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ANUNCI 

CONVOCATÒRIA PER COBRIR EL SERVEI DE GESTIÓ DE PUBLICITAT DE RÀDIO GRANOLLERS DE 

LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. 

Expedient 18/04I 

OBJECTE DEL CONTRACTE  

L'objecte d’aquest contracte és la prestació del Servei de Gestió de Publicitat de Ràdio de la 

Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., mitjançant contracte menor de serveis. 

INTRODUCCIÓ 

L’Àrea Audiovisual de Roca Umbert gestiona la ràdio municipal de Granollers, la qual té una línia 

petita de finançament a través de la gestió publicitària, circumstància permesa per la legislació. 

Es tracta d’un treball especialitzat que, atesos els ingressos previstos, no fa aconsellable el seu 

manteniment amb mitjans propis perquè resultaria deficitari, el servei referit s’hauria de portar a 

terme a través d’empreses i/o professionals especialitzats.  

En data 31 de desembre de 2018 finalitzarà el contracte per a la prestació del Servei de Gestió de 

la Publicitat de Ràdio Granollers. El servei, però, s’ha de continuar prestant els pròxims anys.  

OBJECTIUS DEL SERVEI 

Els objectius generals d'aquest servei son els següents: 

- Gestionar la publicitat general de Ràdio Granollers, en totes les seves formes i derivacions. 

- Gestionar els contractes de publicitat de la ràdio i fer les liquidacions d’ingressos regulars.  

- Ampliar la cartera de clients i gestionar catàleg de serveis i preus de publicitat. 

- Liquidar a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. el percentatge d’ingressos generats acordat 

en el contracte, incloses les liquidacions dels trams d’escalat corresponents que hi siguin 

d’aplicació. 

FUNCIONS 

L’adjudicatari haurà d'assumir les funcions següents derivades de l’execució dels treballs 

descrits i que seran inclosos en el contracte: 

- Explotació de la publicitat i del patrocini de la ràdio municipal i de les seves plataformes 

2.0, en totes les seves franges d’emissió. 

- Liquidar i pagar semestralment a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. el percentatge 

establert en contracte del total d’ingressos obtinguts per l’adjudicatari, als quals s’hi 

afegirà posteriorment l’IVA vigent.  

- Gestió de la publicitat derivada dels acords que la ràdio pugui establir amb tercers, en 

especial amb les entitats públiques de suport als mitjans de comunicació de proximitat. 

- Gestió de la publicitat gratuïta, de procedència pública i/o privada, que en cap cas podrà 

superar el 20% del total destinat a publicitat. 
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- Provisió de l’equip de persones responsables de la captació de la publicitat.  

- Provisió de la producció tècnica completa de les falques publicitàries, incloses les 

locucions i músiques, amb drets inclosos. Amb autorització prèvia i sempre que sigui 

necessari per al manteniment dels nivells de qualitat de les produccions, l’adjudicatari 

podrà utilitzar les instal·lacions tècniques de la ràdio per a la producció de falques i 

continguts publicitaris. 

- Acceptar i aplicar les tarifes publicitàries aprovades per la Societat, les directrius 

bàsiques de l’emissora, així com les normatives que regulen la publicitat en els mitjans 

públics. 

- Gestionar els contractes de publicitat que queden sota la seva responsabilitat, així com 

dels pagaments als comissionistes de publicitat. 

- Comprometre’s i responsabilitzar-se de no fer cap esment publicitari o propagandístic 

relatiu a productes, marques o denominacions comercials que no hagi estat autoritzada 

expressament per la direcció de l’emissora, o que pugui considerar-se il·lícita, d’acord 

amb la legislació vigent. 

- Presentar una memòria anual concisa on hi figurin detallades la totalitat de les 

contractacions amb la seva identitat fiscal i comercial, les facturacions, les liquidacions, 

les quantitats cobrades i les pendents de pagament, amb el repartiment d’ingressos per a 

la ràdio i per l’adjudicatari de publicitat, i amb els trams d’aplicació –si és el cas- dels 

percentatges d’escalat, que s’haurà de presentar al director de l’Àrea Audiovisual de Roca 

Umbert en els primers 15 dies del mes següent al de finalització de l’exercici. 

REQUERIMENTS 

- Acreditació com a professional i/o empresa dedicada a l’explotació publicitària per a la 

prestació de les funcions sol·licitades. 

- Acreditació d’experiència en el camp de la venda de publicitat a Granollers i comarca. 

- Acreditació de cartera de clients. 

- Tenir coneixements bàsics de Granollers, de Roca Umbert i de la comarca. 

FUNCIONAMENT 

Atesa l'especificitat de les funcions i tasques a desenvolupar per l'adjudicatari d'aquests serveis, 

l'objectiu d'aquesta contractació es basa en oferir el servei amb els objectius marcats, les 

funcions determinades i els requeriments que s’especifiquen amb la quantitat i prestacions de 

qualitat estàndard de les falques i promocions. 

Amb l’objectiu de coordinar els treballs oportunament, l’adjudicatari es reunirà quan sigui 

requerit pel director de l’Àrea Audiovisual de Roca Umbert. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució del contracte és d’un any, amb efectes des del dia 1 de gener de 2019 fins al 

31 de desembre del mateix any. 
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ES VALORARÀ 

Les ofertes han de proposar el percentatge de repartiment d'ingressos de publicitat que ha de ser 

igual o superior al 45 % d'ingressos totals anuals adscrits a Roca Umbert.  

Les ofertes han d'afegir un escalat de repartiment d’ingressos a partir dels 3.000,00 euros per a 

Roca Umbert. 

El volum de negoci anual previst al 2019 és de 3.000,00 euros. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1. Acreditar ser empresa dedicada a la gestió de publicitat. Historial de l’empresa i personal. 

2. Acreditar cartera de clients. 

3. Presentar oferta econòmica d’acord amb el criteri de valoració establert, incorporant un 

escalat a partir dels 3.000,00 euros. 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR OFERTES 

Dia 14 de desembre de 2018, abans de les 14.00h. 

LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

Registre de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., a l’edifici del Centre tecnològic i Universitari 

de Roca Umbert, situat al Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 36, 08401 Granollers. El 

lliurament s’ha de fer, necessàriament, dins l'horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 

9.00h a 14.00h, excepte festius al municipi.  

El lliurament també es pot realitzar mitjançant correu electrònic a l’adreça 

gestio@rocaumbert.cat 

 

 

Granollers, a 26 de novembre de 2018, 

 

 

 

 

 

Roser Rodríguez Baches 

Gerent 

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. 
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