Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 937361414
Ref.: Expedient 01/2022

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT I ACTUALITZACIÓ DE
L’EQUIPAMENT TÈCNIC (HARDWARE, SOFTWARE I SISTEMES AUXILIARS) PER A LA
RENOVACIÓ I LA MIGRACIÓ CAP A HD DELS SISTEMES DE PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ
DE NOTÍCIES I PROGRAMES, DEL SISTEMA DE REALITZACIÓ I DEL SISTEMA DE
CONTINUÏTAT DE CANAL TERRASSA, MITJÀ DE COMUNICACIÓ PÚBLIC LOCAL
GESTIONAT PER LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, S.A.
Índex de continguts
Clàusula 1a.- Objecte del contracte..............................................................................................................3
Clàusula 2a.- Àmbit de la prestació...............................................................................................................4
Clàusula 3a.- Prescripcions tècniques generals.............................................................................................5
4.1. Àmbits de producció:........................................................................................................................7
4.1.1 Sistema de continuïtat...............................................................................................................7
a) Emissió.......................................................................................................................................8
b) Automatització..........................................................................................................................9
c) Gestió de fitxers d’àudio i vídeo................................................................................................9
d) Grafisme....................................................................................................................................9
e) EPG - Guia de programació emissió TDT..................................................................................10
4.1.2 Sistema de producció de notícies i programes........................................................................10
a) Escaleta d’informatius i programes.........................................................................................10
b) Eina d’automatització per la publicació de continguts en xarxes socials.................................11
c) Sistema de reproducció d’escaleta des de realització..............................................................11
d) Sistema gràfic..........................................................................................................................11
f) Estacions d’ingesta dels materials audiovisuals.......................................................................12
g) Estacions de treball per a redactors-es....................................................................................12
4.1.3 Sistema de gestió de media amb emmagatzematge central...................................................13
1

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 937361414
Ref.: Expedient 01/2022

a) Arquitectura i interfície...........................................................................................................14
b) Ingesta i contribució de continguts.........................................................................................15
c) Cerques, gestió de metadades i previsualització de continguts...............................................16
d) Fluxos de treball, gestió d'emmagatzematges i protocols.......................................................16
e) Emmagatzematge a llarg termini.............................................................................................17
4.2. Equipament complementari a subministrar, indispensable per al canvi i.......................................18
integració en HD de tots els fluxos i àmbits de producció de Canal Terrassa.......................................18
Clàusula 5a.- Instal·lació i posada en marxa de l’equipament subministrat...............................................23
5.1 Instal·lació........................................................................................................................................24
5.2. Posada en marxa.............................................................................................................................28
5.3 Servei de manteniment, suport i actualització del sistema..............................................................29
5.4 Relació dels espais on es durà a terme el subministrament i la instal·lació de l’equipament:.........31
Clàusula 6a.- Obligacions legals en matèria d’execució contractual...........................................................32
Clàusula 7a.- Calendari i horaris (Contemplat a la part de instal·lació i manteniments).............................32
Clàusula 8a.- Personal.................................................................................................................................32
Clàusula 9a.- Documentació a presentar segons els PCP (Sobre 2).............................................................33
9.1 Estructura i documentació a presentar en la Memòria Tècnica............................................................33
A. Sistema de continuïtat..................................................................................................................33
B. Sistema de producció de notícies i programes.............................................................................33
C. Sistema de gestió de media amb emmagatzematge central........................................................33
D. Descripció de l’arquitectura de Xarxa...........................................................................................33
E. Escalabilitat del sistema................................................................................................................33
F. Suport i manteniment del sistema................................................................................................34
2

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 937361414
Ref.: Expedient 01/2022

Justificació respecte les circumstàncies d’exclusivitat o no del licitador en relació a la prestació del
servei de manteniment dels sistemes...................................................................................................34
G. Instal·lació, muntatge i posada en marxa de l’equipament a les instal·lacions de la SMCT.........34
H. Inventari complet de tot l’equipament a subministrar................................................................34
I. Flux de treball................................................................................................................................35
J. Solucions tècniques innovadores..................................................................................................35
9.2 Especificacions de la memòria tècnica.............................................................................................35
ANNEX I: FLUX DE TREBALL DEL SISTEMA ACTUAL DE NOTÍCIES I PROGRAMES DE CANAL TERRASSA..37
ANNEX II: PLANIMETRIA D'INSTAL·LACIONS DE CANAL TERRASSA........................................................38
...............................................................................................................................................................40
ANNEX III: DIAGRAMA DE GANTT AMB ESTIMACIÓ INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA.....................41

