
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA 
PRODUCCIÓ DE REPORTATGES PER AL CANAL PÚBLIC PENEDÈS TV, 

DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
El present contracte de serveis té per objecte la prestació del servei de producció de 
reportatges i programes destinats a ser emesos per TDT, internet, xarxes socials, 
aplicacions per mòbils i tot tipus de plataformes i canals que es puguin gestionar 
durant el període de vigència d’aquest contracte. En concret es tracta d’aquests cinc 
programes: 
 
1. Producció de 52 reportatges anuals (reportatges setmanals) de 15 minuts de 
durada sobre temes d'actualitat i activitats que es porten a terme a Vilafranca del 
Penedès.  
 
2. Producció 52 reportatges anuals (reportatges setmanals) de 30 minuts sobre 
esports d'aventura.  
 
3. Producció 3 reportatges (reportatges diaris) de 30 minuts sobre actes centrals 
de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.  
 
4. Producció de 12 reportatges (reportatges setmanals) de 15' sobre història local, 
per difondre la vida i la història d’artistes, músics i creadors de Vilafranca del 
Penedès.  
 
5. Producció de 8 reportatges (reportatges setmanals) de 15 minuts sobre històries 
de la Festa Major de Vilafranca, per posar de relleu els aspectes històrics i la 
riquesa del folklore vilafranquí. 
 

 

SEGONA. DISPOSICIONS GENERALS 
 

1. SERCOM SL és l’empresa municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
que gestiona Penedès TV, canal públic de TDT que emet per les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Penedès TV també emet continguts a través de 
les xarxes socials i d’un lloc web i una app propis.  
 
2. En relació amb els serveis objecte d’aquest plec, l’adjudicatari haurà de garantir la 
prestació dels serveis que es detallen. 
 
3. L’adjudicatari haurà de respectar les línies d’actuació marcades per la direcció de 
Penedès TV, acomodant i coordinant l'actuació i els serveis prestats a l’objectiu 
principal d’aquest contracte. 
 
4. Penedès TV té a tots els efectes la condició de productor, editor i difusor de tots 
els continguts i programes que es detallen en aquest plec. Correspon per tant a 
Penedès TV la direcció, coordinació i supervisió de totes les feines relacionades en 
general amb els programes. Penedès TV és l’únic responsable de la línia editorial 
dels canals de comunicació que gestiona. 



 
5. El conjunt dels programes subministrats per l’adjudicatari tindrà la consideració 
de producció pròpia, amb tots els drets d’emissió, reproducció, distribució, 
comunicació pública, transformació i comercialització. Penedès TV assumeix com a 
productora la coordinació, el cost econòmic dels continguts subministrats i dels 
programes resultants i la seva explotació. 
 
6. L’adjudicatari del servei contractat desenvoluparà la prestació de serveis objecte 
d’aquesta petició pública d’ofertes d’acord amb el que estableix aquest plec, amb la 
normativa aplicable i en especial amb la normativa reguladora del sector audiovisual 
i amb subjecció a les directrius establertes pels òrgans reguladors d’aquest sector. 
 
7. Tota la programació que conté el contracte s’haurà de fer tenint en compte el Codi 
deontològic de la professió periodística a Catalunya i de les normatives i 
recomanacions emeses pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
 
8. El servei s’ha de caracteritzar per la qualitat, l’agilitat operativa, la immediatesa 
en la cobertura informativa i la capacitació del personal que el desenvolupi. 
 
9. Per a la realització dels serveis encomanats, l’adjudicatari comptarà amb un equip 
de persones propi i haurà de lliurar a Penedès TV la documentació que acrediti que 
es troba al corrent de les obligacions que es derivin de la contractació de l’equip. 
 
10. L’adjudicatari haurà de disposar de recursos humans experts en la producció 
televisiva, amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de la 
direcció de Penedès TV. 
 
11. Totes les persones físiques i jurídiques que presten els seus serveis a l’empresa 
adjudicatària en activitats esmentades en aquest contracte, estaran vinculades 
exclusivament amb l’adjudicatari, sense que es pugui donar cap reclamació o 
responsabilitat, directa o subsidiària contra Penedès TV o l’empresa municipal 
SERCOM SL, que es derivi de les esmentades relacions laborals, civils, mercantils, 
comprometent-se el licitador a complir íntegrament la legislació vigent, i essent a 
càrrec del licitador el pagament i el cost d’aquestes reclamacions i responsabilitats. 
 
