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I.- OBJECTE 

L'objecte del present plec és regular les prescripcions tècniques que deuen inspirar 
l'execució del contracte de serveis a formalitzar per a la prestació de les activitats de 
gravació, producció i muntatge de programes i la seua posterior emissió en la televisió 
pública local. 

 
 
Telepobla manté una programació integrament en valencià de notícies, esports, debat, 
plens municipals i retransmissions d’actes socials, festius i culturals entre d’altres. La 
televisió local s’emet a través de la TDT i ofereix el seu contingut en Internet a través 
d’una pàgina web. 

 
Els programes i vídeos resultants, el dret de les imatges d'aquests i el suport en què hi 
figuren són de propietat municipal. L'empresa haurà de facilitar a l'ajuntament una còpia 
en format digital dels vídeos i programes que sol·licite sense que el seu lliurament supose 
un increment en el preu del contracte. 

 
 
 

II.- PROGRAMES I VÍDEOS 
 
Les activitats objecte del present contracte es portaran a efecte de relació amb els 
següents programes i contingut: 

 
 
A. Programació periòdica 

 
 

• Informatiu local 
 
Deurà gravar-se, produir-se i muntar-se un informatiu a la setmana, amb un mínim de 15 
notícies, havent-se de lliurar i fer-se càrrec de la seua emissió els dijous de cada setmana 
i en les successives repeticions. 

 
 
El contingut de l’informatiu recollirà entre d’altres la informació municipal de l’Ajuntament, 
comunicats oficials, l’agenda d’activitats prevista i les activitats que s’organitzen des del 
consistori. També s’inclourà la informació rellevant que generen les associacions, escoles 
i clubs esportius, col·legis i els diferents col·lectius del municipi, així com aquelles 
persones que puguen generar interés informatiu. 
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El format de l'informatiu inclourà un presentador o presentadora, que haurà d'introduir el 
contingut de cada vídeo amb una breu descripció del tema a tractar, donant pas a les 
imatges gravades i muntades prèviament, les quals aniran acompanyades, bé d'una veu 
en off que les comente, o bé realitzat a partir d'entrevistes o enquestes a la població, en 
funció de la naturalesa de l'assumpte a tractar. Les notícies hauran de ser muntades 
expressament pera l’informatiu i amb variacions respecte a altres programes. 

 
 
Duració: el noticiari setmanal tindrà una duració aproximada de 45 minuts, dels quals 20 
s'hi dedicaran a la informació general, 10 a la informació de cultura i festes i 15 a la 
informació esportiva. Els temps previstos de distribució horària de les notícies es fixen 
amb caràcter orientatiu. La duració de l'especial  de  cap  d'any no serà inferior als 45 
minuts. 

 
 

Horari d'emissió:  

Els dijous a les 21.30 h, (primera emissió), 22.30 h i 23.30 h  

De divendres a dimarts a les 13.30 h 14.30 h, 15.30 h, 21.30 h, 
22.30 h i 23.30 h 

 
L'horari de l'emissió de l'informatiu, el nombre de repeticions i el seu horari podrà ser 
canviat a petició de l’Ajuntament o per necessitats de la programació (plenaris, 
esdeveniments en directe, altres programes...) 

 

Deurà produir-se, gravar-se i muntar-se un informatiu especial per a la seua emissió en 
l'última setmana de l'any. L’informatiu contindrà els principals fets del municipi en temes 
de política, economia, successos, societat, cultura, esports, festes populars, falles i 
qualssevol altres aspectes que es consideren rellevants i noticiables. Aquest programa 
resum anual haurà de contenir un repàs de totes les notícies més rellevants de l'any. 

 
El mes d'agost també es gravarà i emetrà l'informatiu, tot i que aquest podrà tindre una 
durada o distribució de temps diferent. 

 
L'Ajuntament es reserva l'opció de demanar que es realitzen dos informatius setmanals, 
repartint el temps d'emissió entre els dos informatius. Com a exemple, podria demanar 
fer-ne informatiu en dilluns i dijous. En cas de posar en marxa està opció, no tindrà cap 
cost addicional per a l'Ajuntament. 
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• Programa debat 
 
L'empresa produirà, gravarà i es farà càrrec de l'emissió d’un programa en format debat, 
sobre temes d'interés social gravat integrament a l’estudi de la televisió local. La 
periodicitat de dit programa serà quinzenal. 

