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PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ, FOTOGRAFIA, MAQUETACIÓ, 
EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL 

  

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

D'acord amb el postulat de participació contingut en l'article 9.2 de la Constitució 
espanyola, la legislació local reconeix el dret dels ciutadans a obtindre la més àmplia 
informació sobre l'activitat de les corporacions locals (art. 69.1 de la LRBRL) i en el 
mateix sentit es postula l'article 137 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de 
la Comunitat Valenciana en establir que les corporacions locals facilitaran la més 
àmplia informació sobre la seua activitat i promouran la participació de tota la 
ciutadania en la vida local. 

Un dels instruments amb què pot comptar la corporació és el butlletí d'informació 
municipal i en aquest sentit l'article 197 del RD2568/1986 pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
disposa que els ajuntaments podran publicar un butlletí d'informació municipal. 

Per tot això, i de conformitat amb el preceptuat en l'article 125 de la Llei 9/2017 de 8 
de novembre, Llei de Contractes del Sector Públic, es redacta el plec de prescripcions 
tècniques que han de regir el contracte administratiu l'objecte del qual es determina 
seguidament. 

Des de la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament de Nules es manifesta la 
necessitat de contractar el servei de redacció, fotografia, maquetació, edició, impressió 
i distribució d'un periòdic d'informació municipal i, com que no es disposa de mitjans 
personals i materials suficients per a poder cobrir les necessitats que es tracten de 
satisfer a través del contracte actual, per aquest motiu resulta pertinent la present 
contractació. 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A DESENVOLUPAR 

El Butlletí d'Informació Municipal (BIM) de l'Ajuntament de Nules vol ser un instrument 
útil per a la societat local i garantir el dret a la informació de la ciutadania i l'accés als 
diferents serveis, campanyes i polítiques públiques municipals, però també ha de ser 
un element de cohesió en el qual la societat nulera es veja representada. Amb aquest 
objectiu, la selecció, redacció i edició de les informacions publicades en el BIM 
s'efectuarà amb criteris periodístics, tenint en compte els principis bàsics d'utilitat 
pública, impacte social i pluralitat. 

Edició: adaptació del contingut i extensió amb criteris periodístics dels diferents textos 
redactats prèviament (notes de premsa). Redacció i producció pròpia de reportatges, 
notícies i entrevistes d'actualitat local, per a la seua publicació exclusiva en el butlletí, 
amb coordinació a través del Departament de Premsa de l'Ajuntament de Nules. 



  

Molt Il·lustre Ajuntament de Nules 

 

2 
AJUNTAMENT DE NULES 

PLAÇA MAJOR 1, 12520-NULES- TEL. 964670001, Fax 964674731/964672099. NIF P-1208200-D www.nules.es 

 

 

 

Redacció de textos en valencià: el BIM serà íntegrament en valencià. 

Correcció lingüística en valencià dels diferents textos redactats per al BIM: per a 
la correcció lingüística en valencià, els textos s’hauran de remetre a l’Oficina Municipal 
de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Nules. 

Disseny i maquetació del BIM (capçalera, fotografies, titulars i cos de la 
informació): d'acord amb les indicacions establides per al responsable del contracte. 
En funció de les necessitats informatives i les possibilitats tècniques, podran introduir-
se modificacions en el disseny i maquetació a instàncies de l'Ajuntament. Qualsevol 
modificació de disseny i maquetació per part de l'adjudicatari haurà de ser comunicada 
i consensuada amb el responsable del contracte. 

L'Ajuntament determinarà l'estructura i distribució de seccions informatives del BIM 
amb caràcter previ a l'inici del contracte. Aquesta estructura podrà ser revisada en 
funció de les necessitats informatives del municipi. 

Presentació de la maquetació: prèviament a la impressió en format paper i en suport 
digital per a la seua revisió. El butlletí haurà d'entregar-se íntegre al responsable del 
contracte almenys dos dies laborals abans a la data de la seua impressió, per a la 
incorporació al butlletí definitiu dels suggeriments i modificacions que es consideren. 

Impressió de 5.500 exemplars de cada número del BIM de 16 pàgines, amb un mínim 
de huit pàgines a color i lliurament al responsable del contracte en format PDF per a la 
seua publicació en la pàgina web de l'Ajuntament. 

