PROPOSTA DE PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE CONSISTENT EN L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ELABORACIÓ I EDICIÓ DE
PODCASTS A LA PLATAFORMA RELACIONATS AMB CONTINGUTS DE LA RÀDIO MUNICIPAL ONLINE, CREACIÓ I MANTENIMENT DE L'APP DE RÀDIO I PLATAFORMA WEB DE SUPORT DE
PODCASTS”

1.- Objecte del plec
El present plec tècnic té per objecte definir tots aquells aspectes tècnics per a la ”Contractació del servei
d'elaboració i edició de podcats a la plataforma 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”, d’acord amb les condicions establertes en el present plec de prescripcions tècniques i en el plec
de clàusules administratives particulars.

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 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. Pensem que la comunicació també és un element de participació ciutadana de
primer nivell.
Per això entenem la ràdio municipal de Valls com una ràdio co-participada, impulsada per l’Ajuntament de
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Valls i els seus serveis tècnics, però amb la corresponsabilitat de voluntaris i voluntàries que donin sentit al
projecte, perquè un dels pilars fonamentals és la participació ciutadana.
L’objectiu és establir una emissora municipal merament digital que neixi de la voluntat institucional i que
sigui efectiva gràcies a la implicació de la ciutadania.
En definitiva, la ràdio municipal de Valls està concebuda com un servei públic, obert a la ciutadania, a la
participació, a la proximitat, tant de les entitats i associacions com de les persones individuals.
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2.- Requeriments:

2.1.- Elaboració, edició de podcasts i entrega del servei

La ràdio municipal està concebuda com un servei públic, oberta a la ciutadania, a la participació, a la
proximitat, tant de les entitats com de les persones individuals.
Per tant cal promocionar la participació ciutadana per omplir de continguts podcasts els espais de la ràdio a
la plataforma web, ja sigui amb podcasts obtinguts d’ una programació bàsica, ja sigui amb programes
participatius, amb programes col·laboradors o amb programació especial.

− Podcasts de programació bàsica, es refereix a informatius, divulgatius, comunicacions
− Podcasts de programes participatius, es refereix a programes oberts a les entitats de la ciutat, per
tal que donin a conèixer el seu projecte a la ciutat i s’impliquin en la cohesió de la mateixa

− Podcasts de programes col·laboradors, es refereix a programes oberts a les persones que vulguin
col·laborar desinteressadament, per difondre les seves aficions i compartir-les amb la resta de la
ciutadania, aportant coneixement i experiència de temes que poden ser d’interès del ciutadà.

− Podcasts de programació especial es refereix a programes de difusió determinats esdeveniments de
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la ciutat representatius de la cultura i les tradicions vallenques.

Característiques de la proposta tècnica
L’empresa haurà de definir una programació estable de podcasts referenciats a diversa temàtica i amb la
periodicitat que es descriu a continuació:

Tipus

Descripció

Informatius.

Periodicitat

Repàs actualitat De
local

dilluns

Unitats

a la Duració mínima

setmana
a 5

10 minuts

divendres, de forma

diària
Servei de peces Diària, de dilluns a 10

Cròniques

Contenidor

informatives

diumenge

diàries
Programa

Setmanal
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1

1 minut

90 minuts

setmanal

amb

continguts propis
Entitats

de l’emissora
Continguts

Setmanal

6

30 minuts

desenvolupats
per

entitats

locals
A banda d’aquest programació estable el servei ha de contemplar:

•

Cobertura immediata de qualsevol notícia significativa que afecti l’àmbit de l’emissora, atenent la
disponibilitat de recursos.

•

Creació de falques publicitàries per promocionar esdeveniments. Mínim 15 / any

•

Utilització dels recursos interactius que proporciona el web per a reforçar els serveis informatius.

•

Promoció de la participació ciutadana en tots els àmbits: social, cultural, esportiu, educatiu,
empresarial en la producció de podcasts.