 
 
Durant el mes d’agost no es realitzaran gravacions del programa tot i que es poden 
emetre repeticions de programes ja gravats. Els temes a tractar seran proposats des de 
l’Ajuntament amb l’assessorament de Telepobla. 

 
L’Ajuntament es farà càrrec de facilitar els temes de cada programa i els entrevistats que 
participaran en els mateixos amb, almenys, 15 dies d’antelació a l’emissió del programa. 

 
El programa tindrà un caràcter obert i plural a les diferents sensibilitats del municipi i 
tractarà assumptes d’interés per l’actualitat o atenent als temes i continguts de la 
programació de xarrades, col·loquis i taules rodones que celebra el municipi. 

 
El programa estarà dirigit per un presentador o presentadora que exercirà de moderador. 
El presentador introduirà  el  tema  a  tractar  i  dirigirà  l’espai  a través de preguntes als 
entrevistats. 

 
 
La duració del programa serà d’entre 30 i 45 minuts aproximadament. L’emissió serà els 
dimarts a les 21.30 h i es realitzaran diferents reemissions al llarg de la setmana d’acord 
amb els criteris indicats per l’Ajuntament. 

 
 
L’empresa es farà càrrec a més de: 

 
• Crear una escenografia en el plató 
• Il·luminació i sonorització del plató 
• Elaboració de capçaleres, ràfegues i tot el grafisme necessari per al 

programa 
• Elecció de músiques 
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• Programa d'Esports 
 
L'empresa farà un programa esportiu setmanal amb l'objectiu de difondre i promocionar 
l'esport local en totes les seues modalitats. En aquest es repassarà l'actualitat esportiva 
de la setmana incidint en aquells esports que més rellevància tenen entre els veïns, però 
sense oblidar els esports més minoritaris. 

El programa oferirà resultats de les competicions, notícies, entrevistes, participació, 
consells i tot allò que puga ser d'interés per al món esportiu. El format del contingut del 
programa serà el reportatge i haurà de produir-se expressament  per al programa.  

En el programa es farà difusió de les comunicacions que l'Ajuntament o els clubs 
consideren que poden ser d'interés per al públic en general, com per exemple el termini 
de presentació de documentació, candidatures per a Gala de l'Esport, inscripcions 
Setmana Esportiva, etc. 

Es donarà un tractament especial als principals esdeveniments esportius: Gran Fons, 
Cros de la Manguilla, Setmana Esportiva, finals de pilota fallera, Matinal Motera i aquells 
esdeveniments que des del departament d’Esports de l’Ajuntament es considieren 
d’especial rellevància. 

El programa d'esports donarà cabuda a les escoles esportives. De manera setmanal o 
quinzenal es gravarà i emetrà un reportatge d'algun equip o escola del municipi per 
difondre la seua trajectòria, resultats, etc. 

Cada setmana es realitzarà una entrevista en el plató en la qual hi participarà com a 
mínim un protagonista de l'esport o de l’esdeveniment objecte del programa. L'entrevista 
haurà d'estar relacionada amb l'actualitat esportiva, siga per un fet concret o per alguna 
competició o prova que es realitze. 

La intenció del programa és acostar la informació esportiva destacada i de proximitat a 
tots els veïns, així com promoure les diferents activitats i modalitats. És per això que una 
faceta important del programa serà donar a conéixer els futurs esdeveniments, fent 
anuncis que promocionen l'activitat concreta, bé a través de reportatges o bé a través 
d'entrevistes al plató. 

El programa tindrà una duració d’entre 30 i 45 minuts i estarà gravat en estudi. Comptarà 
amb un presentador que farà la introducció de cada notícia i reportatge  i dirigirà 
l’entrevista als convidats. 

L’emissió es farà els dimecres a les 21.30 h i es repetirà en diferents ocasions durant la 
setmana a indicació de l’Ajuntament. 

