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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS DE PRODUCCIÓ D’INFORMATIUS I ALTRES SERVEIS 
AUDIOVISUALS DEL CANAL PÚBLIC DEL CONSORCI TELEDIGITAL 
MOLLET, VALLÈS VISIÓ 

 
 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei per a garantir la continuïtat de les 
emissions de Vallès Visió, són objecte d’aquest contracte els següents serveis: 
 
a) La producció d’informatius, programes i espais audiovisuals de producció 
pròpia. Els serveis es realitzaran des de la redacció central sota la direcció dels 
responsables d’informatius, programació i direcció de Vallès Visió, que 
comprèn els municipis de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del 
Vallès, Montmeló, Martorelles i Vallromanes.  
 
b) La producció tècnica, realització, postproducció i continuïtat de Vallès Visió. 
Aquests serveis contemplen la gestió tècnica del canal, incloent els serveis de 
continuïtat i emissions, gestió i control de producció, realització de plató, 
gravacions d’exteriors, postproducció, grafismes i retolació, ingesta i gestió de 
continguts digitals, producció d’espots publicitària i serveis derivats de la gestió 
televisiva sota la direcció de la Direcció de Continguts del Consorci. 
 
El lloc on s'haurà de dur a terme el contracte són els estudis de Vallès Visió, 
Canal Digital del CTM, situats a l’edifici situat a la pl. Cinco Pinos, número 1, de 
Mollet del Vallès (edifici El Lledoner). 
 
 
SEGONA. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. El Consorci Teledigital Mollet es va constituir l’any 2006 amb l’objectiu de 
crear i gestionar un canal de TDT públic que ha de donar servei a les 
poblacions de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del Vallès, La 
Llagosta, Montmeló, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Vilanova del 
Vallès i Vallromanes. 
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2. En relació amb els serveis objecte d’aquestes prescripcions, el contractista 
haurà de garantir la prestació dels serveis que es detallen i relacionen. 
 
3. El contractista haurà de respectar les línies d’actuació marcades pel 
Consorci o l’entitat gestora a la qual el propi Consorci encomani la gestió del 
Canal de televisió, acomodant i coordinant la seva actuació i els serveis 
prestats a l’objectiu principal d’aquest contracte. 
 
4. El contractista del servei contractat desenvoluparà la prestació de serveis 
objecte d’aquesta petició pública d’ofertes d’acord amb el que estableixen les 
prescripcions, a la normativa aplicable i en especial a la normativa reguladora 
del sector audiovisual i amb subjecció a les directrius establertes pels òrgans 
reguladors d’aquest sector. 
 
5. 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. 
 
6. El servei s’ha de caracteritzar per l’agilitat operativa, la immediatesa en la 
cobertura informativa i la polivalència del personal que el desenvolupi. Les 
característiques de la televisió local obliguen a una producció de qualitat però 
amb estructures àgils i reduïdes. 
 
Això s’empara en els processos de digitalització i l’optimització tecnològica, que 
permeten dotar al sector de la comunicació la d’estructures suficientment 
professionals amb menys cost que les pròpies de les grans corporacions 
audiovisuals. 
 
7. Per a la realització dels serveis encomanats el contractista comptarà amb un 
equip de persones a subrogar, incloent, si cal, nous col·laboradors. Haurà de 
lliurar al Consorci Teledigital Mollet la documentació que acrediti que es troba al 
corrent de les obligacions que se’n derivin de la contractació de l’equip, així 
com de la relació de persones (amb nom, NIF i titulació) que formen l’equip i de 
la tasca que desenvoluparan. Si es produeixen canvis, s’han de notificar a la 
Direcció amb antelació suficient a la data en que efectivament es produeixin. 
 