•

Garantir la separació adequada entre informacions i opinions i la identificació dels qui sostenen
opinions i llur lliure expressió, en els límits que estableix l'article 20.4 de la Constitució espanyola.

•

Difondre, gratuïtament i amb esment de la seva font, els comunicats i informacions municipals de
l'Ajuntament i dels seus organismes que responguin a un interès públic. Cobertura en directe d’actes
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i activitats que destaquin per la seva importància informativa o social, d’acord amb les possibilitats
tècniques i de recursos.

•

Mantenir l’aspecte formatiu en els apartats de producció pròpia que siguin susceptibles d’interès per
part de joves estudiants o institucions formatives dins l’àmbit de la comunicació.

•

Produir un programa periòdic destinat a la participació de les entitats i associacions locals per
difondre la seva activitat i donar a conèixer la seva realitat

•

Realitzar la totalitat de la programació de producció pròpia en llengua catalana, amb criteris de
flexibilitat envers altres expressions lingüístiques. Es podran emetre programes de producció
externa expressats en altres llengües sempre que l’interès del programa ho justifiqui i no representi
una proporció significativa de la programació.

•

Col·laborar en estratègies d’acostament cap a extractes de la població no catalanoparlants

•

Manteniment de les graelles de producció pròpia i/o externa d’entreteniment i reportatges.

•

Informació sobre les activitats culturals que tenen lloc a la ciutat.
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•

Emissió de programes dedicats al sector musical i les arts escèniques

•

Foment de la presència en la programació de creadors, cantants, escriptors, artistes i d’altres
protagonistes de l’activitat cultural

•

Col·laborar en la promoció del sector audiovisual i de les noves tecnologies.

•

Presència de programes que afavoreixen la formació dels ciutadans, ja sigui a través de la
producció d’espais informatius, d’espais de serveis o de conscienciació social. Potenciant, en
aquells aspectes que sigui possible, la participació a través de testimonis, de tallers de producció,
etc.

•

Difusió de les activitats socials i culturals específiques.

•

A través de la programació i amb efectes dins l’àmbit territorial, es posicionarà com a mecanisme de
cohesió, oferint en la seva producció aspectes que reflecteixin la diversitat d’opcions polítiques,
socials, lingüístiques, culturals i religioses del seu àmbit de cobertura.

•

S’afavorirà l’acostament a la cultura catalana de tots els col·lectius socials, inclosa la nova
immigració.

•

Fomentar i actuar amb respecte a la imatge de Catalunya i a les seves institucions locals,
supralocals i nacionals.

•

Fomentar la participació democràtica a través del respecte escrupolós al sistema democràtic i a les
organitzacions que participen en el seu manteniment.

•

Garantir el dret d’accés als grups polítics municipals i dels regidors de l’Ajuntament de Valls, i la
distribució de la programació entre aquests grups.
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•

Donar una informació acurada, veraç i objectiva dels òrgans de govern, així com dels partits polítics
amb representació municipal.

•

Oferir una cobertura en directe o diferit dels plens de l’Ajuntament, d’acord als criteris professionals i
dels recursos tècnics disponibles.

•

Oferir informació sobre els serveis de l’administració local adreçats al conjunt dels ciutadans.

•

No es podrà emetre programació que contingui missatges contraris als drets i llibertats fonamentals
reconeguts per l'ordenament jurídic vigent, que incitin a la violència o a activitats delictives, o a
qualsevol forma de discriminació.

•

No s’inclouran a les emissions programes o escenes o missatges que puguin perjudicar seriosament
el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni programes que fomentin l'odi, el
menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o
qualsevol altra circumstància personal o social.