12. En relació als treballadors, l’adjudicatari està obligat, i se’n responsabilitzarà 
íntegrament, a complir les disposicions i obligacions vigents en matèria 
sociolaboral: Seguretat Social, Prevenció de Riscos Laborals i matèria laboral 
pròpiament dita, incloent els convenis i/o ordenances laborals aplicables i, en 
especial, la regulació específica respecte a la contractació de treballadors en el 
supòsit de contractes d’adjudicació. Igualment, l’adjudicatari serà l’únic responsable 
del compliment de les obligacions que ara o en el futur imposi la regulació fiscal i 
qualsevol altra de caràcter general i/o particular que sigui aplicable. 
 
13. Per la realització dels programes contractats, el licitador no podrà comptar amb 
personal que pugui estar afectat per qualsevol incompatibilitat jurídica per prestar 
aquests serveis. 
 
14. La relació contractual de la present licitació és purament administrativa, per la 
qual cosa l’adjudicatari conserva plenament la seva independència d’actuació i 
organització. Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà 



únicament de l’adjudicatari a tots els efectes, no produint-se en cap cas les 
obligacions pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena entre 
Penedès TV o SERCOM SL i aquest personal. 
 
15. Per portar a terme les produccions objecte d’aquest contracte no es podran fer 
servir els equips tècnics, el personal ni les instal·lacions de Penedès TV. 
 
16. Les ofertes que es presentin portaran inclòs l’import de tots els materials 
auxiliars, de les despeses de la convocatòria de la licitació i de les publicacions que 
s’efectuïn, de la formalització, en el seu cas, de les imposicions fiscals de tota mena 
derivades del contracte i de les càrregues de tipus laboral, de seguretat social i/o de 
prevenció de riscos laborals. 
 
 
TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 
 

1. Es tracta de contractar la producció de 2 programes anuals amb periodicitat 
setmanal, 1 programa diari per emetre durant la Festa Major de Vilafranca i 2 
programes per les temporades de primavera i tardor, també amb amb periodicitat 
setmanal: 
 
a) Producció de 52 reportatges (reportatge setmanal) de 15 minuts de durada sobre 
temes d'actualitat i activitats que es porten a terme a Vilafranca del Penedès. Amb 
proposta de temes a concretar per cada setmana i sota la direcció de Penedès TV. Es 
tracta d’un reportatge àgil, dinàmic i entenedor, d’emissió exclusiva, sense guió 
previ ni veu en off, amb un mínim de 4 localitzacions i 5 entrevistats. Grafismes i 
música exclusius. Ha de ser lliurat en format HD i SD, via ftp o al núvol. 
Preu: 52 x 237 € = 12.324 €/any. Contracte per 2 anys: 24.648 € 
 
b) Producció 52 reportatges (reportatge setmanal) de 30 minuts sobre esports 
d'aventura. Reportatges tancats, amb guió, veu en off, grafismes i música. D’emissió 
no exclusiva, lliurats en format SD, via ftp o al núvol. 
Preu: 52 x 26 € = 1.352 €/any. Contracte per 2 anys: 2.704 € 
 
c) Producció 3 reportatges de 30 minuts sobre actes centrals de la Festa Major de 
Vilafranca. Reportatges de continuïtat dels actes, per ser emesos en diferit l'endemà 
a la tarda, de forma exclusiva. Amb proposta de temes prèvia i sota la direcció de 
Penedès TV. Es demana la filmació íntegra dels actes, amb tres càmeres, des de 
diferents punts de vista, incloses imatges amb càmeres tipus GoPro. Transmissió de 
l’esdeveniment, amb so ambient de qualitat, gravat amb micròfon de perxa i veu en 
off de continuïtat. Grafisme i sintonia exclusius. Per ser lliurats els dies 31 d’agost i 1 
i 2 de setembre abans de les dues de la tarda, en format HD i SD, via ftp o al núvol. 
Preu: 3 x 412 € = 1.236 €/any. Contracte per 2 anys: 2.472 € 
 
d) Producció de 12 reportatges de 15' sobre la vida i la història d’artistes, músics i 
creadors de Vilafranca del Penedès. Reportatges tancats, d’emissió exclusiva, amb 
guió, narració en veu en off, grafismes i música propis. Amb proposta de noms 
prèvia i sota la direcció de Penedès TV. Lliurats en format HD i SD, via ftp o al 
núvol. 
Preu: 12 x 380 € = 4.560 €/any. Contracte per 2 anys: 9.120 € 
 



e) Producció de 8 reportatges de 15 minuts sobre la Festa Major de Vilafranca,  per 
posar de relleu els aspectes històrics i la riquesa del folklore vilafranquí. Amb 
proposta de temes prèvia i sota la direcció de Penedès TV. Es demana guió previ, 
narració amb veu en off i gravació des de diferents punts de vista, amb inclusió 
d’imatges històriques. Reportatges tancats, amb grafisme i música propis, d’emissió 
exclusiva. Lliurats en format HD i SD, via ftp o al núvol. 
Preu: 8 x 556 € = 4.448 €/any. Contracte per 2 anys: 8.896 € 
 