Clàusula 1a.- Objecte del contracte.
Aquest plec de prescripcions tècniques, en endavant PCT, té per objecte establir les bases
tècniques que serviran per a la contractació del subministrament, la instal·lació, i el servei de
manteniment, suport i actualització de l’equipament tècnic (hardware, software i sistemes
auxiliars) per a la renovació i la migració cap a HD dels sistemes de producció i realització de
notícies i programes, del sistema de realització i del sistema de continuïtat de Canal Terrassa,
mitjà de comunicació públic local gestionat per la Societat Municipal de Comunicació de
Terrassa, S.A. (en endavant la SMCT). També s’actualitzaran els sistemes de producció que es
considerin obsolets i que es descriuen en l’apartat “equipament complementari”.
El contracte comprèn el total de les prestacions amb les condicions exigides en les clàusules
d’aquest PCT, incloses les tasques d’organització i supervisió, els sistemes integrats de
seguretat i prevenció de riscos laborals, i totes les despeses i impostos associats per al
subministrament, la instal·lació, manteniment i actualització de l’equipament tècnic de Canal
Terrassa, mitjà de comunicació públic local gestionat per la Societat Municipal de Comunicació
de Terrassa, S.A per a la renovació i la migració cap a HD dels següents:
- Sistema de producció i realització de notícies i programes: comprèn 25 llicències de programari
i 18 ordinadors per a la redacció.
-Sistema de realització.
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-Sistema de continuïtat.
- Equipaments complementaris.
La concreció de les prescripcions tècniques dels treballs i els criteris i decisions objecte d’aquest
contracte, així com la seva supervisió i inspecció, seran establerts per part dels responsables de
la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A., d’acord amb la totalitat dels documents
contractuals de l’oferta i millores que ofereixi l’adjudicatari, sense perjudici d’aquells treballs i
aspectes que puguin derivar-se a tècnics o empreses aliens per a les tasques d’inspecció i
control de qualitat del servei.
Clàusula 2a.- Àmbit de la prestació.
Ateses les característiques dels béns a subministrar i a instal·lar, no hi ha la possibilitat de
dividir el contracte en diferents lots que puguin ser objecte de licitacions independents. La
realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte podria
dificultar la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. Per altra part, la necessitat
de coordinar l'execució de les prestacions incloses en l'objecte d'aquest contracte impossibilita
l'adjudicació a contractistes diferents, ja que aquesta divisió podria comportar el risc de
perjudicar en la correcta execució del contracte. (Art. 99.3 de la LCSP).
L’objecte de la contractació és el subministrament, la instal·lació, manteniment, suport i
actualització de l’equipament tècnic (hardware, software i sistemes auxiliars) per a la renovació i
la migració cap a alta definició (a partir d’ara HD) dels sistemes de producció i realització de
notícies i programes, del sistema de realització i del sistema de programes, és a dir, la
renovació de l’equipament de hardware i software de realització i producció audiovisual en alta
definició HD. També s’actualitzaran els sistemes de producció que es considerin obsolets i que
es descriuen en l’apartat “Equipament suplementari”.
La renovació integral ha de mantenir, en la màxima mesura possible els protocols i fluxos de
treball actuals a les àrees de redacció, realització i continuïtat.
Aquests sistemes comptaran, formant part de l’objecte de la licitació, amb un servei de
manteniment, suport i actualització del material durant 4 anys a partir del seu subministrament,
instal·lació i posada en marxa. Queden exclosos d’aquest manteniment, suport i actualitzacions
durant 4 anys, els equipaments indicats amb ‘garantia del fabricant’ a l’apartat d’equips
complementaris.
En concret, les parts a subministrar, instal·lar i posar en marxa per a l’objecte de la present
licitació són les següents:
1

Sistema de continuïtat 7 dies x 24 hores d’emissió per TDT i per streaming.
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2

3
4
5
6
7

Sistema de producció de notícies i programes amb solució per a la realització en directe,
automatització d’estudi, grafisme, vídeo servidor, connexions per a videoconferència,
etc.
Sistema de gestió de media amb emmagatzematge integrat per a tots els usuaris.
Sistema de còpia legal d’emissió per TDT segons la Llei de l’Audiovisual de Catalunya.
Sistemes complementaris per adequar plató i instal·lacions de Canal Terrassa al format
HD (norma SMPTE-292M i de color ITU-R BT.656, ITU-R BT.601).
Incorporació i adaptació dels sistemes actuals que puguin ser susceptibles de ser
utilitzats en HD.
Sistema d’arxiu de vídeo amb la seva base de dades. El sistema actual basat en una
base de dades MySQL ha de ser transferit al nou sistema d’arxiu.