L’empresa es farà càrrec a més de: 
 

• Crear una escenografia en el plató d’ambient esportiu 
• Il·luminació i sonorització del plató 
• Elaboració de capçaleres, ràfegues i tot el grafisme necessari per al 

programa 
• Elecció de músiques 

 
Durant el mes d’agost no es gravaran programes, tot i que es podran emetre repeticions 
de programes anteriors. 
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B. Retransmissions en directe 
 

• Sessions Plenàries 
 
L’empresa concessionària gravarà totes les sessions plenàries de l'Ajuntament, tant les 
ordinàries com les extraordinàries. La gravació del ple es farà amb tres càmeres 
robotitzades propietat de l’Ajuntament i realitzat en directe per a la seua emissió. 
Els plens s'emetran en directe a través del senyal de Telepobla i internet. L'Ajuntament 
posarà a disposició de l'empresa l'equipament tècnic del qual disposa i que es detalla més 
endavant per a aquesta finalitat. En cas que per qualsevol circumstància el material de 
l’Ajuntament no puga ser utilitzat, l'empresa adjudicatària posarà el material tècnic 
necessari per continuar prestant el servei sense que aquest fet supose un increment del 
cost econòmic per al consistori. 

 
• Actes d’associacions de la localitat 

 
- Gravació i emissió en directe a través de la televisió i internet de totes les 
presentacions de les comissions falleres de la Pobla així com de les falleres majors de 
Junta Local Fallera amb les 3 càmeres robotitzades de l'Ajuntament, sempre que l'acte es 
desenvolupe a l'auditori de la Casa de la Cultura. D'acord amb les indicacions de 
l’Ajuntament, l'empresa programarà la reemissió d'aquestos actes. 

 
- Gravació i emissió en directe de l'acte de comiat de les Falleres Majors de la Pobla de 
Junta Local Fallera amb les 3 càmeres robotitzades de l'Ajuntament, sempre que l'acte es 
desenvolupe a l'auditori de la Casa de la Cultura.. D'acord amb les indicacions de 
l’Ajuntament, l'empresa programarà la reemissió d'aquest acte. 

 
• Actes de l’Ajuntament 

 
- Gravació i emissió en directe de la Gala de l'Esport amb les 3 càmeres robotitzades de 
l'Ajuntament, sempre que l'acte es desenvolupe a l'auditori de la Casa de la Cultura. 
L'emissió en directe de la Gala de l'Esport es farà a través del canal de televisió i Internet. 

 
- Gravació i emissió en directe dels premis Comtessa Maria de Luna, amb les 3 càmeres 
robotitzades de l'Ajuntament, sempre que l'acte es desenvolupe a l'auditori de la Casa de 
la Cultura. L'emissió en directe dels Premis Comtessa Maria de Luna es farà a través del 
canal de televisió i Internet. 

 
- Gravació a tres càmeres i realització de les Reunions Ciutadanes amb el Govern 
Municipal i la seua posterior emissió integra per la televisió local (màxim 3 actes). La 
gravació es farà amb les 3 càmeres robotitzades de l’Ajuntament. La data i horari 
d'emissió es programarà d'acord amb les indicacions de l’Ajuntament. Si l’Ajuntament en 
un futur disposa  de  mitjans  técnics en el  punt  de  celebració  de les reunions 
ciutadanes per a poder fer l’emissió en directe, es realitzarà l’emissió en directe. 
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C. Programació Especial 
 

Gravació, muntatge i posterior emissió de diferents actes de la programació de 
l'Ajuntament: 

 
• Festes Patronals: 

 
- Sant Sebastià: L'empresa editarà un programa especial amb un extracte dels actes que 
es realitzen dins la programació oficial de les festes patronals. La duració de l'especial no 
serà inferior a les 2 hores. 

 
- Verge del Rosari: L'empresa editarà un programa especial amb un extracte dels actes 
que es realitzen dins la programació oficial de les festes patronals. La duració de 
l'especial no serà inferior a les 2 hores. 

 
• Festes de Nadal: 

 
- Gravació, muntatge i posterior emissió del Festival Escolar de Nadales que organitza 
l’Ajuntament. 

 
- Gravació, muntatge i posterior emissió d'un especial d’aproximadament 30 minuts amb 
un extracte de la fira de Reis i de l'esport. 

 
- Gravació, muntatge i emissió del missatge de Nadal de l'Alcaldia-Presidència juntament 
amb l'informatiu setmanal més pròxim al 25 de desembre. 

 
• Jornades d'història 

 
- Gravació i emissió íntegres a traves de la televisió local i internet de les diferents 
ponències que s'organitzen dins les Jornades d'Història que organitza l'Ajuntament. Si la 
localització on es realitzen les jornades ho permet, l’emissió es farà en directe sense que 
este fet supose un cost per a l’Ajuntament. L'empresa reemetrà, d'acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament, les ponències celebrades. 

