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Secretaria

2017/5319
David Torres Fabra, llicenciat en dret i secretari acctal. de l’ajuntament de
Deltebre, província de Tarragona.
CERTIFICO: Que en la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2018, s’ha
adoptat entre altres el següent acord:
“2.3.2.- Proposta del Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i Institucionals, en relació a
l'adjudicació del contracte procediment obert, amb tramitació ordinària, per a
l’adjudicació del contracte administratiu “Servei de mitjà de comunicació
multimèdia públic de l’Ajuntament de Deltebre”.- Vista la proposta presentada pel
Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i Institucionals, que diu el següent:
“Exp. Afers Interns:
Genèric Afers interns 2017/350
Exp. General:
2017/5319
Assumpte:
procediment obert, amb tramitació ordinària, per a l’adjudicació
del contracte administratiu “Servei de mitjà de comunicació multimèdia públic de
l’Ajuntament de Deltebre”.
ANTECEDENTS
1.- Per acord de Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2017, es va
aprovar l'expedient de contractació de referència per import de 121.212,00€ més
25.454,52€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
2.- Es va efectuar la publicitat escaient en el perfil del contractant i en els diaris oficials.
(.../) 2.- En data 22 de febrer de 2018, la mesa de contractació procedeix a
l’acte d’obertura del sobre 2 que conté les millores no avaluables per mig de
fórmules. A petició de la mesa la tècnica emet informe que posa de manifest el
següent:
Els criteris d’adjudicació consistents en judicis de valor tenen una puntuació de
20 punts: programació especial Deltafira i Festes Majors durant tota la durada
del contracte. Es valorarà positivament:
-

El major nombre d’hores d’emissió/producció a peu de carrer
La proposta d’emissions en directe.
La creativitat, la innovació i programació en quan a continguts.

Valoració hores d’emissió/producció a peu de carrer i emissions en directe:
Les dues empreses licitadores presenten la mateixa quantitats d’hores
d’emissió a peu de carrer. Així, tant Ebre Digital com TeveON Ebre, ofereixen 6
hores de producció i emissió durant la DeltaFira i 18 hores de producció i
emissió en el marc de les Festes Majors.
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Proposta d’emissions en directe: creativitat, innovació o continguts de
programació:
Creativitat (Participació, originalitat...)
Una de les finalitat d’aquest nou canal de comunicació és fomentar la cohesió
social entre els veïns i veïnes del municipi. És a dir, més enllà d’esdevenir una
via de comunicació entre el propi Ajuntament de Deltebre, el teixit associatiu i la
ciutadania, Delta.CAT també ha de ser un punt de confluència i de dinamització
entre aquests agents.
Per aquest motiu, és rellevant posar en valor totes aquelles propostes que
fomenten la participació de la ciutadania en aquest nou canal de comunicació.
En aquest sentit, la proposició presentada per TeveON Ebre ofereix el valor
afegit que un veí o veïna del municipi pugui presentar, conjuntament amb el
presentador oficial de Delta.CAT i mitjançant un concurs previ, un dels
programes de la DeltaFira o bé de les Festes Majors.
Aquest darrer fet, tal com s’esmenta anteriorment, es valora positivament atès
que la resta d’opcions plantejades per les dues empreses licitadores són
semblants: participació activa del públic i de les entitats, entrevistes,
participació política, etc.
Innovació (Difusió, projecció...)
Tal com s’ha relatat anteriorment, Delta.CAT no només vol esdevenir un canal
de difusió municipal per als veïns i veïnes del municipi. Amb aquest projecte
també es cerca posar èmfasi en totes aquelles actuacions que permeten
traslladar l’actualitat i la realitat del municipi a arreu del territori, ja sigui a nivell
nacional o a nivell estatal. Aquest fet s’emmarca en l’aposta del consistori per
donar a conèixer la marca turística de Deltebre per fomentar el propi sector
turístic i la dinamització de l’economia local.
En aquest cas, l’empresa EbreDigital ofereix la possibilitat de projectar dos
esdeveniments a nivell de Catalunya a través de la Xarxa i també a nivell de la
província de Castelló i el Matarranya per mig de l’informatiu propi Al Dia
Territori Sénia. De manera que la projecció de Deltebre no només es centraria
a nivell de Terres de l’Ebre, amb el seu propi canal vehiculat a la Xarxa, sinó
que també es projectaria a la resta de Catalunya i a Castelló i al Matarranya,
amb la corresponent oportunitat d’atraure la mirada de públics diferents als
habituals.
En el cas de TeveON Ebre, la projecció d’aquests esdeveniments es limitaria a
nivell de les Terres de l’Ebre a partir del seu propi canal de televisió, Canal 21
Ebre, així com també de la seva ràdio 21FM.
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Programació i continguts
La graella de de programació i continguts de Delta.CAT ha de ser constant de
manera que els veïns i veïnes puguin copsar producció ja sigui en directe o fals
directe en tot moment. De fet, Delta.CAT és un canal de comunicació que ha de
disposar de programació durant tot el dia de manera que la ciutadania, quan es
connecti en aquest canal, pugui copsar algun tipus d’informació, espai,
reportatge, etc.
En aquest sentit, l’empresa Ebre Digital proposa l’emissió de 24 hores de
programació ja sigui en directe o bé amb programes gravats. Al mateix temps,
en el cas de les Festes Majors, la realització de quatre esdeveniments
complerts i dos, també sencers, en el cas de la DeltaFira.
En el cas de TeveON Ebre, l’empresa es limita a definir que alguns dels
programes es reproduiran íntegrament, sense definir el nombre exacte ni pel
que fa a la DeltaFira ni tampoc les Festes Majors.
3. Conclusions
Amb tot l’exposat, la puntuació resultant és la següent:
Ebre Digital
Major nombre d’hores / 5
producció
Creativitat
3
Innovació
4
Contingut
4,5