Codi de Verificació (CSV): e0148a760ed87e6473f51a2de9a75ac803e6639c
Nº referencia: FD-201800000683
URL de Verificació: http://tramits.valls.cat/impulsa/csvValidation.do
Signat per

Data

Ricardo González Mas (Cap d'Informàtica)

09/11/2018 11:02:10

•

Només es podran emetre programes susceptibles de perjudicar el desenvolupament físic, moral o
mental dels menors entre les 10 de la nit i les 6 del matí de l'endemà, i haurà de ser objecte
d'advertència sobre el seu contingut per mitjans acústics i s'identificarà, si procedeix durant tota la
seva duració amb la presència d'un símbol visual.

•

Tota la producció de podcats ha de publicar-se a la web destinada a tal efecte i a l’app mòbil.
S’ha de publicar també al canal efectuat a tal efecte de iTunes a les plataformes podcast més
utilitzades, com Ivoox, TuneIn o les que determini l’ajuntament de Valls.

Pel que fa a la cobertura en directe d’esdeveniments d’interès local, com a mínim s’ha d’oferir:
Plens Municipals
Firagost

Tots els que es celebrin
Programa especial de mínim 1 hora de duració

Sant Joan

amb, com a mínim, 1 tècnic i 1 redactor
Programa especial de mínim 1 hora de duració

Santa Úrsula

amb, com a mínim, 1 tècnic i 1 redactor
Programa especial de mínim 1 hora de duració

Festa de la Candela

amb, com a mínim, 1 tècnic i 1 redactor
Programa especial de mínim 1 hora de duració

El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme

amb, com a mínim, 1 tècnic i 1 redactor
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2.2.- Portal Web

Sota el domini https://rcvalls.cat s’ha d’hostatjar una pàgina web que presenti la producció i programació de
Ràdio Ciutat de Valls i que ha proporcionar les següents funcionalitats:
•

Presentació del site sota entorn SSL (https)

•

Disseny responsiu adaptable a tots els dispositius de visualització (escriptori, tablet, mòbil)

•

Multi- plataforma. Ha de poder visualitzar-se en els diferents navegadors web existents: Chrome,
Firefox, Internet Explorer, Opera i els propis del dispositius mòbils

•

Disseny adaptat a la imatge corporativa de l’ajuntament i/o Ràdio Ciutat de Valls. Logotipat i fulles
d’estil

•

Estructuració de continguts a partir de la programació definida. Menú principal accessible

•

Formulari de contacte bàsic

•

Portada principal amb la següent estructura:
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o Espais publicitari (mínim 3), propis o per subscripció.

•

o

Últimes entrades produïdes ordenades per data (mínim 10)

o

Possibilitat de destacar articles i fixar-los a portada

o

Cercador de continguts

o

Reproducció del podcast en la pròpia portada

o

Reproducció de la programació en directe en la pròpia portada.

o

Banners a peu de pàgina per mostrar informació d’interès

Cada entrada acompanya el podcast amb un contingut informatiu escrit per donar context a l’àudio i
crear continguts indexables i de qualitat. També s’acompanyà d’imatges relacionades, vídeos o
enllaços a continguts de xarxes socials

•

Eines per a la socialització de continguts en les diferents xarxes socials existents. Possibilitat de
publicació RSS.

•

La pàgina web ha d’estar suportada per un gestor de continguts (back-end). Aquest gestor de
continguts serà accessible mitjançant un usuari i contrasenya. L’ajuntament de Valls es reserva la
possibilitat de disposar l’usuari administrador del site.
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•

El gestor de continguts ha de permetre la gestió de la totalitat de la pàgina web: continguts de
portada, continguts de les seccions, pujada/baixada de documents, repositori multimèdia amb tots
els podcast...

•

La web a de disposar d’un entorn per fer analítica de dades estadístiques. Els indicadors bàsics a
avaluar són: volum de visites, visitants únics, pàgines vistes, taxa de rebot, temps mig de la visita,
visites noves o recurrents, freqüència. La informació s’ha de presentar de manera numèrica i
gràfica.

•

El

portal

web

ha

de

seguir

els

principis

d’accessibilitat

descrits

a

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5cc60e49-db04-49bd-bfc068dcd5cd04e2/Guia-Gestion-Accesibilidad-en-Gestores-de-Contenidos.pdf

L’ajuntament de Valls serà el propietari del site web i en podrà disposar del codi font de la mateix.

