifici de l’Ajuntament de Deltebre
o La sala de premsa compta amb una càmera robòtica.

-

Sistema càmeres a l’estudi de Delta.cat (Deltebre)
o L’estudi de Delta.cat compta amb 3 càmeres, una d’elles robòtica.

-

L’ajuntament preveu la instal·lació del sistema de càmeres a la Sala Eliseo
Vives, a l’Espai Puntual i al Consell de Riumar, Centre Fluvial del Delta, Centre
Esportiu del Delta, Sala d’Exposicions que, un cop instal·lades, també hauran
de tenir la cobertura pels sistemes Delta.cat.
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L’Ajuntament de Deltebre posarà a disposició de l’empresa adjudicatària els sistemes
de càmeres, software i mitjans tècnics que disposi durant el curs del contracte, i que es
relacionen tot seguit:
- Software realització: IoN TV
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-

Estudi tècnic Ràdio Delta

-

Manual d’Imatge Corporativa Delta.Cat

-

Aplicacions corporatives Delta.Cat

-

Pàgina web Delta.Cat

-

Xarxes socials Delta.Cat

Les administracions contractants NO posaran a disposició de l’adjudicatària:
- Recursos humans
- Equips tècnics de gravació audiovisual
- Equips informàtics i d’edició audiovisual
- Servidor per emmagatzematge
- Taula de so mòbil per a fer programes des d’altres localitzacions que no sigui
l’estudi principal de Delta.Cat.
- Aplicació mòbil Delta.Cat

7.- Mitjans humans i organitzatius
Correspon a l’empresa adjudicatària posar a disposició del contracte els recursos
humans i materials necessaris per acomplir les tasques previstes a satisfacció del
contractant i en els termes fixats.
Els ajuntaments designaran una/es persona/es interlocutora/es (responsable del
contracte) per coordinar tasques, supervisar l’execució del contracte i exercir les
tasques de gestió pròpies de l’administració a banda de la Comissió de seguiment i la
Comissió permanent del contracte.
L’empresa designarà una persona interlocutora responsable del contracte, amb prou
autoritat per ser responsable de la totalitat del servei.
8.- Gestió dels espais publicitaris i gestió de les subvencions, ajuts i/premis
Gestió dels espais publicitaris.
Les condicions econòmiques de contractació dels espais publicitaris les establiran les
administracions contractants.
a. L’adjudicatari realitzarà les tasques de gravació de les falques publicitàries,
si s’escau, i de programació dels anuncis en la graella dels mitjans locals,
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De tota manera, serà responsabilitat de l’empresa dur a terme el seu manteniment
tècnic per al correcte funcionament del canal. A la vegada, l’empresa haurà de posar
tots els mitjans personals i materials necessaris per a la correcta prestació del servei,
per posar en funcionament i mantenir el mitjà de comunicació multimèdia públic de les
administracions contractants.
Són mitjans d’adscripció obligatòria que l’empresa ha de disposar per l’execució
del contracte:
 La disposició d’estudi propi.
 La disposició d’unitat mòbil.
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d’acord amb les condicions establertes en cada contractació i segons
l’ordenança municipal que correspongui.
b. L’adjudicatari, quan l’anunciant així ho requereixi, oferirà assessorament
sobre la forma més eficient de transmetre el seu missatge publicitari.
c. La gestió del servei en aquest sentit correspon a les administracions
contractants.