Clàusula 3a.- Prescripcions tècniques generals.
La proposta presentada pels licitadors haurà de tenir en compte les prescripcions i requeriments
següents:
Als efectes de verificar el funcionament de la solució proposada, cal aportar una demostració en
format de vídeo mp4, segons es detalla als plecs en la Clàusula 9ena. (Documentació a
presentar).
- Es valorarà l’ús senzill i intuïtiu de les aplicacions, és a dir: la facilitat a l’hora de treballar amb
les aplicacions i recursos.
- Es descriurà de manera esquemàtica el flux de treball del sistema i la seva funcionalitat. Es
descriuran les funcions de cadascuna de les parts que formen el programari , així com les
capacitats d’automatitzacions possibles.
- Descripció del sistema de control i monitorització del flux de dades i del tràfic de la xarxa de la
solució proposada.
- Possibilitat d’incloure solucions no contemplades en els requisits tècnics bàsics del plec i que
aportin millores en matèria de redundància, seguretat, flux de treball, rendiment, arquitectura,
connectivitat, o escalabilitat del sistema. Aquestes millores s’hauran d’explicar de forma
detallada per a poder-ne valorar la seva viabilitat i avantatges si s’escau.
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Els licitadors tindran l’oportunitat d’oferir un nombre d’hores de servei sense cost addicional
per a dur a terme les tasques de personalització i adequació de necessitats específiques del
software, que no formin part de la solució estàndard proposada i que considerin afegir
després de la instal·lació i posada en marxa del sistema. Aquesta oferta s’haurà de reflectir
exclusivament al Sobre 3 (aplicació de criteris automàtics - fórmules) en el seu
corresponent apartat on es preveu, sense que al Sobre 2 se’n pugui fer referència, als
efectes que els licitadors no incorrin en possible causa d’exclusió.
- Tots els sistemes que mantenen el flux de treball principal (continuïtat, sistema d’informatius,
servidor de medis, arxiu) han de comptar amb garantia de 4 anys. D’aquells sistemes que no
tinguin garantia de fabricant aquesta serà assumida per l’adjudicatari.

Els licitadors tindran l’oportunitat d’oferir estendre aquesta garantia de 4 anys, la qual s’haurà
de reflectir exclusivament al Sobre 3 (aplicació de criteris automàtics - fórmules) en el seu
corresponent apartat on es preveu, sense que al Sobre 2 se’n pugui fer referència, als
efectes que els licitadors no incorrin en possible causa d’exclusió.

