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ANUNCI 

CONVOCATÒRIA PER COBRIR EL SERVEI TÈCNIC DE STREAMING GENERAL DE RÀDIO 

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

Expedient 18/32 

OBJECTE DEL CONTRACTE  

L'objecte d’aquest contracte és la prestació del Servei Tècnic de Streaming General de Ràdio 

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

serveis.  

INTRODUCCIÓ 

L'Àrea Audiovisual de Roca Umbert gestiona les instal·lacions del Centre Audiovisual, on hi ha 

establerta l'emissora municipal de Granollers, una emissora que porta 37 anys d'emissions. Un 

dels serveis que presta és el de 'streaming', això és, l'emissió en directe a través d'Internet de la 

programació de forma permanent, els 365 dies de l'any. Atès que es tracta d’un servei altament 

especialitzat que no podem oferir amb mitjans tècnics propis perquè no disposem d'aquesta 

tecnologia que s'ha de contractar a través de grans servidors i plataformes externes, el servei 

referit es porta a terme a través d’empreses especialitzades en aquest àmbit.  

En data 31 de desembre de 2018 finalitzarà la vigència del contracte actual i, donat que es vol 

continuar oferint el servei perquè forma part del programa establert, és necessari posar a licitació 

pública el Servei Tècnic de Streaming General de Ràdio Granollers per tal que es pugui continuar 

prestant a partir del dia 1 de gener de 2019. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 

Les emissions de ràdio es diversifiquen i s’estenen en diferents multiplataformes. Les emissions 

convencionals analògiques s’han digitalitzat a través del canal que proporciona el mux territorial 

de la TDT i també per Internet, en emissió en directe o sota demanda.  

Les emissions a través d’Internet per streaming de Ràdio Granollers són una diversificació més 

del servei que es presta als usuaris/oients. L’objectiu és guanyar cobertura perquè es pugui 

escoltar la ràdio municipal de Granollers des de qualsevol lloc del món on hi hagi Internet. 

Confirmat l’encàrrec perquè aquest servei tingui continuïtat els pròxims anys, atesa la 

inexistència de mitjans tècnics propis per fer-ho possible, la gestió s’ha de portar a terme a través 

d’empreses especialitzades que ofereixen el servei de streaming.  

Els objectius generals d'aquest servei son els següents: 

- Provisió de streaming per a Ràdio Granollers. 

- Provisió del manteniment del streaming i de l’App de Ràdio Granollers. 

FUNCIONS 

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

descrits i que seran inclosos en el contracte: 
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- Provisió del streaming per al canal de Ràdio Granollers, amb capacitat suficient per al 

consum màxim convencional de l’emissora.  

- Provisió del manteniment i actualització de l’App per a la difusió dels continguts de Ràdio 

Granollers en directe i sota demanda.  

- Provisió del manteniment tècnic i de suport general per a millores, actualitzacions i 

implementació del sistema. 

- Provisió de la distribució multiplataforma (PC, tablet, mòbil) del sistema amb treball en 

Android i Apple, indistintament. 

REQUERIMENTS 

- Empresa d’enginyeria audiovisual amb personal especialitzat per a la prestació de les 

funcions i treballs sol·licitats. 

- Sistema compatible amb l'App actual de ràdio i que no requereixi treballs addicionals i/o 

costos suplementaris.  

- Capacitat de servei/consum del sistema, igual o superior. 

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 les prestacions de quantitat 

estàndards que hi siguin d’aplicació, en especial el manteniment i supervisió del sistema. 

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. 

PREU 

El preu màxim del contracte és de 3.000 euros, més IVA vigent. 

ES VALORARÀ 

La millor oferta econòmica que compleixi amb totes les especificacions tècniques exigides. 

Quedaran excloses aquelles ofertes que no contemplin la totalitat de les funcions i requeriments 

tècnics. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

a). Acreditar els coneixements requerits i experiència en tasques similars a les sol·licitades en 

l’apartat de funcions. 

b). Proposta d’organització dels treballs sol·licitats, d’acord amb l’esquema següent: 

-Streaming. Tipus, servidors i cabal. 

-Manteniment. Resposta. 

-Multiplataforma. App. 
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c). Oferta econòmica. 

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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