8. El contractista haurà d’oferir l’aportació de recursos humans experts que 
s’han de subrogar en la prestació dels serveis, i amb plena responsabilitat per 
oferir una execució a plena satisfacció de la Direcció. Per aquesta raó, l’oferent 
haurà d’acreditar al Consorci Teledigital Mollet, mitjançant els procediments 
que consideri oportuns, el grau d’experiència que el personal que aporta té en 
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la prestació de serveis iguals i/o similars als que es prestaran pel canal, així 
com l’experiència i capacitat empresarial en la gestió d’equips humans dedicats 
a la producció audiovisual. 
 
9. Totes les persones físiques i jurídiques que presten els seus serveis a 
l’empresa adjudicatària en activitats esmentades o no en aquest contracte, 
estaran vinculades exclusivament amb el contractista, sense que es pugui 
donar cap reclamació o responsabilitat, directa o subsidiària, contra el Consorci 
Teledigital Mollet, 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. 
 
10. El contractista està obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació als 
treballadors, al compliment de les disposicions i obligacions vigents en matèria 
socio laboral (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; 
Seguretat Social i Prevenció de Riscos laborals), fiscal i qualsevol altre de 
caràcter general i/o particular aplicable, essent únic responsable del 
compliment de les obligacions que les indicades regulacions l’imposin ara o en 
el futur. 
 
11. El contractista no podrà comptar, per a la realització de la programació 
contractada, amb personal que pugui estar afectat de qualsevol incompatibilitat 
jurídica per a prestar aquests serveis. 
 
12. La relació contractual de la present licitació és una relació purament 
administrativa, per la qual cosa el contractista conserva plenament la seva 
independència d’actuació i organització. Tot el personal que executi les 
prestacions contractades dependrà únicament del contractista 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 el Consorci Teledigital Mollet i aquest 
personal. 
 
13. Gran part de les activitats es portaran a terme a la seu de Vallès Visió, la 
televisió del Consorci Teledigital Mollet, equipada convenientment per 
desenvolupar aquests serveis. 
 
14. Els oferents estan obligats al compliment dels procediments i normes d’ús 
de les instal·lacions, equipaments i arxiu del Consorci Teledigital Mollet. 
Qualsevol averia o dany ocasionat en aquestes instal·lacions i equipaments per 
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negligència o mal ús d’un dels treballadors/es del contractista haurà de ser 
reparat o substituït pel contractista. 
 
15. En els pressupostos o ofertes que es presentin, s’entendrà inclòs l’import 
dels materials accessoris o auxiliars, de les despeses de producció, 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. Els mateixos redactors seran els encarregats de produir continguts 
informatius generats en l’àmbit geogràfic del Consorci Teledigital Mollet. Els 
continguts tindran en compte les necessitats informatives, tot des d’una 
perspectiva d’interès general, sota criteris estrictament d’actualitat i sota la 
supervisió de continguts efectuada pel plenari del Consorci o de la persona a 
qui encarregui aquesta funció. 
 
2. La redacció també es farà càrrec de la cobertura informativa generada per 
aquells esdeveniments especials o ocasionals, imprevistos o previstos que 
requereixen d’una intensa o específica atenció informativa. 
 
3. La redacció central també haurà de postproduir aquells materials informatius 
produïts pels equips satèl·lits gestionats pels ajuntaments o entitats municipals 
que depenguin d’ells. 
 
4. La proposta inicial dels programes que es planteja és:  
 
a) Vallès Visió Notícies. L’informatiu de Vallès Visió. El format és el d’un 
informatiu rigorós, de qualitat, dinàmic i àgil. El programa es basa en una edició 
diària, de dilluns a divendres, que s’emet en directe (i ocasionalment, 
enregistrat) i es realitza en un plató virtual presentat per dos presentadors, el 
presentador de l’informatiu i el conductor de la secció d’esports. Els 
presentadors de l’informatiu han de ser sempre les mateixes persones, a 
excepció de cas de malaltia. En cas de necessitat personal (recuperació de 
festius), se substituiran sempre entre ells, de manera que les cares dels 
informatius siguin sempre les mateixes.  
 