2. Els reportatges s’hauran de lliurar en la data convinguda, amb temps suficient per 
ser emesos a l’hora programada. Els formats de lliurament seran: 
 
Per HD: 
Encapsulat: MOV Quick Time 
Códec de vídeo: XDCAM EX 1080i50 1920x1080 35mb/s a 25fps 
Àudio: Sense comprimir a 48Khz, Bits per mostra: 16 bits 
 
Per SD: 
Encapsulat: MOV Quick Time 
Códec de vídeo: MOV DVPAL25 16:9 - 720x576  anamórfic a 25fps Entrellaçat 
interior 
Àudio: Sense comprimir a 48Khz, Bits per mostra: 16 bits 
 
3. El material gràfic (caretes, grafismes.....) que necessiten aquests programes serà 
aportat i renovat per l’adjudicatari, sempre amb l’aprovació de la direcció de 
Penedès TV, responsable de vetllar per la imatge de tota la programació. 
L’adjudicatari també haurà d’anar renovant periòdicament les promocions dels 
programes. 
 
4. La imatge, les marques i els logos que el Penedès TV determini figuraran sempre 
en els programes editats i en qualsevol tipus de promoció que se’n faci. 
 
5. S’establiran reunions trimestrals de coordinació entre els responsables del 
contracte, tant de Penedès TV com de l’adjudicatària, per fer el seguiment de la 
correcta prestació dels serveis contractats i de les incidències que puguin existir. Els 
defectes que s’hi puguin trobar seran valorats i podran donar lloc al descompte del 
seu valor en la següent factura que presenti l’adjudicatari. Entre d’altres i a títol 
enunciatiu i no limitador, s’entendrà que els materials són defectuosos quan la 
informació no estigui ben contrastada o sigui errònia, quan existeixin defectes de 
gravació de vídeo i àudio, reiteració injustificada de plans, rètols incorrectes, o altres 
defectes de muntatge, errades ortogràfiques i/o gramaticals, etc. 
 
 
QUARTA. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I D’IMATGE 
 

1.SERCOM SL és titular dels drets d’explotació i imatge col·lectius sobre la 
producció de continguts i serveis originats objecte d’aquest contracte. 
 
2. Als efectes de les campanyes publicitàries o altres tipus de promocions dels 
continguts i serveis que presta Penedès TV, l’adjudicatari garanteix l’aparició en les 
mateixes del personal que aporta, sempre que se li demani. 
 



3. L’adjudicatari representa, als efectes d’aquesta contractació, els interessos 
professionals de les persones que li presten els seus serveis i, en conseqüència, està 
en disposició de declarar i acreditar que compta amb la totalitat dels drets 
d’explotació de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge que necessàriament hagi 
d’aportar, expressa o tàcitament, per al desenvolupament d’aquest servei. 
 
4. D’acord amb l’anterior, l’adjudicatari cedeix i/o autoritza a favor de SERCOM SL i 
Penedès TV, en la formulació del contracte derivat d’aquesta licitació, els drets 
d’explotació de la seva imatge i nom i també els del personal que a efectes d’aquesta 
contractació representa, i els que se’n deriven del seu us, amb fins acreditatius, 
promocionals i/o publicitaris per a la contractant, la seva marca i els productes 
objecte de la seva activitat. 
 
5. L’adjudicatari s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit, d’acord amb el previst en la 
Llei de Propietat Intel·lectual, i en concret els seus articles 8, 32.1 i 51, les 
autoritzacions i cessions de drets d’autor que corresponguin al personal que presti 
els serveis objecte d’aquest contracte pel producte de la seva activitat per a Penedès 
TV. En qualsevol cas, es presumirà que l’adjudicatari ha adquirit els drets pertinents 
i amb facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, 
davant de qualsevol reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués 
presentar-se per tercers a Penedès TV o a SERCOM SL, hagin o no participat 
directament en els continguts produïts. 
 
6. SERCOM SL, com a titular per tant de tots els drets d’explotació sobre els 
programes que s’elaborin, els podrà promoure i comercialitzar, de forma exclusiva 
per si mateix o fent ús de la facultat de cessió a tercers, com consideri més 
convenient, mitjançant qualsevol tipus de comunicació pública, difusió i/o 
transmissió analògica o digital, gratuïta o contraprestació i en qualsevol suport o 
format, procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat. 
 
 

Vilafranca del Penedès, maig del 2018 
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