- Els equips addicionals suplementaris que no formen part del sistema principal comptaran
únicament amb la garantia del fabricant, tal com s’indica al quadre de l’apartat ‘sistemes
complementaris’.
- Descripció de l’escalabilitat del sistema i capacitat d’adaptació a futures modificacions i
ampliacions.
- El proveïdor haurà de facilitar una versió instal·lable en el format que se li requereixi del
programari ofert, per a la seva validació de seguretat i compatibilitat amb els sistemes
municipals del Servei de Tecnologia i Sistemes de l’Ajuntament de Terrassa. Les instal·lacions
del programari d’usuari periodista les farà el departament de Tecnologia i Sistemes des de el
seu centre d'instal·lació. Totes les actuacions sobre el sistema hauran de coordinar-se entre el
Servei de Tecnologia i Sistemes de l’Ajuntament de Terrassa, la direcció tècnica de la SMCTSA
i el proveïdor.
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- Segons el que s’ha indicat, els equips tindran una garantia mínima de 4 anys. Es valorarà
l’ampliació d’aquestes garanties passats aquest període en aplicació de criteris automàtics
(fórmules). En l’apartat d’Equips Complementaris s’especifiquen els materials la garantia dels
quals es limitarà a la garantia del fabricant.
- En la proposta econòmica estaran inclosos tots els serveis, formacions i tasques necessàries
per a la implantació i posada en producció del sistema actualitzat.
- Les ofertes presentades hauran d’incloure sense cost addicional totes les possibles llicències
que siguin necessàries per al compliment íntegre de tots i cadascun dels requisits descrits en
aquest document.
- Específicament estaran inclosos tots els serveis, provisions i subministraments que siguin
necessaris per a l’execució total i completa del contracte en els termes detallats, als efectes
d’assolir la complerta funcionalitat del sistema HD en tots els àmbits indicats en els plecs.
- Pagament: 50% a la recepció i posada en marxa del subministrament i el 50% restant a la
comprovació amb caràcter satisfactori del període d’emissió en proves, que suposi la plena
operativitat del sistema, tal com s’indica a l’apartat de “Posada en marxa” d’aquest plec
(Clàusula 5.2).
Clàusula 4a.- Descripció dels àmbits de producció i detall de l’equipament a instal·lar.
Es detallen els següents àmbits de producció a cobrir per acomplir l’objecte d’aquest contracte,
així com el detall de les característiques de l’equipament i material per a cadascun d’ells que,
com a mínim, ha de complir les especificacions indicades o equivalents.
4.1. Àmbits de producció:
4.1.1 Sistema de continuïtat
Es requereix un sistema de continuïtat integrat amb ingesta, playout, automatització, generació
de grafismes avançats i emmagatzematge intern en un servidor.
El sistema inclou la maquinària i el programari necessaris per a complir aquesta funció.
El sistema haurà de comptar amb un canal d'emissió per TDT en SDI-HD 1080 50i i un segon
canal per senyal en streaming també en SDI-HD 1080 50i, i un canal d'entrada. Ha de permetre
l’emissió de les dues senyals en directe amb grafisme i, al mateix temps, poder enregistrar un
altre senyal.
Cada senyal d’emissió haurà de tenir la seva escaleta individual, garantint que el senyal de
7
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streaming o de TDT puguin ser diferents si cal.
El sistema haurà de treballar les 24 hores els 7 dies de la setmana, 365 dies/any.
El sistema haurà de tenir un sistema de backup que permeti posar en marxa un segon equip en
paral·lel en cas de fallida de l’equip principal de manera automàtica, garantint la continuïtat de la
senyal en un temps inferior a 1 minut.
Ha de complir norma SDI SMPTE-292M i de color ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 sobre senyals
SDI-HD 1080 50i 1080 25p 1080 50p.
El sistema ha de treballar gestionant una matriu de senyal HD-SDI per poder establir un control
manual d’etapa final en el fluxe de senyal abans de l’equip d’enllaços i transmissió. Aquest punt
disposarà d’un equip de sincronització al frame com a etapa final evitant errades de
sincronització en les permutacions de matriu i equips de la cadena de senyal d’emissió.
Aquesta configuració permetrà passar a control manual les senyals d’emissió. Aquest equip es
detalla al apartat ‘Equipament complementari a subministrar’ d’aquest plec.
El sistema de continuïtat ha de garantir la realització d'una còpia legal de les emissions per TDT
dels últims 6 mesos, tal i com estableix la Llei de l’Audiovisual de Catalunya.
El mòdul de programari per a continuïtat i automatització ha de permetre les següents
funcionalitats:
a) Emissió.

•
•

Executar les llistes de reproducció com a seqüència d'esdeveniments.

•

En cas que falti un ítem a la llista de reproducció o es produeixi un buit en l’ordre
cronològic, el sistema per defecte ha de generar una solució que garanteixi la senyal
d’emissió i ha d’enviar a l'administrador una notificació perquè pugui realitzar les
accions necessàries per solucionar el problema.

•

El sistema de continuïtat ha de poder generar la llista de reproducció de manera
remota (des d’una altra màquina) i poder integrar-les a una llista en reproducció, o en
el seu defecte la capacitat de crear la llista dels dies següents sense destorbar la que
es troba a l’aire, des de la mateixa màquina de continuïtat.

•

Possibilitat de fer visualització de previ del material a emetre (tant en alta com en
baixa resolució) amb un reproductor de vídeo integrat a la interfície principal.

•

Ha de permetre modificar punts d’entrada i de sortida de diferents programes.

•

Ha de permetre l’agrupació per blocs de diferents parts de l’escaleta (publicitats, etc).

Emetre mentre s'enregistra (play-while-ingest) utilitzant per a aquesta funció,
únicament un canal d'entrada (i un de sortida per a l'emissió del canal) amb pocs
segons de diferència.
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b)

c)

d)

Automatització.

•

Ha de comptar amb un enrutament amb precisió al frame dels servidors durant el
playout d'acord amb els esdeveniments de la llista de reproducció controlant els
routers externs.

•

Ha de controlar una matriu de vídeo per protocol RS-422 e IP.

•

Ha de poder realitzar insercions locals automatitzades que permetin el pas de
senyals directament des dels canals d'entrada als de sortida.

•

El servidor ha de poder copiar automàticament els continguts des d'una NAS als
servidors d'emissió (mitjançant watchfolders)

•

S’ha de poder definir accions en funció de regles assignades a les categories dels
continguts (ex: continguts que son per majors de 18 anys no podem ser emesos en
horari infantil).

Gestió de fitxers d’àudio i vídeo.