El Vallès Visió Notícies és el programa de més relleu de Vallès Visió i, per tant, 
s’han de dedicar els principals recursos per fer aquest informatiu. Es tracta d’un 
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espai informatiu de 25 minuts de durada que compta amb diverses seccions 
temàtiques (societat, política, cultura, esports). La redacció dels serveis 
informatius ha de produir i coordinar les notícies que omplen de contingut els 
informatius, així com garantir una bona cobertura informativa durant els caps de 
setmana. La durada i continguts de cadascuna de les notícies s’ha d’ajustar als 
criteris marcats des del Consorci Teledigital Mollet.  
 
El Vallès Visió Notícies també ha d’incloure informació de l’actualitat esportiva 
del territori i també una pinzellada sobre la previsió meteorològica.  
 
La seva missió és oferir la informació més actualitzada possible dels municpis 
que formen part del Consorci Teledigital Mollet, amb l’objectiu de convertir el 
Vallès Visió Notícies en la primera referència a l’hora de saber què passa pel 
territori i alhora oferir als ciutadans del Baix Vallès qualsevol informació que 
pugui ser del seu interès.  
 
El Vallès Visió Notícies s’ha d’emetre de dilluns a divendres, excloent festius –
menys els locals- al llarg de tot l’any. El Consorci Teledigital Mollet ha previst 
un període de programació reduïda (6 setmanes entre els mesos de juliol i 
agost i 2 setmanes durant les festes de Nadal). Durant aquesta programació 
reduïda, s’ha plantejat un Vallès Visió Notícies amb un format diferent:  
 

- L’informatiu tindrà una durada de 20 minuts.  
- Serà sense presentadors 
- Inclourà un mínim de 3 notícies noves que es complementarà fins els 

20 minuts amb repeticions de notícies dels dies anteriors, 
degudament actualitzades. 

 
A final d’any, s’haurà de realitzar un resum de les notícies més destacades de 
l’any. La durada d’aquest programa especial serà de 60 minuts.  
 
Durant els caps de setmana cal realitzar un resum del més destacat de la 
setmana, que tindrà una durada de 120 minuts, sempre que l’actualitat de la 
setmana ho permeti. Durant el període de programació reduïda, el resum dels 
caps de setmana tindrà una duració de 30 minuts.  
 
 
d) La Jornada. Espai de 25 minuts d’actualitat esportiva i la seva emissió serà 
setmanal. Ha d’incloure la informació esportiva del cap de setmana, amb els 
resultats i classificacions dels equips de les principals competicions esportives 
del territori. Haurà d’incloure una petita entrevista o tertúlia amb els 
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protagonistes de la jornada. El programa s’enregistra en un plató virtual i és 
presentat per dues persones.   
 
Durant el període de programació reduïda no hi haurà La Jornada. A final 
d’any, s’haurà de realitzar un resum de les notícies esportives més destacades 
de l’any. Seran dos espais de 25 minuts cadascun.  
 
c) Parlem-ne. Espai de 25 minuts d’entrevista. El format és que sigui un 
programa d’entrevistes a personatges dels diferents àmbits de la vida cultural, 
social o política del territori. Les entrevistes tindran una duració de 25 minuts i 
la seva emissió serà setmanal.  
 
Durant el període de programació reduïda es realitzaran dues entrevistes a la 
setmana, també de 25 minuts de durada.  
 
d) Visions. Espai de 55 minuts de debat i anàlisi d’un tema d’actualitat o 
d’interès territorial. La seva emissió serà setmanal. Ha d’incloure un reportatge 
d’entre 5 i 15 mninuts sobre el tema analitzat, una entrevista amb un o uns dels 
protagonistes i una tertúlia o debat convencional amb més persones. El 
contingut sempre tindrà a veure amb l’actualitat, amb la proximitat i amb 
l’interès dels personatges o del tema a tractar. El programa s’enregistra en un 
plató virtual i és presentat per dues persones.   
 