29/03/2021 SECRETARI

Incentius per la gestió dels espais publicitaris:
Amb la finalitat de dinamitzar els espais publicitaris a Delta.cat (incloent portal web,
ràdio i audiovisual) es preveu uns incentius que es correspondran amb un percentatge
dels ingressos realment recaptats de forma semestral. A partir del primer semestre
contractual i successivament de forma també semestral, es calcularà la recaptació
efectiva procedent dels preus públics/taxes i/o ingressos de caràcter no tributari
recaptats per l’administració referents a la prestació del serveis publicitaris de
referència després de descomptades les despeses de recaptació si n’hi ha i es
satisfarà a l’empresa els següents percentatges:
Des de1
Fins a
Percentatge2
0€
2.500€
30%
2.501€
5.000€
40%
5.001€
7.500€
50%
7.501€
10.000€
60%
Més de 10.000€
70%
L’import total dels incentius NO superarà la suma anual de 12.000,00.-€ IVA inclòs per
a cadascun dels ajuntaments.
Gestió de les subvencions, ajuts i/o premis
Atès que forma part de l’objecte del contracte que l’adjudicatària s’ocupi de sol·licitar
subvencions, ajuts i/o premis que siguin compatibles amb el servei, així com que
executi tota la tramitació derivada al respecte, ja sigui en nom dels ajuntaments o ja
sigui en nom propi (depenent del que es consideri més convenient i propici per al seu
atorgament), es preveu en aquest apartat l’assignació dels imports que eventualment
es puguin aconseguir.
L’empresa vetllarà per informar-se i informar a les administracions contractants del les
convocatòries i de les bases de subvencions, ajuts i premis susceptibles de ser adients
per a l’objecte del contracte, les quals es vagin convocant al llarg de la seva vigència,
sens perjudici que les administracions contractants puguin oferir el seu suport en
aquest sentit.
Respecte la subvenció, ajut i/o premi o similars que es puguin obtenir, es comunicaran
la resolució als contractants. El 75% de l’import atorgat per aquests conceptes
repercutirà en un increment addicional de la producció comunicativa i audiovisual. El
25% restant serà repartit entre les administracions contractants repercutint en la
minoració dels costos del contracte. El repartiment d’aquest 25% es realitzarà per la
Comissió de seguiment en funció de criteris d’aportació de cada ens contractant a
1
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2

Import impostos inclosos
Percentatge recaptat després de descomptar despeses de recaptació en cas que
l’administració contractant tingui conveni amb la Diputació de Tarragona (BASE Gestió
d’Ingressos).
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sufragar els costos del contracte així com en funció de la seva pertinença a la Xarxa i/o
el fet que sigui o no ràdio de capçalera.
9.- El principis generals que han de regir la programació dels mitjans municipals
de comunicació audiovisual.
El principis generals que han de regir la programació en els mitjans municipals de
comunicació audiovisual seran:






Llibertat de comunicació audiovisual
Pluralisme en la comunicació audiovisual
Veracitat informativa
Protecció dels drets fonamentals
Protecció de la infància i la joventut

10.- La gestió directa per part de les administracions contractants i la Comissió
de seguiment
Els ajuntaments exerciran la gestió directa del servei públic de comunicacions
garantint la plena eficàcia dels drets fonamentals de llibertat d’informació i de lliure
expressió, i ha de facilitar la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social del país per mig d’aquest servei públic.
El servei s’haurà de prestar sota la gestió directa de les administracions contractants i
d’acord amb els seus mandats. En aquest sentit les administracions vetllaran per tal
que la producció programació garanteixi:
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Una programació per tots, amb una base generalista susceptible d’incorporar
ampliacions temàtiques.
Un fòrum pel debat democràtic.
El lliure accés del públic als principals esdeveniments.
Una referència en matèria de qualitat.
Una producció original i un esperit innovador.
Un aparador cultural.
Una contribució al reforçament de la identitat europea i dels seus valors socials
i culturals.
La promoció de la investigació i del desenvolupament tecnològic.
El foment de la diversitat cultural, oferir programes educatius, informar
objectivament a l’opinió pública, garantir el pluralisme i facilitar de forma
democràtica i gratuïta entreteniment de qualitat i així mateix programes que
fomentin:
o el respecte al pluralisme polític, cultural, lingüístic, religiós i social,
o la promoció de la llengua i la cultura catalanes,
o el respecte i l’especial atenció a la joventut i a la infància,
o el respecte als principis d’igualtat i de no discriminació per raó de
naixement, de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o
social.
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Per garantir la correcta execució i el seguiment de l'execució del contracte es
constituiran:
 Comissió de seguiment
 Comissió permanent
1. LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT:
a) Membres: Els membres d’aquesta Comissió s’integraran per l’Alcalde/sa i
el regidor/a de comunicacions de cadascun dels municipis, o en qui aquests
deleguin.
b) Funcions: Les funcions generals de la Comissió seran definir l’estratègia i
les línies del projecte així com, el control en general de l’execució del
contracte. La funció específica de la Comissió serà la d’aprovar la graella de
programació referent al contracte.
c) Periodicitat: Durant la vigència del contracte la Comissió es reunirà, prèvia
convocatòria, amb periodicitat mínima semestral, així mateix es podrà
reunir a proposta de qualsevol de les parts, sempre que ho requereixi la
bona marxa dels treballs.
d) Regim de presa d’acords: El quòrum necessari per a la vàlida constitució
de la comissió serà el de majoria qualificada de 3/4 dels seus membres,
adoptant-se els seus acords per majoria qualificada de 3/4 de vots dels
seus membres.
2. LA COMISSIÓ DE PERMANENT:

b) Funcions: Les funcions generals de la Comissió seran les de resoldre les
qüestions que pugui plantejar la interpretació i el compliment del contracte,
així com les de dur a terme el seguiment de la normal execució de les
actuacions previstes en el contracte administratiu, determinant els criteris i
les maneres per possibilitar la mútua informació i adequat compliment dels
compromisos respectius, així com totes aquelles que sorgeixin de la
celebració del contracte.
c) Periodicitat: Durant la vigència del contracte la Comissió es reunirà, prèvia
convocatòria, amb periodicitat mínima mensual, així mateix es podrà reunir
a proposta de qualsevol de les parts, sempre que ho requereixi la bona
marxa dels treballs.
d) Regim de presa d’acords: El quòrum necessari per a la vàlida constitució
de la comissió serà el de majoria qualificada de 3/4 dels seus membres,
adoptant-se els seus acords per majoria qualificada de 3/4 de vots dels
seus membres.
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a) Membres: Els membres d’aquesta Comissió s’integraran pel regidor/a de
comunicacions de cadascun dels municipis, o en qui aquests deleguin.
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11.- Deure de confidencialitat
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual
tingui accés degut a l’execució del contracte.

L’adjudicatari té els deures especials de/d’:
a. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions,
evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així com la difusió
de conjectures i rumors com si es tractés de fets.
b. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions
o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la
dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i
entitats públiques i privades, així com la utilització d'expressions o qualificatius
injuriosos.
c. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les
informacions -i les opinions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses i que,
per tal motiu, resultin perjudicials per als drets o interessos legítims de les
persones i/o organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa, amb
independència d'allò que les lleis disposin al respecte.
d. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer a
procediments il·lícits.
e. Respectar l'”off the record” quan aquest hagi estat expressament invocat,
d'acord amb la pràctica usual d'aquesta norma en una societat lliure.
f. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no
proporcionar informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure dels
periodistes a atendre el dret dels ciutadans a la informació. Aquest dret
protegeix molt especialment l'estricte confidencialitat sobre la salut o la malaltia
d'una persona com a nucli de la seva privacitat, malgrat la curiositat que pugui
haver-hi en el cas de personatges coneguts públicament, fins i tot més enllà de
la seva mort. Pel que fa a assumptes relacionats amb les administracions
públiques, el dret fonamental a la informació ha de prevaler sempre per damunt
de qualsevol restricció que vulneri injustificadament el principi de la
transparència informativa a la que estan obligades.
g. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar,
influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s'ha de
simultaniejar l'exercici de l'activitat periodística amb altres activitats
professionals incompatibles amb la deontologia de la informació, com la
publicitat, les relacions públiques i les assessories d'imatge, ja sigui en l'àmbit
de les institucions o organismes públics, com en entitats privades.
h. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de forma
confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa.
i. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge,
especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o
esdeveniments que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió
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L’adjudicatari haurà de complir els criteris inclosos en el codi deontològic de la
professió periodística.
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gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i
circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho explicitin.
j. Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les
informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs.
k. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre
la seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit
d'homicidi), testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes
d'especial transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. També
s'evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents
innocents d'acusats o convictes en procediments penals.
l. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions
amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça,
creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la
violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició
personal dels individus i la seva integritat física i moral.