 
• 9 D'Octubre 

 
- Gravació, muntatge i posterior emissió d'un especial d’aproximadament 30 minuts 

 
• Premis Teodor Llorente 

 
- Gravació, muntatge i posterior emissió íntegra de l'entrega de premis Teodor Llorente 

 
• Premis Igualtat 

 
- Gravació, muntatge i posterior emissió íntegra de l'entrega de premis Igualtat 

 
 

• Concurs Play-backs fallers 
 
- Gravació, muntatge i posterior emissió íntegra del concurs de Play-bakcs fallers 
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• Vídeos Editats 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà si l'Ajuntament ho sol·licita els diferents vídeos per a 
l'acte de lliurament dels premis Comtessa de Luna, la gala de l’esport i dos vídeos de 
lliure disposició. La duració total dels diferents vídeos serà aproximadament de 10 minuts. 
El gabinet de comunicació de l'Ajuntament facilitarà el contingut i la informació necessària 
per a l'elaboració dels vídeos i l'empresa es farà càrrec de la seua producció i muntatge. 
Els vídeos seran lliurats en el format requerit pel gabinet de comunicació de l'Ajuntament 
per a la seua difusió. 

 
L’Ajuntament podrà demanar a l’empresa la producció de dos vídeos al llarg de l’any que 
seran facilitats en el format necessari per a la seua difusió. L’empresa realitzarà els 
vídeos d’acord amb el contingut i seguint les indicacions generals indicades per 
l’Ajuntament. Els vídeos tindran una duració aproximada de 5 minuts. 

 
• Campanyes de conscienciació 

 
L'empresa produirà un vídeo de manera mensual d'entre tres i cinc minuts per a la 
realització de campanyes de conscienciació que promoga l'Ajuntament. La informació 
necessària per a l'elaboració dels vídeos serà facilitada pel gabinet de comunicació de 
l'Ajuntament, encarregant-se l'empresa de la producció, muntatge i emissió dels mateixos. 

 
• Actes de gravació integra 

 
L’empresa gravarà de manera integra fins a 10 actes si es sol·licita, amb una durada 
màxima de 4 hores, independentment dels inclosos en el plec i els necessaris per a 
l'informatiu, per a la seua emissió per la televisió local. Aquestos actes tindran una 
capçalera identificativa i l’empresa es farà càrrec de la seua programació en l’equip de 
continuïtat per a l’emissió. L’Ajuntament designarà els actes que seran gravats. 

 
 
D. Gestió de l'arxiu audiovisual 

 

L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la gestió de l'arxiu audiovisual de tota 
la programació emesa per Telepobla, a través del servidor d'arxiu que disposa 
l'Ajuntament. Els vídeos i programes hauran de documentar-se de manera suficient, amb 
criteris acordats amb l’Ajuntament, per a la seua localització. 

 
La propietat de les imatges, del contingut dels informatius i dels programes i tot el 
contingut produït per ser emès per Telepobla serà de l'Ajuntament. Aquest podrà fer ús 
d'aquestes imatges, editar el seu contingut i fer-ne difusió a través de qualsevol mitjà 
sense que açò supose un increment del preu per a l’Ajuntament. 
L’empresa haurà de facilitar l’accés per part de l’Ajuntament o tercers autoritzats, a l’arxiu 
d’imatges o la còpia d’aquest per a la seua utilització. L’empresa adjudicatària facilitarà la 
localització de les imatges en cas que la documentació siga insuficient per localitzar-la. 

 
L’empresa facilitarà les imatges gravades que li siguen sol·licitades per l’Ajuntament. 
Aquestes imatges podran se cedides a terceres empreses de audiovisuals sense que açò 
supose un cost per a l’Ajuntament. 
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E. Gestió Web i xarxes socials 
 

L'empresa adjudicatària haurà de gestionar una pàgina web de la televisió local. Les 
notícies emeses en cada informatiu deuran ser pujades a aquesta pàgina de manera 
individual així com l’informatiu complet. 

 
La pàgina web haurà de tindre diferents apartats on es pugen tots els vídeos del contingut 
que genera Telepobla a través dels programes i especials i que s’emeten en el canal de 
televisió. 