Pel que fa al manteniment de la pàgina web, aquest s’ha de donar durant tots els anys de duració del
contracte i ha de cobrir:
•

Correcció de bugs que vagin apareixent durant tota la vida del contracte

•

Adaptació als nous navegadors i noves versions dels existents

•

Actualitzacions del gestor de contingut.

Ampliació de funcionalitats i actualitzacions per a la

resolució de problemes relacionats amb la seguretat de l’aplicació
•

Auditories de seguretat web periòdiques (mínim 1 a l’any)

•

Ajustar l’aplicació a nous dispositius i pantalles.
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La pàgina web ha d’hostatjar-se en un proveïdor de serveis que permeti a l’ajuntament de Valls supervisar i,
si s’escau, gestionar directament l’accés al codi, BDs, i continguts del gestor. Les despeses d’aquest hosting
extern seran assumides per l’empresa adjudicatària del contracte durant tota la duració del mateix.
Aquest hosting a de disposar de espai suficient per encabir tota la producció de podcast que es generi des
del moment d’inici del contracte fins la seva finalització.
També ha de disposar de les eines auxiliars suficients per a donar acompliment a les necessitats de la
pròpia plataforma: servidor SFTP, servidor de correu, servidor de base de dades.
La configuració i manteniment servidor VPS (hosting)

per a allotjament lloc web emissora ho realitza

l’empresa adjudicatària i haurà de garantir la correcta realització de les còpies de seguretat dels continguts
(podcats inclosos)
Es programarà per part de l’empresa adjudicatària, una tasca diària per automatitzar la còpia dels continguts
multimèdia (Audio, podcasts) als sistemes corporatius de l’ajuntament de Valls.
Ha d’existir un procediment de suport tècnic i de consultes definit, tant pel personal de l’ajuntament que
gestioni el contracte, com per a la ciutadania
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S’establirà un canal per a poder donar suport tècnic i contestar dubtes i/o aclariments a la ciutadania.

2.3.- APP mòbil
L’aplicació mòbil ha d’estar disponible per les plataformes més habituals, tant en Android com IOS. L’APP ha
de funcionar en dispositiu mòbil i tablet.
Les funcions mínimes a proporcionar són:
•

Reproducció de tota la producció de podcast que es generi.

•

Creació de menú per la diferent navegació que faciliti l’accés al contingut

•

Reproducció del directe de la Ràdio Ciutat de Valls. Reproducció en streaming del que està en
emissió a cada moment
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•

Socialització de continguts. Ha de permetre compartir els continguts fàcilment per les diferents
xarxes socials existents.

•

Cercador de continguts per descripció o dates

•

Imatge corporativa adequada i personalitzada a les necessitats de l’ajuntament de Valls.

•

Serveis de subscripció o favorits. L’usuari ha de poder destacar podcasts per la seva tipologia i
rebre notificacions tipus Push quan es genera un contingut nou relacionat.

•

L’APP

ha

d’aplicar

els

criteris

d’accessibilitat

d’escrits

a

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:3746627f-da12-40af-a5f520c42bb8c453/2017_Guia_accesibilidad_aplicaciones_moviles_apps.pdf

Es demana que l’App quedi correctament publicada als diferents Stores d’aplicacions. Google Play, per
Android i App Store de Apple per IOS. El cost de la publicació, si existeix, l’assumeix l’empresa adjudicatària.

L’ajuntament de Valls serà el propietari de l’aplicació i en podrà disposar del codi font de la mateixa.
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Pel que fa al manteniment de la APP, aquest s’ha de donar durant tots els anys de duració del contracte i ha
de cobrir:
•

Correcció de bugs que vagin apareixent durant tota la vida del contracte

•

Adaptació a les noves versions dels sistemes operatius dels dispositius mòbils, tant en Android com
IOs

•

Manteniment de la funcionalitat en dispositius amb versions antigues suportades pels fabricants de
mòbil (versions que no hagin arribat al End Of Life)

•

Ajustar l’aplicació a nous dispositius i pantalles.