L’empresa adjudicatària haurà de complir, durant el termini de vigència del contracte,
amb la Llei de Propietat Intel·lectual i abonar els cànons per a l’ús de dades que
puguin pertocar.
13.- Durada del contracte
El termini de durada del contracte és de DOS ANYS. El termini començarà a comptar
des del dia que s’estipuli en el contracte.
El contracte podrà prorrogar-se DOS ANYS (amb dues pròrrogues d’un any o bé una
de dos anys) sempre que les seves característiques continuïn inalterables durant el
període de durada de la prorroga i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi
realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de
pròrroga.
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sense
que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts. Aquesta pròrroga es podrà
celebrar en forma de dues pròrrogues d’un any, en cas que les administracions
contractants així ho considerin escaient.
14.- Dades econòmiques del contracte
Determinació del preu
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L’adjudicatària garantirà la confidencialitat i integritat de les dades que puguin ser
facilitades per les administracions contractants i, a tal efecte, restarà obligada a tot allò
que disposi la normativa en vigor en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
La inobservança o incompliment dels preceptes detallats podran ser causa de
resolució del contracte considerant-se condició essencial i especial del contracte.
12.- Propietat de les dades
Tota la informació emmagatzemada serà propietat de l’administració contractant. Tots
els drets sobre la informació i els arxius de so i imatge corresponen a les
administracions contractants, amb exclusivitat a tots els efectes. Tret d’aquells supòsits
excepcionals que l’adjudicatària aporti/cedeixi continguts creats i/o utilitzats prèviament
a la creació del producte i que siguin de titularitat pròpia de l’adjudicatària.
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Per a la determinació del contracte s’han tingut en compte els costos referents al
personal que haurà d’executar-lo, juntament amb altres despeses generals i el benefici
industrial.
Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
En compliment de l’art 130 de la LCSP es s’informa sobre les condicions de
subrogació en contractes de treball respecte el present contracte. La informació sobre
les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació per
permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà la subcontractació és
la següent:

Import base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació per als dos anys de contracte és el
que es desglossa a continuació:
Import Contracte (2 anys)
IVA
BASE
133.588,72 €
23.184,82 € 110.403,90 €
27.796,10 €
4.824,12 €
22.971,98 €
25.582,25 €
4.439,90 €
21.142,36 €
25.431,49 €
4.413,73 €
21.017,76 €
212.398,56 €
36.862,56 € 175.536,00 €

Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran
ofertes per sobre el pressupost de licitació.
Preu
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir
durant l’execució del contracte.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte s’estima en 434.179,20.-€, atenent al següent detall:
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Deltebre
Sant Jaume d'Enveja
Camarles
l'Ampolla
Total
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Valor Estimat del contracte
Import
Possibles modificacions (20%)
Pròrrogues (2 anys)
Incentius
TOTAL VEC

175.536,00 €
35.107,20 €
175.536,00 €
48.000,00 €
434.179,20 €

15. Modificació del contracte
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que
l'Ajuntament hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació.
Així doncs, respecte la present contractació es preveu la possibilitat de modificació,
fins un màxim del 20% del valor inicial del contracte, en els casos que es detallen a
continuació:
 Per al cas que s’hagi de contractar cobertures d’actes addicionals al nombre
previst en l’objecte del contracte, o bé es contractin els productes/serveis a
preus unitaris que consten en el present plec, en aquest últim supòsit
únicament caldrà que cadascun dels ajuntaments aprovi i disposi la despesa
corresponent dintre l’anualitat previs els informes que es considerin escaients.
Tot plegat sense que aquestes modificacions alterin en cap moment la
naturalesa global del contracte.
 Per al supòsit que algun altre ens local subscrigui el conveni de cooperació i
s’hagi d’incrementar els serveis. Tot plegat sense que aquestes modificacions
alterin en cap moment la naturalesa global del contracte.
Qualsevol modificació del contracte esdevinguda per raó de mesures d’estabilitat
pressupostària es considerarà per raó d’interès públic (d’acord amb la disposició
addicional primera de la Llei 5/2017, de mesures, els plecs han d’incorporar les
previsions requerides per la legislació de contractes del sector públic respecte de
l’eventual modificació amb motiu de l’aplicació de les mesures d’estabilitat
pressupostària que corresponguin).
16. Criteris d’adjudicació

29/03/2021 SECRETARI

L’oferta, incloses les millores i resta de criteris, es mantindrà durant tota la
vigència del contracte incloses les seves pròrrogues, sense cost addicional per
a les entitats contractants.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (80
p.)
Criteri de valoració (màxim 20 punts)
Puntuació
màxima
a) El preu

10 punts
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La puntuació es calcularà amb l’aplicació de la següent fórmula:

b) Percentatge de descompte sobre els preus unitaris dels 10 punts
productes previstos en la condició primera del Plec de
Condicions Tècniques Particulars. Obtenint la màxima
puntuació aquella empresa que ofereixi un percentatge més
elevat de descompte aplicable a tots i cadascun dels preus
unitaris (percentatge únic per a tots els preus)
La puntuació es calcularà amb l’aplicació de la següent fórmula:

Aquestes millores es repartiran entre les administracions contractants en funció
de la proporcionalitat de la seva aportació econòmica a sufragar l’import del
contracte. El repartiment proporcional s’acordarà per la Comissió de seguiment.
Criteri/
Puntuació (màxim 60)
millora sense cost per als Ajuntaments
Falques publicitàries, espots, anuncis i
baners als mitjans propis, adscrits o
vinculats de l’empresa adjudicatària
Fins a 50
per als anuncis dels Ajuntaments
continuació:
sense cost per al mateix (subcriteris
no acumulatius dintre de cada
subcriteri):
Premsa escrita:(màxim 20 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de pàgines
senceres promocional.