 
De la mateixa manera la pàgina web tindrà un espai dedicat als vídeos dels plens 
ordinaris municipals. En aquest apartat hi haurà un arxiu amb tots els vídeos dels plenaris 
emesos. 

 
La pàgina web haurà de permetre l’emissió en directe dels diferents programes i actes 
que s’estableixen en el present plec de condicions. 

 
L’empresa es farà càrrec de la creació de la pàgina. L’estructura de la pàgina permetrà la 
localització de les notícies a través d’un cercador. Cada notícia anirà acompanyada del 
text de la locució i una imatge representativa del contingut de la mateixa. 
El cost del manteniment de la pàgina web, el nom del domini i el servidor on siga 
allotjada, correrà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Una vegada finalitzat el període del 
contracte que establix el plec de condicions administratives, l’empresa traspassarà la 
pàgina web i el nom del domini a l’Ajuntament que es farà càrrec del seu manteniment. 
En cas de canviar el nom de domini es farà amb l'autorització de l’Ajuntament. 

 
L’empresa gestionarà el contingut de Youtube i Facebook i aquelles xarxes que es posen en 
marxa en el futur de la televisió local i publicarà tots els vídeos emesos. 
 
L’Ajuntament serà propietari dels comptes de les xarxes socials de la televisió local. 
 
 

F. Agenda d'Informació Local 
 

De manera ininterrompuda s’emetrà una agenda d’informació municipal que publicite a 
través d’imatges, cartells o vídeos, tota la informació de les activitats socials, culturals o 
de qualsevol índole programada per l’Ajuntament. De la mateixa manera es farà difusió a 
través d’aquesta agenda d’aquells actes que promouen les diferents associacions del 
municipi. 

 
El gabinet de comunicació de l'Ajuntament comunicarà a l'empresa el contingut de 
l'agenda d'informació local i aquesta haurà de generar les imatges necessàries per a 
anunciar-la. El gabinet de comunicació de l'Ajuntament facilitarà les imatges i cartells 
anunciadors dels diferents actes. 
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G. Cessió de contingut 
 

L’empresa adjudicatària mantindrà una actitud de col·laboració amb la resta de serveis de 
comunicació de l’Ajuntament, tant els que hi ha a l’actualitat com els que es puguen posar 
en marxa en el futur. En este sentit, i davant la voluntat de posar en funcionament una 
ràdio local per part de l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària del present contracte facilitarà 
l’accés immediat al contingut de la informació, els àudios de les entrevistes i tot aquell 
material del qual dispose i que li siga sol·licitat per l'Ajuntament o gestor de la ràdio local. 

 
Per a facilitar la coordinació entre la ràdio i la televisió, aquesta donarà accés per xarxa o 
qualsevol altre sistema que permeta l’accés immediat al contingut audiovisual que 
genera. 

 
 

H. Produccions externes 
 

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de l'emissió de vídeos produïts externament, 
sempre amb l'autorització prèvia de l’Ajuntament. 
Si els vídeos externs s'han produït amb publicitat, aquesta es mantindrà en la reproducció 
dins de l'emissió de Telepobla, sempre que el temps publicitari siga inferior al 7% de la 
duració total del vídeo. 

 
 

I. Publicitat 
 

La publicitat a Telepobla es regirà per la corresponent ordenança de publicitat en mitjans 
de comunicació de l'Ajuntament, pendent de realitzar. 
En absència d'ordenança de publicitat, no s'emetrà publicitat a la televisió local, excepte 
amb autorització prèvia de la Junta de Govern Local. 
Com a excepció, s'emetrà la publicitat de l'apartat H Produccions externes. 
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III.- MITJANS MATERIALS I PERSONAL 
 

A. Mitjans materials 
 

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del mitjans materials, equipaments tècnics i la 
resta de recursos necessaris per a la prestació del servei objecte del contracte. Entre 
aquest material s'haurà d'incloure un equip ENG format com a mínim per una càmera 
professional HD, un micròfon i un trípode; els ordinadors i el programari necessari per a 
l'elaboració del contingut de la televisió local, tant per a la redacció com per al muntatge 
de vídeos; focus d'il·luminació de plató, micròfons per a la gravació en plató (almenys 5 
micròfons de solapa) i per a la locució, taula de so i cablejat suficient per prestar el servei. 