TeveON Ebre
5
5
2
1,5

3.- En data 12 d’abril de 2018, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre
número 3. En l’esmentat acte el President dóna compte a tots els assistents de
l’informe de valoració de les ofertes incloses en el sobre 2 (millores no avaluables per
mig de fórmules). A petició de la mesa la tècnica emet informe que posa de manifest el
següent:
(.../...) CONSIDERACIONS
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (80
p.)
1.Criteri de valoració: el preu (màxim 25 punts)

Ebre Digital, SL
TeveON Ebre

oferta econòmica
119.999,88
116.999,00

puntuació
24,37
25

2. Criteri/millora sense cost per l’Ajuntament: 55 punts
Criteri/
millora sense cost per l’Ajuntament
Falques
publicitàries,
espots,
anuncis i baners als mitjans propis,
adscrits o vinculats de l’empresa
adjudicatària per als anuncis de
l’Ajuntament de Deltebre sense cost
per al mateix (subcriteris):
Premsa escrita:(màxim 16 punts)
Nombre anual (incloses pròrrogues)
de pàgines senceres promocional.
Les pàgines seran distribuïdes
temporalment per l’Ajuntament de
Deltebre
amb
possibilitat
d’equivalències divisòries de l’espai
sencer ofertat.
Es valorarà únicament l’oferta de
pàgines senceres.
Televisió: (màxim 10 punts)
Nombre anual (incloses pròrrogues)
d’espots de 25 segons
Nombre anual (incloses pròrrogues)
de repeticions d’espots

Puntuació

Empresa
1

Empresa
2

16

16

Fins a 39 punts
segons s’exposa a
continuació:

1 punt per pàgina
fins a un màxim de
16

12 espots/any i 996
repeticions/any...10
punts
9 espots/any i 747
repeticions/any...7,5
punts
6 espots/any i 498
repeticions/any...5
punts
3 espots/any i 249
repeticions/any...2,5
punts

Ràdio: (màxim 8 punts)
12 falques/any i 996
Nombre anual (incloses pròrrogues) repeticions/any...8
de falques de 25 segons
punts
Nombre anual (incloses pròrrogues) 9 falques/any i 747

10

10

8

8
4
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de repeticions de falques

repeticions/any...6
punts
6 falques/any i 498
repeticions/any...4
punts
3 falques/any i 249
repeticions/any...2
punts

Premsa digital: (màxim 5 punts)
Nombre anual (incloses pròrrogues)
de banner principal capçalera per
durada de 10 dies

12 banners /any i
996
repeticions/any...5
punts
9 banners /any i 747
repeticions/any...3,75
punts
6 banners /any i 498
repeticions/any...2,50
punts
3 banners /any i 249
repeticions/any...1,25
punts

Programa de Festes Majors de
Deltebre:
La millora consisteix en la
confecció dels programes de
Festes Majors de Deltebre per
als
exercicis
contractuals
(incloses pròrrogues), cerca de
publicitat, confecció i edició del
llibre que conté el programa i
5
aportació
mínima
de
1 punt per cada 100€
2.500€/exercici.
d’increment
sobre
Exemplars i mesures:
l’aportació mínima de
 2000 d'exemplars del
2.500€, fins a un
programa mida gran
màxim de 5 punts.
(mínim),
15
cm
d’ample per 21,00 cm
d’alt (aprox.)