Les
pàgines
seran
distribuïdes
temporalment pels ajuntaments amb
possibilitat d’equivalències divisòries de
l’espai sencer ofertat.
Es valorarà únicament l’oferta de pàgines
senceres.
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o
o
o

punts

segons

25 pàgines/any...20 punts
20 pàgines/any...16 punts
10 pàgines/any... 8 punts
5 pàgines/any... 4 punts

s’exposa

a
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o

o

o

Televisió: (màxim 17 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) d’espots de 25
segons
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de repeticions
d’espots

o

25 espots/any i 996 repeticions/any...17
punts
20 espots/any i 747 repeticions/any...14
punts
15 espots/any i 498 repeticions/any...10
punts
10 espots/any i 249 repeticions/any...7 punts

Ràdio: (màxim 8 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de falques de
25 segons
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de repeticions
de falques

o
o
o
o

25 falques/any i 996 repeticions/any...8 punts
20 falques/any i 747 repeticions/any...7 punts
15 falques/any i 498 repeticions/any...5 punts
10 falques/any i 249 repeticions/any...3 punts

Premsa digital: (màxim 5 punts)
o Nombre anual (incloses
pròrrogues) de banner
principal capçalera per
durada de 10 dies

o
o
o
o

25 banners /any ...5 punts
20 banners /any ...4 punts
15 banners /any ...3 punts
10 banners /any... 2 punts

o
o
o

Possibilitat de desconnexió de la 5
freqüència analògica de les Ràdios
pròpies quan aquesta no disposi de
programació pròpia i redirecció cap a
emissora
pròpia
de
l’empresa
adjudicatària
amb
continguts
substitutius i relacionats.
Emissió de Ràdio (Delta.cat) per mig de 5
Televisió Digital Terrestre
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES D’AVALUACIÓ PER MIG D’UN JUDICI
DE VALOR (20 p.)
Criteri
Puntuació
3Aportació de 10 cobertures completes anuals (sense cost per a les
administracions contractants) en connexió en directe per a la
retransmissió d´actes puntuals i rellevants dels ajuntaments Fins a 12,5
contractants.
Exemples d’aquest actes en són les activitats de festes majors,
fires, esdeveniments socials, lúdics, culturals... En aquest cas,
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repartiment proporcional s’acordarà per la Comissió de seguiment.
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l’equip del Delta.Cat s’haurà de traslladar a l’activitat i fer una
emissió en directe que s’haurà de retransmetre a través del canal.
Es valorarà positivament, en aquest sentit, la planificació de la
cobertura amb la descripció de mitjans tècnics i recursos humans, la
possibilitat d’emissió simultània a les xarxes socials del Delta.Cat, la
creativitat en l’emissió i la proposta de nous formats que permetin la
participació de la ciutadania en l’emissió en directe.
Renovació de les aplicacions corporatives del Delta.Cat:
- Plafó estudis principals
- Pàgina web
- Espumes corporatives dels micròfons

Fins a 7,5

Es valorarà en tots els casos la proposta de disseny plantejada
d’acord amb el manual d’imatge corporatiu existent.
17. Solvència
La solvència de les licitadores anirà regulada en el Plec de Clàusules Particulars
tanmateix es proposa com a mitjà d’acreditació de la solvència tècnica la següent:
Solvència Tècnic professional:
Criteri:
 El licitador haurà d’acreditar l’adscripció de personal per a l’execució del
contracte aportant les titulacions corresponents. Es requereix l’adscripció
de, com a mínim, 5 professionals que estiguin en possessió d’alguna o
vàries de les següents titulacions: -tècnic mig diplomat en periodisme; tècnic mig diplomat en comunicació audiovisual; -tècnic mig diplomat
en publicitat i relacions públiques.
Mitjà d'acreditació: Còpia confrontada de les titulació i declaració
responsable, la solvència tècnica s’ha de mantenir durant tota la vigència
del contracte incloses les pròrrogues.

David Torres Fabra
Secretari acctal.
Ajuntament de Deltebre
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Deltebre (Delta de l’Ebre), març de 2021
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