 
L’equipament tècnic sol·licitat deurà tindre’l en propietat en el moment de signar el 
contracte.  

 
L'Ajuntament posarà a disposició de l'empresa el següent equipament i material que 
l’empresa podrà utilitzar exclusivament per a l’elaboració de contingut per a la Televisió 
Local: 

 
• Prompter TV-PROMPT Estudio 15 
• 1 Càmera JVC HM200 4K 
• 3 càmeres robotizades Sony SRG-300SEC HD CMOS 1/2.8 
• Unitat de control remot de càmeres PTZ sèrie SRG 
• 3 Trípodes E-IMAGE Elmage KIT7060x2 
• Estació de producció - realització portàtil V-MIX amb DeckLinK 
• Sistema de gestió d'arxiu de continguts ESTRUCTURE MAM LUXOR AIO- 240 

HDD 
• Servidor de continuïtat per a l'emissió de continguts ESTRUCTURE VS422 MCR 

HDD 16TB 
• 1 Trípode E-IMAGE EI-120 
• 1 Micro RODE M1 
• 4 antivent amb logo 
• Fons programes En Joc i Parlem 
• 2 fons PVC 3x2 metres en colors i logotip Telepobla. 
• Televisior LG 49LH604V SmartTV WebOS 3.0 de 49” 
• Suport de peu per a monitor 38”-60" 

 
Addicionalment, l’Ajuntament podrà cedir a l’empresa més material tècnic que quedarà 
registrat en un inventari. 
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L’ús de les càmeres i trípodes de l’Ajuntament es farà de manera complementària a 
l’equip de l’empresa, que haurà de fer servir l’equip propi per a les gravacions diàries i 
que requerisquen una sola càmera. 

 
La cessió del material no suposarà l’exclusivitat d’ús per part de l’empresa 
concessionària. L’Ajuntament, o aquella persona, empresa o entintat a qui autoritze, 
podrà disposar del material que necessite de manera puntual o per un període de temps 
determinat. 

 
L’ús indegut d’acord amb aquest plec de l’equipament tècnic per part de l’empresa 
concessionària pot suposar la retirada d’aquest per part de l’Ajuntament. En aquest cas 
l’empresa hauria de posar els mitjans necessaris per prestar el servei d’acord amb els 
requisits del present plec de condicions. 

 
L’empresa disposarà de vehicle propi per al desplaçament del personal i transportaran els 
equips necessaris per a realitzar tot allò objecte d’aquets contracte. Totes les despeses 
de manteniment del vehicle així com el combustible i qualsevol altre cost que puga 
generar no serà repercutit a l’Ajuntament. 
Tot i que la majoria de gravacions es realitzen dins el terme municipal, l’Ajuntament podrà 
demanar a l’empresa la gravació fora del municipi d’aquelles notícies que, per la seua 
rellevància, considere d’interés. Els desplaçaments podran ser dins d’un àrea de 30 
quilòmetres i fins un límit de 12 anuals i no suposaran un cost per a l’Ajuntament. Superat 
aquest límit, l’Ajuntament pagarà a 0,19 euros el quilòmetre més les despeses de peatges 
i aparcament justificades. 

 
 

B. Recursos humans 
 

Per a la prestació del servei objecte d’aquest plec, l’empresa disposarà del següent 
personal amb contracte laboral subjecte a conveni col·lectiu  adscrit en exclusiva a 
Telepobla, com a mínim: 

 
- 1 Periodista a jornada completa. Llicenciat o grau en Ciències de la Informació en 
l’especialitat de periodisme o comunicació audiovisual. L’experiència mínima serà de 3 
anys. 

 
- 2 Professionals amb possessió del títol de: 

•  Grau universitari o llicenciat en alguna de les branques de la comunicació 
audiovisual o ciències de la informació, o bé,  

• Tècnic Superior en la família d’imatge i so en les especialitats: Il·luminació, 
captació i tractament d’imatge; Producció audiovisual i espectacles, i 
Realització de projectes audiovisuals i espectacles. 

• L’experiència professional mínima serà de 3 anys en producció de material 
per a televisió. 

 
L’empresa organitzarà els horaris per garantir la cobertura de tots els actes en horari de 
dilluns a diumenge. Com a mínim, en aquells actes que l’òrgan de contractació assenyale 
de rellevància, estaran coberts per dos professionals, un càmera i un periodista. 
 
