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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. NOM DE CONTRACTE I CLASSIFICACIÓ
ELABORACIÓ I EDICIÓ DE PODCASTS A LA PLATAFORMA RELACIONATS AMB
CONTINGUTS DE LA RÀDIO MUNICIPAL ON-LINE, CREACIÓ I MANTENIMENT DE L'APP
DE RÀDIO I PLATAFORMA WEB DE SUPORT DE PODCASTS
2. OBJECTE DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ
El contracte

per objecte la contractació del servei d'elaboració i edició de podcats a la

relacionats amb continguts de la ràdio municipal on-line, creació i manteniment de l'App de
ràdio i creació i manteniment de la plataforma web de suport de podcasts.
L’Ajuntament de Valls des de la Regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat i la Regidoria de
Tecnologies de la Informació i la Comunicació impulsa accions municipals amb l’objectiu de
promoure la cohesió social i la participació ciutadana a partir dels valors de la convivència i la
democràcia, desenvolupant i consolidant les polítiques locals de foment de la participació
ciutadana, enfortint la participació ja existent i generant nous processos que fomentin la
implicació de la ciutadania de Valls mitjançant les noves tecnologies. En aquest sentit, el
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projecte de ràdio municipal de Valls respon a la voluntat política que té L'Ajuntament de Valls
d'ampliar canals de comunicació per donar veu al ciutadà i per informar, generar opinió i retre
comptes de la seva acció de govern.

3. DIVISIÓ EN LOTS
No està prevista la divisió en lots. No es considera procedent la divisió del contracte en lots ja
que l’execució independent per una pluralitat de contractistes diferents de les actuacions que
comprèn el contracte, s’entenen com a una unitat que impossibilita la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic.
4. UNITAT ENCARREGADA
Departament de Sistemes de la Informació i Comunicacions i Participació
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5. JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El servei que es pretén contractar externament no pot ser assumit per l'Ajuntament, ja que a la
plantilla de personal no es compta amb el personal necessari per atendre les funcions que
comporta la prestació del servei, ja que no existeix en plantilla personal tècnic de la regidoria de
participació ni de l’àrea de comunicació corporativa que pugui assumir-ho.

6. DURACIÓ DEL CONTRACTE
El termini màxim serà de 18 mesos (12 mesos i una pròrroga de 6 mesos)
7. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ
El pressupost de la licitació és de 19.000 € més 3.9990 € en concepte d’IVA (total: 22.990,00
euros).
8. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
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30208-33300-22699 – Gestió de ràdio on-line.
9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat és de 32.300,00 euros que correspon a:
12 mesos de contracte
20 % de modificació
6 mesos de pròrroga
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10. CRITERIS DE VALORACIÓ
90 punts, criteris objectius
Item
Preu
Nombre

d’esdeveniments

en

directe. Es demanen 4 i els Plens

Càlcul
P: (Pme / Pof) x Punts
0: Si no s’ofereixen 8 (a banda

Puntuació
Fins 70
Fins 5

del Plenaris) o més
5: Si s’ofereixen 8 (a banda dels

Programes
addicionals,

per
amb

entitats
periodicitat

setmanal, de duració mínima 30

plenaris) o més
5 punts per cada programa
addicional

de

Fins un màxim de 15

periodicitat

setmanal
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minuts.

11. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA
Acreditar experiència en la producció de podcasts per ràdio online

Ricardo González Mas
Cap de Sistemes d'Informació i Comunicacions
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