•

Ha de poder reproduir back-to-back multicodec (fitxers de diferents contenidors en
reproducció intercalada a la mateixa llista de reproducció) segons flux de treball.

•

Pot treballar amb contenidors: MOV, AVI, MXF, MP4, i en cas que el sistema no
pugui reproduir un d’aquest contenidors ha de disposar d’un sistema de
transcodificació que permeti una normalització.

•

Ha de soportar la compressió de codec: HDV, DVCPRO HD, MPEG2 I-frame 50 to
250 Mb/s, MPEG2 IBP MP from 10 to 80 Mb/s, XDCAM HD, AVC-Intra, H.264, H265
y ProRes codec.

Grafisme.

•

El sistema ha de poder dissenyar els gràfics, logotips i mosques i unir-los al vídeos a
difondre.

•

Entre les funcionalitats gràfiques, ha de poder suportar a banda del text i les
animacions, elements 2D, PiP, DVE, Video Squeeze, vídeo i fonts de directe des de
les entrades del servidor.

•

Possibilitat d'incloure la lectura de fonts RSS o fitxers de text.
9
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•
e)

Ha de poder permetre fins a sis capes simultànies per canal.

EPG - Guia de programació emissió TDT.

•

El nou sistema de continuïtat ha de poder generar i enviar a una IP fixa
proporcionada per l’operador de redifusió TDT, la guia de programació EPG d’una
manera senzilla i el màxim automatitzada.

4.1.2 Sistema de producció de notícies i programes
Es requereix d’un sistema integrat de producció de notícies i programes amb compartició de
continguts, edició no lineal i exportació de vídeo final.
El sistema inclou tota la maquinària i el programari necessaris per complir aquesta funció. En
concret, comprèn, entre altres, 25 llicències de programari i 18 ordinadors per a la redacció.
El sistema contemplarà les següents eines de treball:
a)

Escaleta d’informatius i programes.

•

El sistema generarà una escaleta per a programa o grups de notícies.

•

Disposarà de jerarquia administrador/usuaris.

•

Generarà un sistema de llista que podrà ser modificat en tot moment.

•

Ha de donar previsions de temps totals i parcials de diferents parts de l’escaleta.

•

Ha de poder insertar cairons i grafisme des de fitxes preestablertes.

•

Ha de preveure un mecanisme per a que el/la cap d’informatius o responsable pugui
deixar comentaris, informacions o material per la creació de la noticia.

•

Ha de permetre la creació de text per teleprompter, compatible amb el protocol MOS.

•

Ha d’estar interconnectat i integrat a un editor no lineal per a la creació de notícies.

•

Capacitat d’edició de notícies compartides contra servidor mitjançant edició en proxi
(baixa qualitat) i exportació a reproductor en realització en alta qualitat.

•

Ha d’estar interconnectat i integrat amb el servidor de media.
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b)

c)

d)

Eina d’automatització per la publicació de continguts en xarxes socials.

•

Ha de permetre crear vídeos de manera automàtica en diferents formats de vídeo
amb i sense gràfics.

•

Ha de permetre la publicació de notícies de forma automàtica en jerarquia, temps i
format en diverses xarxes socials.

Sistema de reproducció d’escaleta des de realització.

•

Disposarà de reproductor de escaleta en format SDI-HD en 2 canals en mixer de
vídeo en realització.

•

Disposarà de sistema propi de emmagatzematge de continguts amb velocitat de
transferència no inferior a 500 Mbps en flutxe de dades de disc.

•

Des de realització es podrà modificar escaleta, movent les diferents notícies o
afegint-ne.

•

La inserció de cairons serà de manera automàtica a partir d’escaleta sense
necessitat d’intervenció d’operador. Realització podrà treure la capa gràfica davant
una errada de manera senzilla o bé mitjançant l'anul·lació d’aquesta al mesclador de
vídeo o amb un botó directe a l’escaleta o programari.

•

Es podrà previsualitzar el temps de resta de l’escaleta.

Sistema gràfic.

•

Ha de poder suportar més de sis capes simultànies per canal i poder disposar de
funcionalitats suficientment avançades per a l'operativa de directe d'estudi.

•

Disposarà de sistema de fitxes i llibreria per automatitzar la creació de cairons per
programa.

•

Entre les funcionalitats gràfiques, ha de poder suportar a banda del text i les
animacions, elements 2D, PiP, DVE, Video Squeeze, vídeo i fonts de directe des de
les entrades del servidor.
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f)

g)

•

Ha de tenir sortida de previ i programa.

•

Ha de generar senyal de vídeo SDI-HD i senyal de fill-key.