Durant el període de programació reduïda no s’emetrà el Visions.  
 
e) Agenda cultural. Petites càpsules que recullen, en forma d’agenda, 
l’actualitat cultural que es realitza al territori. Tindrà una durada entre 30 segons 
i 2 minuts que s’aniran emetent al llarg de tot el dia i s’anirà actualitzant d’acord 
amb els esdeveniments previstos. Setmanalment, s’hauran d’emetre 3 versions 
que incloguin unes 30 càpsules diferents en total.  
 
f) Transmissions especials. Producció i realització de 12 programes 
especials, ja siguin de caire esportiu, cultural, polític o social, com ara partits 
esportius, especials nadalencs, festes majors, etc. que plantegi la Direcció de 
Continguts del Consorci. L’empresa adjudicatària assumirà el personal i el 
material necessari per a realitzar aquesta transmissió especial, sense cap cost 
addicional pel Consorci Teledigital Mollet. Aquesta transmissió tindrà una 
durada variable (en funció de l’esdeveniment) i una periodicitat mensual. Una 
de les 12 transmissions especials haurà de ser, obligatòriament, la gala dels 
Premis Anuals Vallès Visió.  
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g) Autopromos. Edició diària d’autopromocions per a promocionar els 
programes de Vallès Visió i el canal de televisió en general. En aquest apartat 
s’inclou la producció de tot tipus d’espots, ja siguin comercials o d’entitats 
sense ànim de lucre o dels ajuntaments consorciats.  
 
h) Programes per a la Xarxa. La direcció podrà encarregar produccions de 
programes complementaris que siguin requerits per la Xarxa de Televisions 
Locals, fruit d’acords entre el Consorci Teledigital Mollet i la Xarxa. Això inclou 
la possibilitat de participar en un futur programa informatiu territorial, de 
periodicitat diària, de dilluns a divendres, en horari d’emissió, encara a 
determinar.  
 
i) Cobertures especials. Producció i realització de programes amb  
cobertures especials als 6 municipis del Consorci que inclouen, entre d’altres i 
com a mínim: 
 

- Onze de Setembre 
- Diada de Sant Jordi 
- Especial Cavalcades 
- Especial Carnaval 
- Especial Festes Majors dels 6 municipis consorciats  

 
L’empresa adjudicatària assumirà el personal i el material necessari per a 
realitzar aquestes cobertures especials, sense cap cost addicional pel Consorci 
Teledigital Mollet. 
 
5. També serà responsabilitat del contractista el maquillatge (i maquillador/a) i 
el vestuari necessari per la posada en escena d’aquests programes, durant tot 
el període de programació normal. Això inclou la possibilitat de fer intercanvis 
de publicitat amb les empreses del sector o bé fer convenis de pràctiques.  
 
6. El contractista aportarà la gestió d’aconseguir un mínim de 4 becaris –en 
torns de matí i tarda- que exerceixin estudis d’audiovisual o periodisme i que 
estiguin interessats en realitzar les seves pràctiques a Vallès Visió. Seran a 
càrrec del contractista els convenis amb les escoles i universitats. També seran 
a càrrec del contractista totes les despeses que es derivin. 
 
7. Els presentadors dels informatius i dels altres programes també seran 
aportats pel contractista, tenint en compte que la Direcció del Canal haurà de 
decidir finalment de forma vinculant sobre la idoneïtat professional del personal 
proposat inicialment pel contractista, així com de la resta de professionals 
proposats pel mateix. 
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8. El contractista posarà en coneixement, amb caràcter previ a l’inici de la 
prestació del servei, la identitat (nom, NIF i Currículum vitae) i situació d’afiliació 
i alta a la Seguretat Social de totes les persones que seran contractades per 
desenvolupar les activitats objecte del present contracte. 
 
 
QUARTA. PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
1. La prestació del servei es durà a terme a la seu de Vallès Visió (pl. Cinco 
Pinos, número 1, de Mollet del Vallès) i als municipis consorciats. En aquest 
sentit, el contractista també està obligat a prestar el servei en aquells indrets 
que, per interès periodístic o de la direcció del Consorci Teledigital Mollet, 
estiguin fora dels municipis que formen part del Consorci Teledigital Mollet. 
Això inclou la possibilitat de cobrir notícies de municipis aliens al Consorci.  
 
