ANUNCI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ
MICRO TEATRE O TEATRE D’ANIMACIÓ AL CARRER
(CONTRACTE MENOR)
OBJECTE DEL CONTRACTE:
Contracte dels servicis de l’elaboració de material adient d’alguna de les temàtiques relacionades
amb la Transparència i el Govern Obert i la seua representació/dramatització.
PRESSUPOST MÀXIM DISPONIBLE:
La despesa màxima que es preveu per a aquest contracte ascendeix a la quantitat de 15.000 €
(IVA exclòs).
TERMINI D’EXECUCIÓ:
Els treballs d’elaboració de material i representacions es realitzaran fins al 26 de novembre del
2018.
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA:
 Presentació de les propostes: a través de l’email sgovernobert@valencia.es
 Documentació a presentar:
o Esborrany o document base de la proposta.
o Experiència professional d’empresa o professional
o Pressupost detallat.
 Termini per a presentar pressupost i documentació: fins les 14:00h del 5 d’octubre
del 2018.
TREBALL A REALITZAR, que contempla els següents apartats:
1. Missatge del micro teatre o teatre d’animació: L’idioma a utilitzar serà el valencià, fent ús
de llenguatge inclusiu i no sexista relacionat amb algun d’aquests temes
 Dret a la informació pública (què és i qui pot sol·licitar aquest tipus d’informació).
Importància d’una ciutadania informada.
 Dret d’accés a la informació pública (on i com formular la pregunta que mai t’has
atrevit a fer d’un organisme públic).
 Factors beneficiosos que comporta la Transparència i el Govern Obert.
 Conscienciar cívicament i socialment. Pertinència, implicació i participació.
 Hàbits de democràcia participativa.
 Conéixer la ciutat de València a partir de les dades que ofereix el Portal de
Transparència.
2. Accions: Passades del micro teatre en escenaris com un lloc de mercat, una biblioteca, un
jardí,...
3. Planificació del temps: calendari de les passades.
4. Pressupost
ADJUDICACIÓ:
El Servici de Transparència i Govern Obert, a la vista de les propostes rebudes, emetrà un
informe proposant a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació de la proposta més
avantatjosa segons el principi de millor relació qualitat-preu, tenint en compte el previst en
l’article: 131 apartat 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El resultat de la selecció i adjudicació es publicarà en el mateix lloc de publicació d’aquest
anunci.