La grandària del paper serà de 29x37 cm cada pàgina en paper premsa de 42 grams. 

La periodicitat del BIM serà mensual; hi haurà dues edicions especials i la tirada 
mínima serà de 5.500 exemplars per cada número. Les edicions especials seran 
comunicades a l'adjudicatari amb antelació suficient i en cap cas inferior a 15 dies. 
L'extensió i distribució de les edicions especials es convindran en el seu moment en 
funció de les necessitats, encara que no podran excedir la tirada i extensió de l'edició 
ordinària i estaran incloses en el preu de la licitació, sense que es puga exigir cap 
import per aquest concepte. 

Distribució del BIM: s’haurà de repartir porta a porta en tots els edificis i 
dependències municipals, i en les entitats socials que indique l'Ajuntament de Nules; a 
més, s’haurà de distribuir en els habitatges de tots els carrers de Nules, Mascarell i 
Platja de Nules de manera proporcional als residents en cada zona. 

Publicitat: la publicitat que allotge la publicació serà sobre empreses que 
desenvolupen la seua activitat al municipi de Nules o presten els seus serveis ací. 
També la d'aquelles empreses que tinguen la seua seu social al municipi. 

L’empresa adjudicatària afavorirà la incorporació de publicitat en valencià amb un cost 
inferior a la publicitat en altres llengües. 

Els publireportatges tindran la consideració de publicitat i hauran de ser 
convenientment identificats com a tals amb la paraula “publireportatge” en paraigua i 
tipografia diferenciada de la informació general. 
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En cas de superar la publicitat d'empreses el 20% de l'espai total destinat a informació, 
l'editor haurà d’afegir més pàgines a la publicació perquè la informació comercial no 
minve els espais destinats a la informació en la publicació. La publicitat de campanyes 
i d'actes organitzats per les diferents regidories i entitats locals tindran prioritat i 
s'allotjaran en la publicació sense cap cost per a l'Ajuntament. Si bé aquest tipus de 
publicitat no computarà a l'efecte dels percentatges globals. 

Només s'admetrà publicitat relacionada amb qüestions comercials; no s’admetrà en 
cap cas anuncis el contingut o la imatge dels quals atempten contra la dignitat de les 
persones. 

Recursos humans: l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de la 
confecció de la publicació un redactor, un fotògraf, un maquetista i un editor la 
professionalitat i l’experiència dels quals en el desenvolupament de la tasca haurà 
d'acreditar-se amb informació curricular i experiència laboral, la qual haurà de ser, com 
a mínim, de dos anys.  

Aquest personal ha d’estar capacitat per a entendre, expressar-se i escriure tant en 
valencià com en castellà. El redactor ha de tindre, com a mínim, el certificat C1 de 
coneixement de valencià de la JQCV (antic Grau Mitjà). 

La informació curricular (amb l’experiència laboral i el coneixement del valencià) 
s’haurà d'adjuntar a l’oferta de l’empresa. 

Subcontractacions: l'empresa haurà de poder acreditar en tot moment la seua 
capacitat de realitzar tot el procés de redacció, fotografia, maquetació, edició i 
impressió en les pròpies instal·lacions i amb recursos propis, sense subcontractacions, 
amb l'objectiu d'evitar la descoordinació de les tasques i garantir la unitat de criteri, ja 
que es tracta de prestacions essencials per al correcte funcionament del contracte. Es 
permetrà la subcontractació de la distribució. 

 

3. REALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ 

El contracte s'executarà a risc i perill del contractista, tenint en compte les condicions 
següents: 
 

- Amb caràcter general, els treballs es desenvoluparan a les oficines o seu del 
contractista, excepte en els casos d'activitats organitzades per l'Ajuntament per a les 
quals serà necessària la presència del contractista o dels seus treballadors a fi de 
cobrir l'esdeveniment o activitat, si bé pel temps indispensable per a això. 

- El contractista exercirà la prestació encomanada amb els seus propis mitjans 
materials i personals, i, llevat dels casos indicats en el punt anterior, tan sols es 
personarà a l'Ajuntament puntualment i pel temps mínim indispensable per raó de 
consulta o d'utilització del material o documentació que hi ha. 