2. El Consorci aportarà el plató que sigui necessari per realitzar els programes 
descrits anteriorment.  
 
3. La cobertura informativa que requereix el servei de producció per a 
l’informatiu diari i els altres programes serà de 365 dies l’any, durant els 12 
mesos, de dilluns a diumenge, laborals i festius, des de les 9:00h a les 22:00h, 
en el ben entès que els horaris de prestació de servei podran ser modificats 
sempre que sigui necessari en funció de fets informatius excepcionals. 
L’empresa adjudicatària serà responsable de tenir al seu personal localitzable 
en el cas d’alguna emergència informativa.  
 
4. D’acord amb l’anterior, la prestació ininterrompuda del servei els 365 dies de 
l’any suposa que les necessitats informatives que amb aquesta contractació es 
pretenen cobrir no es podran veure perjudicades per circumstàncies com 
malalties, permisos, vacances o qualsevol altra mena de compromisos 
personals o professionals, del personal adscrit a la redacció. En conseqüència, 
el contractista haurà de substituir en un marge inferior a 24 hores a tal efecte el 
personal en cas de malalties o permisos.  
 
El contractista substituirà el 100% de les absències per malalties, permisos, 
compromisos personals o professionals o lliurança per festius treballats (locals 
o els que sigui) durant tot l’any. El contractista haurà de concretar la seva 
proposta de substitucions en el cas de les vacances. 
 
5. El contractista es farà càrrec, sota la direcció de la Direcció de Continguts del 
Consorci, dels serveis i prestacions que corresponen a les tasques polivalents 
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del personal: càmera, redacció, locució, edició, producció, arxiu i, en general, 
tots els serveis que se’n derivin per a la realització de continguts de qualsevol 
tipus.  
 
6. Per la prestació dels serveis contractats, el contractista subrogarà un conjunt 
de recursos humans experts, per cobrir les tasques objecte del present 
contracte i que conformin la redacció d’informatius 
 
7. Per als serveis objecte d’aquesta contractació, aquest conjunt estarà format 
pels professionals detallats a l’Annex I prèvia en l’activitat objecte de 
contractació i amb la llicenciatura de periodisme, audiovisuals o ciències de la 
informació o equivalents.  
 
8.El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i 
experiència suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis 
objecte del contracte en supòsits de vacances, absències, malalties, permisos 
o lliurances de festius. 
 
9. El personal adscrit a la prestació del servei s’haurà d’ajustar a la política 
d’imatge i actuació del canal i haurà d’observar els nivells mínims de 
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan 
alguna de les persones no observi aquests nivells i regles; la Direcció podrà 
informar al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu 
possible. 
 
10. El Consorci aportarà la infraestructura bàsica de producció i emissió 
necessària per l’activitat del personal, d’acord amb les seves disponibilitats 
pressupostàries. Aquesta infraestructura es portarà a terme a la seu de Vallès 
Visió, la televisió del Consorci Teledigital Mollet. Aquesta infraestructura serà 
utilitzada exclusivament per produir els continguts de Vallès Visió. 
L’adjudicatària haurà d’aportar 2 càmeres amb les següents característiques:  
 
Marca: PANASONIC  o similar 
Model: AG-AC160AEJ o similiar 
Característiques del model de referència:  

- Camascopio de mano AVCHD. Soporta 1080p, 1080i, 720p y 576i. 
- Codecs: AVCHD (H.264) y DV. Nueva versión mejorada 
- 3 sensors MOS ULT de 1/3" con resolució nativa 1920x1080.  
- Lente HD de Gran Angular (28mm) con Zoom Óptico 22x.  
- Tres anelles per a zoom, foco e iris.  
- Gravació Full HD en modo PH, o gravació SD en formato DV  
- 2 ranures para targeta SD / SDHC / SDXC. 
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- Gravació extesa o gravació simultània en dues targetes.  
- Pre-gravació. Monitor LCD 16:9 de 3.5" (921.000 pix).  
- Gravació d’àudio LPCM. Velocitat de quadre variable en 1080p. 