5

5

5

3000 exemplars de
butxaca (mínim), 7,5
cm d’ample per 10,5
cm d’alt (aprox.)

Possibilitat de desconnexió de la
freqüència analògica de Ràdio Delta
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quan aquesta no disposi de 5 punts
programació pròpia i redirecció cap a
emissora pròpia de l’empresa
adjudicatària
amb
continguts
substitutius i relacionats.
Increment hores producció pròpia Fins a 6
específica per Delta.cat (a banda de
les 12 hores setmanals previstes en
l’objecte)

5

5

5

6

54

55

Aquest criteri es valorarà amb
l’aplicació de la següent fórmula:
Punts = 6 x (Oferta que es valorà /
Oferta amb major nombre d’hores)
Puntuació final

Increment d’hores Puntuació
empresa 1 10
5
empresa 2 12
6
Puntuació final:
Empresa

Judici de valor

Ebre
Digital, 16,5
SL
(Empresa 1)
TeveON Ebre
12,5
(Empresa 2)

Oferta
econòmica
24,37

Millores

Puntuació total

54

94,87

25

55

92,5

4.- Durant el transcurs de l'acte de la mesa de data 12 d'abril de 2018, d'obertura dels
"sobres 3", es va efectuar una observació referent al criteri següent: "Possibilitat de
desconnexió de la freqüència analògica de Ràdio Delta quan aquesta no disposi de
programació pròpia i redirecció cap a emissora pròpia de l’empresa adjudicatària amb
continguts substitutius i relacionats". La Mesa de Contractació, atesa una observació
anotada a l’acta de l’obertura del sobre 3, sol·licita que s'efectuï requeriment de la
documentació acreditativa de llicència d’emissió radiofònica concedida pel Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i que ha de permetre donar compliment a la millora
ofertada.
Per mig de registre d’entrada 2428 l’empresa requerida aporta certificat referent a la
llicència d’emissió radiofònica. No es procedir a entrar a efectuar cap mena de
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valoració al respecte atès que en virtut de la puntuació de les ofertes aquesta empresa
no resulta l’adjudicatària.
5.- Per tot això, a la Junta de Govern Local en data 25 d’abril 2018, va aprovar la
relació classificada de les ofertes i es requereix al licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, EBRE DIGITAL, SL, perquè presenti la
documentació justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP.
6.- En temps i forma, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa, l'empresa EBRE DIGITAL, SL va constituir garantia definitiva i va
presentar els documents justificatius exigits.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local
PROPOSO
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de procediment obert, amb tramitació
ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu “Servei de mitjà de
comunicació multimèdia públic de l’Ajuntament de Deltebre” a l'empresa EBRE
DIGITAL, SL, amb NIF B55606925, per import de 119.999,88.-€ més 25.199,97.-€
(145.199,85.-€), pel termini de dos anys prorrogable a un any més, amb subjecció als
plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les
característiques i avantatges de les ofertes per l’adjudicatari que n’han determinat la
selecció.
Segon.- Disposar la despesa per l’import de referència, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries d’acord amb l’informe de la interventora del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el
procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Setè.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana
subàrea de comunicacions per al seu coneixement i efectes oportuns.
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Deltebre, 9 de maig de 2018. Kilian Franch Arques”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda
1r.- Adjudicar el contracte del servei de procediment obert, amb tramitació ordinària,
per a l’adjudicació del contracte administratiu “Servei de mitjà de comunicació
multimèdia públic de l’Ajuntament de Deltebre” a l'empresa EBRE DIGITAL, SL, amb
NIF B55606925, per import de 119.999,88.-€ més 25.199,97.-€ (145.199,85.-€), pel
termini de dos anys prorrogable a un any més, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i
avantatges de les ofertes per l’adjudicatari que n’han determinat la selecció.
2n.- Disposar la despesa per l’import de referència, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries d’acord amb l’informe de la interventora del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
3r.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
4t.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
5è.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
6è.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
7è.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana
subàrea de comunicacions per al seu coneixement i efectes oportuns.”
I, perquè així consti lliuro el present d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 10 de maig de 2018
Vistiplau
Sr. Alcalde,

Lluís Soler Panisello
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