•

Si existeix un servidor de back-end que sigui necessari pel funcionament de l’APP, aquest també
haurà de ser mantingut, actualitzat i millorat conforme les necessitats funcionals i operatives de
l’APP.

Ha d’existir un mecanisme de suport definit, tant pel personal de l’ajuntament que gestioni el contracte, com
per a la ciutadania.
A més, és responsabilitat de l’empresa adjudicatària, atendre al comentaris i peticions de suport rebudes
pels canals establerts i per les Store de les aplicacions.

3.- Organització del servei

Els licitadors presentaran com a base de la seva oferta, la graella de programes que adapti tots els
requeriments presentats en aquest plec, i que són: els principis, els objectius i les missions de tota la
El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme

producció, realització, edició i emissió dels programes, espais i continguts de la programació i de la
producció multimèdia-web de l’emissora municipal de Ràdio Ciutat de Valls.
La graella de programes ha de portar, a banda de la descripció tècnica, el pla d’organització corresponent,
en el qual s’ha de definir amb claredat el personal assignat a cada funció, així com garantir la continuïtat de
la producció en cas de baixes i vacances.

3.1. Materials, equips i instal·lacions.

L’empresa ha d’aportar els mitjans professionals i personals per dur a terme amb eficàcia la proposta de
graella de programació de l’emissora, així com dur a terme, amb garantia de qualitat, totes les funcions que
li venen assignades en la producció de continguts tant radiofònics com audiovisuals – informatius i de
participació -, i de gestió tècnica del lloc web de l’emissora municipal.
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L’empresa adjudicatària executarà les seves prestacions en les dependències municipals situades
actualment a la Ctra. Del Pla, 37 de Valls, atès que és on s’ubiquen els equips i infraestructures de
l’Emissora municipal i el fons de producció sonora i videogràfica que són propietat de l’Ajuntament de Valls.

3.2. Tasques a cobrir pels mitjans professionals
Aquest mitjans professionals han de cobrir les següents tasques:

•

Redacció i edició de programes informatius. La producció informativa de les notícies, redacció dels
textos en els suports tècnics disponibles, edició radiofònica dels espais i programes informatius i el
tractament transversal de les notícies per ser editades en els canals multimèdia que gestiona
l’emissora (https://rcvalls.cat/), amb la corresponent producció gràfica.

•

Producció de programes. La producció de tots els programes que siguin de realització pròpia, en
totes les seves fases: preparació i disseny de producció, realització tècnica i edició - emissió,
d’acord amb les graelles de programació aprovades. S’atendrà l’adaptació de formats per a la
producció integrada al lloc web de l’emissora en aquells programes que així es decideixi.

•

Locució de programes musicals. Els programes musicals que configurin l’oferta de la graella de
programació en les bandes horàries de matí i tarda, de dilluns a divendres, han de garantir la seva
locució, ja sigui per part d’un locutor o d’una locutora. Aquests professionals han d’haver provat la
seva experiència en aquest gènere i mostrar el seu coneixement en l’oferta musical en fórmula AC.

Han de tenir capacitat d’adaptació a les orientacions d’estil i registre que puguin dictar els òrgans
competents en la gestió de l’emissora municipal
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Locució i presentació de programes contenidors de contingut informatiu - magazins. La realització de
programes magazins ha de portar garantit un equip tècnic i un/a conductor/a amb experiència en el gènere.

•

Locució transmissions esportives. La transmissions d’esdeveniments esportius comporta la
dedicació d’un locutor/a especialitzat/da en aquest gènere.