Peso: 2.4 Kg. 
- Millores: gravació 1080/50p, Turbo Push-Auto, Assistent de focus 

extès  
- Revisió del comportament del AF.  
- Sortides HD-SDI, HDMI, IEEE1394 (6-pin). USB 2.0 (Device). 

Conmutable 50/60Hz.  
- Bateria, carregador, comentadment a distancia.  
- Targeta SD RP-SDB32GB1K,  
- Micro de canó AG-MC200 
- Visionador AVCCAM Viewer ,  
- Recuperador AVCCAM Restorer y SD Card File Recovery. 
- Motxilla gran per a transportar-la.  
- Bateria extra de llarga durada  
- Micròfon omnidireccional per a paraula. Conector XLR 
- Torxa bicolor de 144 Leds. Ha d’inclou dimmer flicker free de 10 a 

100%, bateria tipo NPF570 amb autonomia de 120 minuts, 
carregador apte per a cotxes, filtre difusor, ròtula d’anclatge i bossa 
de transport.  

 
 
Aquestes càmeres seran propietat de l’empresa adjudicatària i seran, durant el 
període contractual, d’ús exclusiu per a la producció de continguts per a Vallès 
Visió.  
 
El manteniment d’aquests equips i la seva substitució per raons de reparacions 
o substitucions per avaria, danys, pèrdua o robatori, anirà a càrrec del 
contractista, qui també serà responsable d’establir i mantenir les mesures 
adequades per a evitar que es produeixin danys, robatoris o pèrdues dels 
equipaments i es farà càrrec de les assegurances que siguin necessàries.  
 
11. Correspondrà també al contractista aportar i fer-se càrrec de les despeses 
es derivin dels mitjans materials de caràcter auxiliar següents: 
 
a) Vehicle de suport per a desplaçaments del personal en la seva activitat 
diària. El vehicle haurà d’estar en perfecte estat tècnic i de manteniment per a 
prestar el servei requerit, essent el contractista responsable per tant del seu 
manteniment i neteja, revisions, i de l’aportació de l’equipament de seguretat 
obligat per la legislació aplicable. Serà a càrrec del contractista totes les 
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despeses que es derivin dels desplaçaments, inclosos aparcaments, 
combustible, peatges, sancions, dietes i assegurances.  
 
El vehicle serà tipus turisme i l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec, 
sense cap cost addicional pel Consorci Teledigital Mollet, de la identificació 
gràfica del vehicle (retolació), d’acord amb la identitat corporativa de Vallès 
Visió i segons les indicacions del Consorci Teledigital Mollet.  

 
b) Un mínim de 2 telèfons mòbils per a la redacció, tipus intel·ligents 
(smartphone), permanentment disponibles, de forma que tots els equips 
humans que estiguin realitzant cobertures informatives a l’exterior, estiguin 
localitzables i coordinats amb la redacció. Els telèfons intel·ligents han de 
permetre gravar, editar i fer connexions en directe per televisió. La resta de 
treballadors també hauran d’estar disponibles i localitzables en les gravacions 
exteriors durant la seva jornada laboral.  
 
12. El contractista es compromet, en el seu propi nom i en el del personal per 
ell contractat, a no utilitzar els mitjans materials que aporti el Consorci en 
benefici dels seus interessos particulars, i en especial quan se’n derivi 
desprestigi o perjudici al Consorci i les finalitats de la seva activitat. 
 
13. Als efectes d’imatge pública i corporativa, en el desenvolupament de la 
seva activitat professional, el personal aportat pel contractista serà identificat 
sempre com a personal del canal, sense perjudici del reconeixement de la 
relació laboral que els uneix amb el contractista. Així mateix, els mitjans 
materials i tècnics aportats pel contractista seran identificats amb el nom i 
imatge gràfica del canal. 
 
