
 
 

Contractació menor del servei de notícies  

 
TÍTOL: contractació menor de servei d’agenda de notícies per al subministrament de 
notícies  d’àmbit  de  les  Illes  Balears  i  per  a  la  cobertura  i  difusió  de  les  principals 
accions informatives de l’Ajuntament de Palma.  
 
SERVEI: Batlia (Comunicació) 
 
CONTACTE:  Irene López (Gabinet de Comunicació) 
 
DATA D’INICI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES:  3 de gener de 2019 
 
DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D’0FERTES: 17 de gener de 2019 a les 14.00 hores  
 
PPRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:  
13.000 euros iva inclòs    
 
PRESENTACIÓ D’OFERTES: 
Enviar al correu electrònic premsa@palma.es 
 
OBJECTE:  

La  contractació  d’un  servei  de  notícies  d’àmbit  autonòmic  i municipal  que  faciliti  a 
l’Ajuntament  de  Palma  un  servei  de  subministrament  ininterromput  de  notícies 
d’interès general de l’àmbit de les Illes Balears, al temps que es garanteixi la cobertura 
i difusió de  les principals accions comunicatives de  l’Ajuntament de Palma als mitjans 
de comunicació amb implantació a les Illes Balears.  

 

REQUISITS TÈCNICS:  

 

 L’agència  de  notícies  ha  de  comptar  amb  una  seu  física  a  Palma,  amb  una 
antiguitat mínima de 3 anys. 

 Fora  de  l’horari  d’obertura  d’aquesta  seu  física,  s’haurà  de  facilitar  a 
l’Ajuntament de Palma un telèfon mòbil  i un compte de correu electrònic per 
poder  establir  les  comunicacions  pertinents  en  casos  urgents  i  /  o  de  gran 
transcendència.  

 L’empresa haurà de comptar amb el personal necessari per a proporcional el 
servei. Aquest personal haurà d’estar qualificat per a  l’exercici de  la professió 
periodística. El licitador també haurà de disposar de l’equip tècnic i de material 
necessaris.  
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 En cap cas  l’agència pot subcontractar aquest servei, que s’ha de prestar amb 
mitjans propis per  l’empresa adjudicatària. 

 

Obligacions 

 

 Facilitar a  l'Ajuntament, per al  seu ús  intern, els  servei  ininterromput d’accés 
identificat per a accedir a les notícies d’àmbit balear generades per l’agència.  

 Subministrament continu de notícies d’interès general dins  l’àmbit de  les  Illes 
Balears i Palma.  

 Les  notícies  hauran  de  ser  d’elaboració  pròpia,  (captada  des  de  la  font 
informativa, mai  a  través  de  tercers)  i  es  podran  acompanyar  d’imatges  i  /o 
vídeos  i/o  altres  recursos  (infografies,  taules  de  dades…etc).  El  servei  de 
notícies  haurà  d’incloure  una  aplicació  informàtica  que  permeti  realitzar 
recerques per paraules específiques.  

 Cobertura i seguiment informatiu d'aquelles activitats comunicatives rellevants 
que l'Ajuntament de Palma dugui a terme, atenent a criteris de professionalitat 
i  interès  informatiu,  ja  sigui mitjançant  rodes  de  premsa,  notes  de  premsa, 
entrevistes  o  altres  tipus  de material  informatiu. Mínim  de  100  cobertures 
anuals.  

 De forma específica i prèvia sol∙licitud del Gabinet de Premsa de l’Ajuntament, 
l’Agència  realitzarà  cobertura  informativa  dels  principals  actes  de  la màxima 
representació  de  l'Ajuntament  que  es  desenvolupin  fora  de  l'àmbit  de  la 
Comunitat (àmbit nacional i / o internacional), amb distribució de la informació 
en els seus serveis regionals i/o nacionals, atenent a criteris de professionalitat 
i interès informatiu. Mínim de 3 cobertures d’àmbit nacional i / o internacional.  

 Difusió  de  les  convocatòries  de  premsa  dels  actes  informatius  (rodes  de 
premsa, presentacions…etc) i institucionals que emeti l’Ajuntament de Palma.  

 

1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Per  acreditar  documentalment  amb  aquests  requisits  i  obligacions,  les  empreses 
licitants hauran de presentar declaració responsable acreditant:  

 existència d’una seu física a Palma  

 nombre de professionals amb què compta en plantilla  

 nombre de mitjans de comunicació locals/autonòmics als quals presta servei  

 nombre de mitjans de comunicació amb funcionament a Balears als que presta 
servei  

 

 



 
 

2. PROPOSTA A PRESENTAR:  

 

Proposta  informativa amb  la descripció del servei que es prestarà. La descripció de  la 
proposta informativa haurà d’incloure:  

 

 Nombre  de  cobertures  locals  /  autonòmiques  que  superin  el mínim  de  100 
cobertures anuals establert.  

 Nombre  de  cobertures  nacionals  /  internacionals  que  superin  el mínim  de  3 
anuals establert.  

 
JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 
 
Per tal de facilitar el normal funcionament del contracte, tant pel que fa a la liquidació 
com  al  control  dels  treballs  realitzats,  es  podrà  facturar  a  la  finalització  de  cada 
encàrrec de forma proporcional al total i el número d’encàrrecs.  

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ:  

Criteris de puntuació: 70% econòmic, 30% proposta tècnica.  

 

 Implantació:  es  valorarà  amb  un  punt  cada  mitjà  de  comunicació  amb 
funcionament a Balears als que presta servei.  

 Cobertura: es valorarà amb 10 punts cada cobertura informativa a l’Ajuntament 
de Palma que superi els 100 establerts com a mínim.  

 
El Gabinet de Premsa durà a terme la valoració de les ofertes rebudes d’acord amb el 
que estableix Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),  i 
concretament en compliment de l’article 118.  
 
 
Palma, 2 de gener de 2019 