•

Realització i control tècnic amb experiència en els sistemes operatius de l’emissora. El personal que
l’empresa destini a les funcions d’operativitat tècnica ha de tenir coneixements de gestió en els
sistemes operatius que disposa l’emissora i que es basen en els següents sistemes:

A l’estudi:
•

Taula de so D&R Airmate

•

Suport taula de so

•

Micros AKG Perception Live P5 (5 u)
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•

Pantògraf DAP Audio D8110

•

Peus Micro K&M i Espumes micro ASP VS5-R (5 u)

•

Auriculars Beyer DT231 Pro (5u)

•

Auriculars LD Systems LDHPa4

•

PC + Monitor

•

Cablejat i connectors

A l’estudi, l’equip de sobretaula disposa de:
•

Software automatització - Processador virtual de so - PC amb tarja de só múltiple

•

Codificador emissió internet

•

Enllaç IP per retransmetre plens
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Equip Exterior:
•

Micros Exterior Berhinger (2u)

•

Peus micro exterior K&M (4u)

•

Taula de So Alesis Multimix 8 usb

•

Auriculars Beyer DT-231 (4u)

•

Auriculars LD Systems LDHPa4

•

Grabadora Tascam DR-05

•

Cablejat de preparació

•

Maleta

•

PC Portail HP

4. Funcions en l’organigrama de personal

L’empresa haurà de comptar amb el següent personal, integrat a la seva plantilla , i per tant no tindrà cap
vinculació laboral amb l’Ajuntament, per realitzar les prestacions del contracte:

•

Personal tècnic: és el personal encarregat de l’edició tècnica i/o enregistrament dels programes.
Responsable que l’emissió tingui la màxima qualitat possible.

El personal que l’empresa destini a les funcions d’operativitat tècnica ha de tenir coneixements de gestió en
els sistemes operatius que disposa l’emissora, detallats en aquest plec.
D'aquest personal no es requereix una titulació tècnica específica de grau , però sí una declaració
responsable del coneixement i capacitat d'operativitat amb els sistemes tècnics implementats a l'emissora.
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Aquest personal està format per :

•

Realitzador tècnic i tècnic de so : responsable de la revisió del procés d’edició tècnica dels
continguts i de la supervisió dels sistemes operatius de l’emissora. Les seves competències són les
de supervisió de la formació del personal amb responsabilitats d’edició i control tècnic de
programes. Les seves funcions abasten tot el protocol tècnic que intervé en la realització tècnica de
programes i en el funcionament dels sistemes operatius que mantenen els canals web i de xarxes
vinculats a l’emissora.

•

Personal de producció i realització: té la funció de preparar els continguts d’emissió i de web/xarxes:
buscar entrevistats, preparar guions, gestionar la participació en els programes. En l’apartat de
continguts web i xarxes, les seves funcions són les de produir el seu contingut informatiu i gràfic.
També és el responsable de presentar i editar els programes de contingut de les diferents graelles
de programació. Aquest personal està format per:

o Productor: és el responsable de buscar els convidats del programa i tenir preparats els
continguts dels programes informatius i també els musicals. En l’apartat de continguts web i
xarxes, les seves funcions són les de produir el seu contingut informatiu i gràfic

o Redactor: redacta les notícies, cobreix les conferències de premsa, entrevista els
personatges que són notícia i s’encarrega de la selecció de fragments de veus que il·lustren
les notícies. Prepara les entrevistes o els blocs de notícies dels programes informatius.
Adapta la producció informativa als formats específics pel portal web de l’emissora i pels
canals de les xarxes socials vinculades a l’emissora.

o Presentador - conductor: és l’encarregat de la locució dels programes.
Aquesta funció sol coincidir amb altres figures de l’organització com la de realitzador,
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director o editor del programa.

o Editor: és el periodista que coordina el programa informatiu, selecciona els continguts i,
si s’escau, també el presenta.