14. La imatge, les marques i els logos que el Consorci determini figuraran 
sempre en qualsevol tipus de promoció i hauran d’aparèixer, de forma única, en 
el vehicle i en tots els micròfons o suports identificatius de qualsevol tipus 
utilitzats per la producció informativa. L’empresa adjudicatària haurà de fer-se 
càrrec de les despeses econòmiques que això suposi.  
 
 
CINQUENA. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 
 
El personal haurà de ser suficientment polivalent a fi d’exercir totes aquestes 
funcions d’acord amb les diferents situacions que es puguin produir. Per tal de 
contribuir i garantir el principi d’estabilitat en l’ocupació, el contractista està 
obligat a assumir tot el personal que presta els seus serveis en la contractació 
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actual, subrogant-se en tots els drets, antiguitat, categoria, sense que els seus 
havers puguin ser minvats. 
 
Als efectes esmentats, s’adjunta relació del personal adscrit a l’anterior 
contracte, objecte de subrogació, com ANNEX 1 d’aquest plec. D’acord amb la 
contractació actual, el nombre total d’hores treballades setmanalment és de 
343 hores. D’elles, 42 en torn de cap de setmana. Durant la vigència del 
contracte, l’empresa adjudicatària no podrà reduir unilateralment el nombre de 
treballadors ni la composició de l’estructura del personal.  
 
 
SISENA. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I D’IMATGE 
 
1. El Consorci Teledigital Mollet és titular dels drets d’explotació i imatge 
col·lectius sobre la producció de continguts i serveis originats en el si de la seva 
actuació i que s’emparen sota la marca que el Consorci consideri i podrà 
promoure i publicitar, de forma exclusiva i com consideri més convenient, els 
serveis objecte del present contracte. 
 
2. Als efectes de les campanyes publicitàries o altres tipus de promocions dels 
continguts i serveis que presta el Consorci de forma directa o mitjançant una 
entitat gestora, inclosos el d’informatius, el contractista garanteix l’aparició en 
les mateixes del personal que aporta, si així es requerit per la Direcció del 
Canal. 
 
3. El contractista 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, el contractista cedeix i/o autoritza a favor del Consorci 
Teledigital Mollet, 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. El contractista 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 
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presti els serveis objecte d’aquest contracte pel producte de la seva activitat per 
al Consorci Teledigital Mollet o l’entitat gestora que aquest últim encomani la 
gestió. En qualsevol cas, es presumirà que el contractista 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 al Consorci 
Teledigital Mollet, hagin o no participat directament en els continguts produïts.  
 
6. El Consorci Teledigital Mollet, com a titular per tant de tots els drets 
d’explotació sobre els continguts que directament s’elaboren per la redacció 
central, 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. 
 
 
SETENA. CONTINGUT I ESTRUCTURA DE LA PROPOSTA DEL 
LICITADOR 
 
El licitador pot adjuntar a la seva oferta tota la informació complementària que 
consideri d’interès. Tot i això, haurà de presentar uns continguts mínims i estar 
obligatòriament estructurada de la forma següent: 
 
a) Identificació del licitador 
b) Resum executiu de l’oferta tècnica amb detall del pressupost destinat al 
projecte desglossat per partides. 
c) Descripció dels serveis a prestar, els quals hauran de complir amb tot allò 
que s’especifica en aquest Plec de prescripcions tècniques. 
d) Acceptació amb caràcter general a les condicions establertes en aquest plec 
de prescripcions tècniques. 
e) Pla d’organització dels recursos humans, propis, adscrits, col·laboradors, 
etc. Descripció del personal tècnic que participarà en el contracte. Perfils 
curriculars que cobriran els llocs de treball. 
f) Descripció detallada del material tècnic que es destinarà al contracte. Pla de 
serveis i materials tècnics oferts, així com el seu manteniment. 
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ANNEX 1  
 

 
 

  