- En cap cas el contractista o qualsevol dels seus empleats estarà sotmés a cap 
control horari ni disposarà de cap despatx o oficina, ni de mitjans materials 
(ordinadors, etc.) a l'Ajuntament. 



  

Molt Il·lustre Ajuntament de Nules 

 

4 
AJUNTAMENT DE NULES 

PLAÇA MAJOR 1, 12520-NULES- TEL. 964670001, Fax 964674731/964672099. NIF P-1208200-D www.nules.es 

 

 

 

- El Butlletí d'Informació Municipal s'imprimirà l'última setmana de cada mes i es 
distribuirà tenint en compte les condicions de repartiment descrites en el contracte 
actual, en el termini màxim de deu dies hàbils. El BIM definitiu serà entregat a 
l'Ajuntament també en format PDF per a la seua difusió a través del web municipal i 
d’altres mitjans que es consideren. 

 

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

L'alcalde proposarà al responsable del contracte, que verificarà el compliment 
d'aquestes activitats periòdicament, la qual cosa serà requisit necessari per a aprovar 
el pagament. 

L'empresa adjudicatària haurà de designar una persona responsable de l'execució del 
contracte per a actuar com a interlocutor amb el responsable del contracte durant la 
seua vigència. 

 

5. CONFIDENCIALITAT  DE LA INFORMACIÓ 

Totes les dades que l'adjudicatari puga conéixer en relació amb els serveis contractats 
s'entenen confidencials, i n’ha de guardar la identitat i el secret.  

 

6. PENALITZACIÓ PER RETARDS 

Quan el contractista, per causes imputables a aquest, incórrega en demora respecte al 
compliment del termini total, l'Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del 
cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en la 
proporció prevista en l'article 193.3 i 4) Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes 
del Sector Públic de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte. 

Cada vegada que les penalitats per demora arriben a un múltiple de 5 per 100 del preu 
del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà optar per la resolució del 
contracte o per continuar la seua execució amb imposició de penalitats noves.  

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s’hagen d'abonar al contractista, o sobre la garantia que, si és el cas, es va constituir, 
quan no puga deduir-se de les factures. 

 

7. DURADA DEL CONTRACTE 

El contracte tindrà una durada inicial d'un any, prorrogable per un any amb acord previ 
de les parts amb una antelació de dos mesos a la data de finalització del contracte. 

El preu del contracte ascendeix a VINT MIL EUROS (IVA inclòs). 
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8. ORDRES DEL CONTRACTISTA 

El contractista està obligat a acceptar les prescripcions escrites que assenyale el 
responsable del contracte encara que suposen modificació o anul·lació de les ordres 
precedents. 

No té facultats per a introduir modificacions en les ordres que hagen sigut 
comunicades. 

A requeriment del responsable del contracte, el contractista estarà obligat, a càrrec 
seu, a substituir els materials indegudament emprats i a la destrucció i reconstrucció 
de les prestacions executades en desacord amb les ordres autoritzades. 

Si el responsable tècnic del contracte estimara que certes modificacions executades 
per iniciativa del contractista són acceptables, aquestes podran ser mantingudes, però 
aleshores el contractista no tindrà dret a cap augment de preu. Si, per contra, el valor 
dels materials emprats és inferior, els preus es reduiran proporcionalment. 

El contractista haurà de prestar els serveis establits en aquest plec, pels quals 
percebrà la retribució mensual, amb presentació prèvia de la factura prèviament 
conformada i aprovada. 

El personal que aporte l'adjudicatari no tindrà cap vinculació amb l'Ajuntament i 
dependrà únicament i exclusivament del contractista, que assumirà la condició 
d'empresari amb tots els drets i obligacions que es deriven de la legislació vigent, tant 
actual com la que es poguera aprovar mentre estiga en vigor el contracte. 

El contractista s'obliga a mantindre el mateix nombre de treballadors necessaris per al 
compliment de contracte, i procedirà a la seua substitució en cas de vacances, 
absència, malaltia, llicència, permisos o qualsevol altre motiu. 

 

 

El tècnic de Normalització Lingüística 

Isidre Muñoz Garcia 

 

Nules, amb data de la signatura electrònica  
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