El personal que l’empresa destina a aquest apartat Personal de producció i realització, ha de tenir la
Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació Audiovisual o disposar de l’acreditació professional d’un
Col·legi de Periodistes.
Atenent els esquemes actuals de funcionament de mitjans de proximitat, adaptats a criteris de transversalitat
i optimització de recursos, els professionals que aporti l’empresa hauran d’adoptar diversalitat en les seves
funcions. Caldrà detallar quines són les funcions que hi coincideixen i quina es desenvolupa en cada
proposta.
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5. Coordinació del servei
Els sistemes de seguiment i de remuneració de la prestació definida, basats en els serveis realment
programats i efectivament realitzats, més que en els recursos humans adscrits a la contracta, obliguen a
preveure uns mecanismes sòlids de coordinació i programació dels treballs a realitzar.
Amb aquesta finalitat, l’empresa designarà un cap de programes, que serà qui treballarà coordinadament
amb la persona referent de l’emissora a l'Ajuntament de Valls.
Mensualment s’entregarà un informe sobre l’evolució de la producció dels continguts evolució analítica web i
propostes de millora per adquirir més audiència.
Aquest informe ha de tenir una extensió mínima de 5 pàgines. El contingut mínim de l’informe:
•

Anàlisi quantitatiu de
o

Producció de podcasts setmanals, classificats per tipologia: Cròniques, Informatius,
Contenidors, Entitat. Duració mitja de cada podcast per tipologia. Representació numèrica i
gràfica

o

Evolució històrica mensual de la producció

o

Anàlisi principals indicadors d’analítica web i si existeix, canals socials. De manera
estàndar: volum de visites, visitants únics, pàgines vistes, taxa de rebot, temps mig de la
visita, visites noves o recurrents, freqüència. Representació numèrica i gràfica

o

Anàlisi qualitatiu per avaluar evolució audiència i producció.

o

Proposta d’estratègies de millora i resultats de les mateixes.

o

Ús aplicació mòbil.

o

Consultes rebudes / comentaris, al formulari de contacte web o correu de contacte que
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s’estableixi.
A banda de la presentació de l’informe de manera mensual, es requeriran reunions presencials (o en el
format que l’ajuntament de Valls determini) amb periodicitat bimensual.

6. Lloc i horari de treball
Els serveis estaran ubicats a les dependències de la Ràdio municipal de Valls. No existirà cap vinculació
laboral entre el personal que es destini a l’execució del contracte i l’Ajuntament Valls, per la qual cosa
aquesta queda expressament sotmès al poder direccional i d’organització de l’empresa adjudicatària en tot
àmbit i ordre legalment establert i sent, per tant, aquesta l’única responsable i obligada al compliment de
quantes disposicions legals resultin aplicables al cas, en especial en matèria de contractació, Seguretat
Social, prevenció de riscos laborals i tributària, per tant aquest personal en cap cas tindrà vinculació jurídica
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–laboral amb l’Ajuntament de Valls, i això amb independència de les facultats de control i inspecció que legal
i/o contractualment corresponen.
A l’extinció del contracte de servei, no podrà produir-se en cap cas la consolidació de les persones que
hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària vetllarà per tal que es compleixi les condicions que s’indiquen en aquest plec tècnic
i considerant la necessària flexibilitat que un servei d’aquestes característiques ha de tenir.

7.- Calendarització
A mesura que es vagin creant continguts de programació a la ràdio, s'aniran realitzant i editant els podcasts
a la web municipal, per tant, s'entén que el servei es va realitzant des del primer dia i durant tota la vigència
del contracte.

8.- Facturació
Donat que moltes d’aquestes tasques es podran realitzar paral·lelament i durant tota la vigència del
contracte, l’empresa adjudicatària expedirà una factura mensual, corresponent a la part proporcional del
contracte que li serà abonada mitjançant transferència bancària en els terminis establerts per l’Ajuntament.

9.- Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament es compromet a :
- Designar una persona responsable de l'Ajuntament de Valls per tal de vetllar pel compliment de les formes
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d’execució del contracte i coordinar les tasques tècniques amb els responsables de l’empresa adjudicatària.
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