Estacions d’ingesta dels materials audiovisuals.

•

Ha de permetre ingesta de material audiovisual des de servidors extern via Internet,
FTP, carpetes compartides, targetes de memòria, discos durs, y qualsevol dispositiu
d’emmagatzematge de dades.

•

Ha de permetre la captura amb senyal SDI-SD (SMPTE-259M), SDI-HD (SMPTE,292M,-294M, 372M, 424M).

•

Ha de permetre la catalogació i el registre al servidor de medis i la compartició a
l'àmbit de treball a d’altres servidors i repositoris de l’empresa, tant en local com a
núvol.

•

Ha de permetre la transcodificació del material als estàndards de treballs usual de
l’empresa: contenidors MOV, AVI, MXF, MP4 i amb codec HDV, DVCPRO HD,
MPEG2 I-frame 50 to 250 Mb/s, MPEG2 IBP MP from 10 to 80 Mb/s, Sony XDCAM
HD, AVC-Intra, H.264 y ProRes codec.

•

Ha de tenir la capacitat de gestionar carpetes automàtiques de transcodificació
(watchfolders)

Estacions de treball per a redactors-es.

•

18 estacions per als llocs de treball de redactors-es. Constaran de CPU, monitor,
teclat i ratolí. Es subministraran amb el cablejat necessari, degudament instal·lades i
efectuada la seva posada en servei.

•

Han de ser compatibles amb un editor de vídeo «no lineal» tipus Sony Vegas 19
(similar o equivalent) amb capacitat d’edició de vídeos a 4K.
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•

La referència a Marques i models que es relacionen seguidament es fa als efectes
d’equivalència i funció de precisar-ne la seva descripció.

•

Aquests equips hauran de disposar de marcatge de conformitat de la UE, així com
d’un servei tècnic que ofereixi immediatesa en la resposta i la resolució d’incidències.

•

En tots els casos, els equips a subministrar en substitució dels existents hauran de
complir les mateixes funcions i tenir com a mínim les característiques indicades o
superiors.

Descripció tècnica dels equipaments:
18 estacions HP ELITEDESK 800 G6 TOWER PC:

•
•

SO: Windows 11 Pro

•
•
•
•
•

RAM: DDR4-2666 MHz 32 GB (2 x 16 GB)

CPU: Intel® Core™ i9-10900 (freqüència base de 2,8 GHz, fins 5,2 GHz amb
tecnologia Intel® Turbo Boost, 20 MB de caché L3, 10 nuclis)
SSD: PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 1 TB
GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (GDDR6 dedicada de 8 GB)
Gràfics Intel 630
Teclat i «ratolí» compatible.

18 Monitors de 32’’ :

•
•
•

LED FULL HD Antireflexant.
Entrades de senyal VGA+HDMI+DP.
Regulable en alçada, pivotable i inclinable.

4.1.3 Sistema de gestió de media amb emmagatzematge central
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El sistema de gestió de media ha de ser capaç de gestionar vídeo, àudio, imatges i documents o
dades de qualsevol tipologia, controlar servidors d’emmagatzematge i llibreries, i fins i tot ha
d’estar preparat per treballar amb emmagatzematge Cloud.
Des d'aquesta interfície s’han de gestionar els actius de vídeo, les seves còpies proxy i fins i tot
les unitats d'emmagatzematge. També s’han de poder controlar els fluxos de treball i registrar
totes les accions per poder fer un seguiment posterior.
El nou sistema de gestió de media ha de disposar d’una interfície simple i intuïtiva per poder
accedir de forma remota, amb els seus corresponents permisos, que, a més, pugui ser
escalable per poder arribar a generar una infraestructura distribuida, com, per exemple,
periodistes, ENG i productors treballant en remot.
Aquest sistema ha de permetre les següents funcionalitats als/les usuaris-es:

a)

•

Catalogació en base de dades del material amb la possibilitat d’incorporació de
metadades de qualsevol tipus.

•

La base de dades serà exportable sense encriptació a MySQL i sistemes no
propietaris similars

•

Importació de material a l'emmagatzematge de producció.

•

La base de dades tindrà un sistema de backup amb còpies periòdiques
automàtiques.

•

Navegació i cerca de material.

•

Previsualització de continguts.

•

Interfície amb ENLs (Editors no Lineals).

•

Capacitat de definició de fluxos de treball, com per exemple enviament/recuperació
dels servidors a l'arxiu.

•

Jerarquia administrador/usuaris.

Arquitectura i interfície.
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•

Disposarà d’eines d’administració basades en WEB.