A banda de les contractacions mínimes exigides en el plec de condicions, l’empresa 
podrà formar personal a través de contractes de pràctiques o becaris. 
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IV.- GESTIÓ DE CONTINUÏTAT 
 
L'empresa adjudicatària gestionarà l'emissió dels continguts de la Televisió Local. En 
aquest sentit, s'haurà de fer càrrec d’introduir els vídeos en la programació del servidor de 
continuïtat que disposa l’Ajuntament així com de portar a terme la seua emissió. 
 
El contingut d’emissió audiovisual, fora del recollit en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques, haurà de ser autoritzada prèviament per l’òrgan de contractació. 
 
L’empresa enviarà a l’Ajuntament una graella setmanal amb la programació setmanal de 
la televisió local i es farà càrrec de anunciar la programació a través de la televisió, la 
pàgina web i les xarxes socials de les quals dispose.  

 
L'empresa adjudicatària es farà càrrec del funcionament continu dels equipaments 
d'emissió, de l'antena de la televisió local i de solucionar les incidències que s’hi 
produeixen. En cas d'avaria o necessitat de compra de nou equipament per al 
funcionament dels aparells d'emissió, l'empresa adjudicatària realitzarà les gestions 
necessàries, actuant com a assessor en la matèria, sempre informant a l’Ajuntament, en 
cas que siga necessari, amb terceres empreses per a la seua reparació o l’adquisició 
d'aparells i l'ajuntament, sempre amb autorització prèvia i el tràmit corresponent, del seu 
pagament. 
 
L’ajuntament no abonarà cap factura sense autorització prèvia. 

 
 

V.- LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
Per a la realització de l’objecte d’aquest contracte, l’empresa podrà utilitzar instal·lacions 
pròpies o aquelles que amb esta finalitat disposa i destina l’Ajuntament. En cas que 
l’empresa opte per la utilització de les seues pròpies instal·lacions, el material tècnic de 
propietat municipal romandrà en els edificis públics, podent accedir l’empresa per al seu 
ús en els mateixos o per a les tasques necessàries per a l’arxiu i emissió del contingut de 
la televisió local. La gravació del programa de debat i esports s’hauran de fer en el plató 
de l’Ajuntament o un espai habilitat per l’empresa que es trobe ubicat al terme municipal 
de la Pobla de Vallbona. 

 
L’Ajuntament posarà a disposició de l'empresa adjudicatària un despatx per a la redacció i 
edició dels informatius i els diferents programes objecte d'aquest contracte. 

 
Les gravacions en plató es podran realitzar en un espai que l'Ajuntament posarà a 
disposició de l'empresa. Aquesta última es farà càrrec d'il·luminar, sonoritzar i posar 
l'equipament tècnicament, amb allò que siga necessari, per a la gravació dels programes. 
L’empresa podrà utilitzar aquell material cedit per l’Ajuntament. 

 
L’empresa podrà deixar el material en l’espai cedit per l’Ajuntament, però aquest no serà 
responsable de la seua custòdia. L’empresa posarà els mitjans necessaris per garantir-ne 
la seguretat i no podrà demanar responsabilitats a l’Ajuntament. 

 
L'empresa només podrà fer servir l'espai facilitat per l'Ajuntament per a la producció de 
contingut per a la televisió local i en cap cas podrà fer treballs privats aliens a aquesta 
finalitat, excepte autorització per escrit per part de l'Ajuntament. 

 
Tant el plató com la redacció com tot aquell espai cedit per l’Ajuntament a l’empresa 
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adjudicatària no serà d’ús exclusiu d’aquesta. L’Ajuntament podrà, bé directament o be a 
través de tercers, fer-ne ús de les instal·lacions així com de l’equipament del qual és 
propietari, informant l’adjudicatari i coordinat per l’Ajuntament per a no interferir en el 
funcionament habitual de la televisió municipal. 
 
 

VI.- PREU DE LICITACIÓ 
 
El pressupost de licitació del contracte, sense incloure l’IVA que haurà de suportar 
l’Administració, ascendeix a la quantitat de 107.438,02 € anuals. 
 
Per altra banda, l’IVA calculat al tipus del 21%, ascendeix a 22.561,98 €, sent el cost total 
del contracte 130.000 € anuals, IVA inclós. 
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