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SERVIZO ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES 
SERVIZOS SOCIAIS 
 
 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA CONTRATAR UN OBRADOIRO DE CURTAS. PREMIO 
IV CONCURSO GUIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, 2017.  
 
 
1.-OBXECTO DA CONTRATACIÓN 
 
O presente contrato ten por obxecto a realización dun curso práctico de realización de curtas, no que se 
producirá o vídeo con base no guión gañador do IV Concurso de guións contra a violencia de xénero, 
resolución 2017/31109 do 9/10/2017 actualmente pendente de publicación no BOP. 
 
Na base 5 do concurso de guións contra a violencia de xénero recóllese que outorgarase un único premio 
ao guión gañador que consistirá nun obradoiro de curtas, no que se producirá o vídeo con base no guión 
gañador que adaptarase segundo as necesidades e onde as persoas participantes poderán ser partícipes 
e protagonistas en todo o proceso.  
 
 
1.1 Persoas destinatarias: O obradoiro de curtas dirixirase a un máximo de 6 persoas con idades 

comprendidas entre os 14 e 18 anos, gañadores/as de dito concurso e executarase no concello no 
que se atopa o centro educativo que titorizou e presentou a candidatura. Empregaranse espazos e 
instalacións públicas. 
 

1.2 Temporalización: O prazo de execución é de 9 meses, contados dende o día seguinte o da 
notificación da adxudicación do contrato. 

 
2.-OBRIGAS DA EMPRESA ADXUDICATARIA 
 
Os traballos que ha realizar a empresa adxudicataria son os seguintes: 
 

• Xestionar, coordinar, organizar, deseñar os contidos e executar o obradoiro de curtas no concello 
no que se atopa o centro educativo que titorizou e presentou a candidatura, dirixido a un máximo 
de 6 persoas participantes de entre 14 e 18 anos, acordando con elas e en colaboración co 
centro educativo e/ou co concello, datas, horario, instalacións para a realización do mesmo. 

 
O obradoiro de curtas deberá engadir alomenos os seguintes contidos: 

 
- Introdución o guión (características, tipos, descrición/acción, transicións, planos, etc.) 
- Linguaxe audiovisual, plan técnico e plan de rodaxe. 
- Execución da rodaxe. 
- Edición e postprodución. 

 
• Producir o vídeo con base no guión gañador. Este poderá adaptarse segundo as necesidades 

técnicas e humanas. As persoas gañadoras participarán en todo o proceso.  
• Dotar ao obradoiro de curtas e ao vídeo dun título e/ou imaxe, orixinal, atractiva e con impacto.  
• Propoñer e contratar, así como realizar os pagos correspondentes das persoas encargadas da 

execución.  
• Nomear a unha persoa de referencia para dirixirse aos centros educativos, as persoas gañadoras 

así como para manter un contacto continuo coa persoa encargada na Sección de Servizos 
Sociais da Deputación. 

• Engadir o logo da Deputación en calquera material que se deseñe para tal fin. Todo o material 
editarase en galego e coidará a linguaxe non sexista. O vídeo editado deberá contar con 
subtítulos adaptados as persoas xordas.  

• Acondicionar o espazo no que se executarán o obradoiro ou a gravación do vídeo.  
• Contratar os correspondentes seguros de bens e persoas (accidentes, responsabilidade civil, etc) 

coas coberturas que sexan necesarios en función das actividades a executar, incluso as relativas 
a presentación pública. 

• Solicitar as autorizacións pertinentes de cesión de imaxe e datos persoais por escrito, tanto do 
centro educativo, do/a titor/a legal, das persoas participantes.  

• Encargarse das licenzas, cánones e autorizacións preceptivas que sexan necesarias. 
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• Realizar copias da gravación do vídeo. 
• Preparar así como contratar e facer os pagos oportunos que deriven dunha presentación do 

vídeo no centro educativo e/ou concello ao que pertencen, encargándose da xestión, execución 
e difusión do mesmo.  
No acto de presentación contarase con alomenos unha persoa intérprete de signos, e 
garantizarase coas medidas oportunas a accesibilidade universal.  

 
 
3.-OBRIGAS DA DEPUTACIÓN 
 

• Seguimento continuo da execución do obradoiro de curtas e posterior gravación do vídeo. 
• Aprobar e supervisar a adaptación do guión gañador así como da gravación do vídeo. 
• Convocar reunións de coordinación, seguimento e avaliación da execución coa empresa 

adxudicataria. 
• Solucionar incidencias ou modificacións que afecten á execución en relación coa proposta 

técnica.  
• Colaborar na presentación do vídeo, na difusión e publicidade que se estime oportuna desde a 

Deputación.  
 
 
 
 
A Coruña, 20  de novembro do 2017 
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