•

Els servidors utilitzaran protocols de comunicacions SMB2, SMB3, AFP, NFS, FTP,
FXP, SFTP.

•

Ha de contar amb accessibilitat HTTP y certificat SSL.

•

Disposarà de sistema de protecció d’errades per fallada de disc
seguretat RAID5 o superior

•

El sistema disposarà de dos servidors:

amb nivell de

1. El primer amb una capacitat no inferior a les 140 TB amb una velocitat de transferència
no inferior a la necessària per la edició en HD-MXF codec XDCAM HD422 50 Mbps per
20 llocs de treball simultanis. Ha de ser escalable.
Qualsevol capacitat superior a les 140 TB s’haurà d’incloure exclusivament en el
Sobre 3 (valoració segons fórmules), sense fer-ne menció en el Sobre 2 (valoració
judici de valor), als efectes que els licitadors no incorrin en possible causa
d’exclusió.

2. El segon amb una capacitat no inferior de 80 TB per l’edició en 4K amb les següents
característiques:
- Compatibilitat amb edicions «no lineals» Adobe CC, DaVinci Resolve.
- Port Ethernet de 10 Gb/s
- Ha de ser escalable.
- Com a mínim per a 10 llocs de treball simultanis.

b)

•

Arquitectura preparada per ampliar i expandir el sistema amb facilitat.

•

Interfície d'usuari per a visualització d'administració per a monitoratge de fluxos de
treball en segon pla.

Ingesta i contribució de continguts.
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El sistema ha de permetre diferents formes d'afegir i contribuir contingut, tal i com es relaciona a
continuació:

c)

d)

•

A través de fluxos de treball automatitzats, basats en watchfolders, amb
normalització d'arxius i captura automàtica de metadades XML.

•

Manualment, important els arxius en qualsevol estat dels processos.

•

Des d'un sistema d'edició no lineal.

•

Des de targetes de memòria o qualsevol dispositiu d’emmagatzematge.

•

Directament des de la solució d'ingesta i anotació.

•

Capacitat de generació d’un nou actiu a partir de les fonts existents, amb trimat ràpid
al reproductor de la plataforma.

•

Possibilitat d’integració amb les plataformes de distribució de continguts audiovisuals
de la Xarxa Audiovisual Local.

Cerques, gestió de metadades i previsualització de continguts.

•

Suport de cerca predictiva.

•

Cerca avançada basada en filtres i operadors lògics.

•

Els usuaris han de tenir la possibilitat de salvar i compartir les seves pròpies cerques.

•

S’ha de poder previsualitzar el contingut integrat al sistema.

•

Possibilitat de generació de EDL per a diferents sistemes d'edició no lineal.

•

Possibilitat de catalogació personalitzable classificant continguts per categories
d'usuari i capes de segmentat.

•

Capacitat de generar diferents segments del mateix contingut i poder catalogar-los
de forma independent.

Fluxos de treball, gestió d'emmagatzematges i protocols.
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e)

•

L'accés als continguts i la funcionalitat del sistema s’ha de basar en una completa
gestió de drets d'accés i permisos per part dels usuaris.

•

Possibilitat de normalització dels continguts després de la ingesta.

•

El sistema ha de permetre als usuaris accedir als continguts audiovisuals en
qualsevol emmagatzematge.

•

Possibilitat de llançar fluxos de treball per a enviament i recuperació de continguts
amb l'arxiu.

•

Suport de watchfolders.

•

Suport d'arxiu en tecnologia LTO (llibreries de cintes), incloent recuperació parcial en
diferents formats.

•

Possibilitat d'exportar metadades a sistemes de tercers mitjançant XML, PDF,
MySQL etc.

•

Compatibilitat amb emmagatzematges híbrids i emmagatzematges Cloud.

•

Disposar d’una eina que permeti la monitorització dels processos del sistema

Emmagatzematge a llarg termini.

•

El sistema permetrà l’arxiu del material que es consideri «no de dia a dia» com a
arxiu a llarg termini.

•

El sistema serà capaç de treballar en diferents lloc d'emmagatzematge en funció de
la necessitat en temps i prioritats d'accés al material de media. Establint la possibilitat
de treballar amb tres nivells de categoria i còpia. La primera d’accés immediat basat
en NAS escalable. La segona d’accés a discs durs que podem ser emmagatzemats
en parada fora de l’estació de treball. La tercera com seguretat basat en una solució
en núvol.

