Assumpte: Contracte menor relatiu a la contractació del servei d’un
curtmetratge audiovisual sobre el Servei d’Ajuda Integral al Domicili
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Gerència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
Departament.: Direcció insular d’Atenció a la Dependència
Responsable del Contracte: cap de Servei d’Atenció a la Dependència
2. RÈGIM JURÍDIC
El contracte es tipifica com a contracte menor i privat, d'acord amb l'establert en els
articles 138 i 20.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, d'ara endavant TRLCSP.
En virtut del que preveu l'article 20.2 del TRLCSP, el present contracte es regirà, pel que
fa a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, pel TRLCSP i
les seves disposicions de desenvolupament, per les clàusules que conté aquest Plec de
condicions i les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca (BOIB núm. 161
de 24 de desembre de 2016, modificades al BOIB núm. 63 de 23 de maig de 2017),
aplicant-se supletòriament les restants normes de Dret administratiu o, si escau, les normes
de Dret pirvat.
Seran també d'aplicació a aquest contracte les normes contingudes al Títol V del Llibre I del
TRLCSP sobre modificació.
Aquest Plec de condicions té caràcter contractual i conté les condicions detallades a les
quals s'ha d'ajustar l'execució del contracte.
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que puguin sorgir entre les parts contractants relatives a la preparació i
adjudicació d'aquest contracte, mentre que respecte a les controvèrsies que puguin sorgir
entre les parts contractants relatives als efectes, compliment i extinció d'aquest contracte,
serà competent l'ordre jurisdiccional civil.
3. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte és la contractació dels serveis de gravació, edició i postproducció d’un
curtmetratge documental per tal de donar a conèixer a la ciutadania el Programa que du a
terme l’IMAS per a promoure la continuïtat de la gent gran dins del marc de l’Atenció
integral a les persones majors al seu domicili.
4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A REALITZAR

A) PRODUCTES A ENTREGAR
Gravació, edició i postproducció d’un vídeo de durada entre 15 i 20 minuts.
Les imatges dels vídeos les ha d’aportar l’empresa adjudicatària i la gravació
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es realitzarà en diferents localitzacions de Mallorca a proposta de la directora
del contracte. S’inclourà gravacions aèries amb drone.
La gravació serà realitzada amb càmera FullFrame (fotograma de 35 mm) i
entregada en format de vídeo a 4K/25fps i 1920-1080/50/100fps format XAVC.
L’idioma de la gravació serà el català i se subtitularà en castellà.

B) CONDICIONS DEL SERVEI
L'empresa adjudicatària aportarà les eines tècniques i personals necessàries
per a la producció, incloent la tramitació de permisos quan calgui.
Tota la creació i animació de grafismes, subtítols, musica original, efectes i
postproducció de so, serà a càrrec de l’empresa contractada.
L’empresa adjudicatària comptarà amb aportacions de l’IMAS en forma
d’entrevista dels agents implicats: treballadors, usuaris y els seus familiars,
gravació de les visites als domicilis, i les experiències o hàbits que els usuaris
han pogut reprendre gràcies al programa. Les gravacions es faran durant la
segona quinzena de setembre.
El guió i els continguts seran elaborats per l’empresa adjudicatària i acordats
amb la responsable del contracte de l’IMAS, que ha de donar la conformitat
tant a les proves o fases realitzades com a l’entrega final del producte, que
serà com a màxim dia 31/10/2017.
5. GARANTIA DE LEGITIMITAT
En relació amb la musicalitat, imatges o qualsevol altre contingut aportat per l’adjudicatari,
aquest en garantirà l’originalitat el contingut, i del fet que gaudeix de la lliure disponibilitat
dels drets que cedeix.
En cas d’impugnació dels drets d’autor o reclamacions instades per tercers relacionades
amb el contingut o l’autoria, la responsabilitat que, en el seu cas, se'n derivi serà
exclusivament a càrrec de l’adjudicatari.
6. PROPIETAT DEL TREBALL REALITZAT
El treball realitzat serà propietat de l’IMAS, que es reserva els drets del material
audiovisual entregat per l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatari no podrà utilitzar ni cedir, facilitar o proporcionar a tercers cap dada del
treball contractat, ni publicar total o parcialment el seu contingut sense autorització escrita
de l’IMAS. L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de
l’incompliment d’aquesta obligació.
7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació del contracte és d’un màxim de 12.000 € (IVA exclòs).
8. DURADA DEL CONTRACTE
Amb caràcter general el contracte s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2017, o en tot cas
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des de la data de formalització del contracte, fins el dia 31 de desembre de 2017.
9. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Per a prendre part d’aquesta licitació, el licitador haurà de presentar al Registre General
de l’IMAS, carrer del General Riera, 67, Palma 07010, l’oferta que proposa. El termini de
presentació d'ofertes es de deu dies hàbils comptadors des de la publicació d’aquest
Plec en el perfil del contractant de l’IMAS.
En el cas d’enviament per correu, el licitador justificarà la data d’enviament en l’Oficina
de Correus i anunciarà a l’IMAS la remissió de l’oferta mitjançant el fax núm. 971 76 16
69 o a l’adreça electrònica gestioeconomicagg@imas.conselldemallorca.net.
10. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
Les empreses presentaran la proposta econòmica indicant el desglòs de l’IVA. A més
l’acompanyaran d’un treball realitzat en format CD. Se tindrà en compte la qualitat de la
imatge, la qualitat de l’àudio, la locució i possibles efectes emprats, creativitat tant en
vídeos com en fotografies, a més de valorar el treball final estèticament ( originalitat,
enfoques, llum, transmissió de valors...).
Altres aspectes a valorar:
•

Altres treballs realitzats, per la qual cosa ha de mencionar: client, contingut i any
d’execució.

•

Se valorarà positivament la proposta que destini majors recursos humans al
desenvolupament del projecte.

11. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte se perfecciona mitjançant l’adjudicació del contracte per l'Òrgan de
Contractació, a proposta de la cap del Servei d’Atenció a la Dependència.
Abans de l’adjudicació l’empresa que proposi la cap del Servei d’Atenció a la
Dependència ha d’aportar la següent documentació:
•

Declaració responsable de la persona física o jurídica que es proposa com
adjudicatària en
què consti la capacitat l¡obrar i, si escau, l'habilitació
professional necessària.

•

Clàusula de consentiment de tractament de dades (LOPD).

•

Document d'autorització a l'IMAS per sol·licitar d'ofici els certificats d'estar al
corrent de
les obligacions tributàries i amb la seguretat social, o els
corresponents certificats en vigor.

•

Model de sol·licitud de transferència bancària (en cas de no haver contractat
anteriorment amb l'IMAS).
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•

Certificació de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT.

12. PAGAMENT
Tots els subjectes que, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb l'article 4 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures al sector públic, hi estan obligats a presentar factura electrònica o
els que així ho desitgin, ho han de fer a través del punt general d'entrada de factures
electròniques per l'Estat (FACe).
La resta de subjectes han de presentar les factures al Registre General de l’IMAS (carrer
del General Riera, 67), al Registre General del Consell de Mallorca, o a qualsevol dels
registres desconcentrats.
En qualsevol cas, a la factura han de constar les dades següents:
- Oficina comptable: LA0003972 Servei de Gestió Econòmica.
- òrgan gestor: LA0003964 Gerència IMAS.
- unitat tramitadora: LA0003972 Servei de Gestió Econòmica.
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