•

El sistema disposarà d’un servidor tipus NAS escalable amb una capacitat de 140TB
con mínim per l’emmagatzematge del material d’informatius amb accés directe amb
seguretat no inferior a RAID5.
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•

El sistema disposarà d’un sistema «en fred» tipus FreeTape basat en HDD de copia
amb la possibilitat d’establir nivell de còpia Raid1 de seguretat o superior.
Possibilitat de catalogar discos ubicats de manera externa, Ha de tenir la possibilitat
de permetre peticions de restauració i arxivament de forma simultània. Els HDD serà
possible el seu emmagatzematge fora de la estació i la seva incorporació quant
calgui el material.

4.2. Equipament complementari a subministrar, indispensable per al canvi i
integració en HD de tots els fluxos i àmbits de producció de Canal Terrassa.
Aquest equipament és necessari per a la renovació dels equips actuals en servei, que
esdevindran obsolescents o incompatibles com a conseqüència del canvi de subministrament i
instal·lació dels sistemes detallats en l’objecte d’aquest contracte per al canvi a l’HD.
En aquest sentit caldrà subministrar, instal·lar i posar en servei equips que compleixin les
funcions, en condicions òptimes, dels que es troben a les instal·lacions de la SMCT i que caldrà
substituir.
El subministrament, en substitució o actualització dels equips obsolets o incompatibles
existents, ha de garantir la seva plena funcionalitat i actualització; els licitadors en la seva
proposta i als efectes de la valoració de la seva idoneïtat per part de la SMCT, relacionaran els
equips a subministrar, indicant la marca i model de la seva elecció amb referència a les seves
característiques tècniques, adaptabilitat, garantint en tot cas la seva total coordinació i
compatibilitat amb els sistema global d’HD a implantar.
Seguidament es detallen els equips a subministrar en substitució dels obsolets / incompatibles
amb les especificacions que, en cada cas, caldrà tenir en compte a l’hora de la seva substitució
o renovació:
La referència a Marques i models que es relacionen seguidament es fa als efectes
d’equivalència i funció de precisar-ne la seva descripció.
Aquests equips hauran de disposar de marcatge de conformitat de la UE, així com d’un servei
tècnic que ofereixi immediatesa en la resposta i la resolució d’incidències.
En tots els casos, els equips a subministrar en substitució dels existents, hauran de complir les
mateixes funcions i tenir com a mínim les característiques indicades o superiors.
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UNITATS

2

MARCA
(o equivalent)

Vmix

MODEL

4K

DESCRIPCIÓ
● 4 canals d’entrada física HD-SDI
● 2 canales de sortida física HD-SDI
● El hardware ha de seguir
les
especificacions del fabricant per aquest
tipus de sistema a la seva plana web
https://www.vmix.com
● Placa Base: X299
● Gràfica: Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti
Gaming OC 12GB ).
● HDD: Samsung 960 EVO NVMe M.2 SSD
de 1 TB
● CPU: Intel Core i9 10900X o 9900X
● RAM: DDR4 de 32 GB (4x8 GB)
● SO: W11 profesional
● Targeta Blackmagic BDLKDUO2
*Un dels equips anirà al sistema de continuïtat i
l’altre al control de realització de TV
*Garantia del fabricant
●

1

Albalà

HFS300
0C0

●

Sistema de sincronització del senyal de
vídeo 3G/HS/SD-SDI de doble canal
«video frame synchonizer»
L’equip a subministrar pot ser compatible
amb el cofre Albalà TL3100

**Garantia proveïdor 4 anys
1

KILOVIEW

E1NDI

CODIFICADOR
● Ha de codificar la senyal de banda base
SDI/HDMI en flutxe IP H264 a traves de
WAN d’internet o LAN de xarxa local.
● Entrada/bucle de senyal HD-SDI.
● Ha de treballar amb protocols NDI/HX,
SRT, RTMP, RTMPS, RTP, HLS, UDP,
RTSP, TS-UDP/Onvif.
● Gestió via Web
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*Garantia del fabricant
INTERCOM AMB I SENSE FILS
ALTAIR

*Garantia del fabricant

1

ALTAIR

WBS202HD

● Estació base: Altair

2

ALTAIR

ES-200

● Petaca sobretaula.

2

ALTAIR

WBP200

● Petaca sense fils.

2

ALTAIR

EM-201

● Petaca amb fils.

2

ALTAIR

● Micro auriculars 1 oïda.

2

ALTAIR

AM100/2S
AM100S

2

ALTAIR

4w2-200

● Convertidor CCU.

1

ALTAIR

WBPC2
00

● Carregador de bateries.

1

AEQ

TH-03.2

● Microauriculars 2 oïdes.

HÍBRID TELEFÔNIC
● 2 línies de telèfon d’entrada amb loop
● sortides d'àudio analògiques o digitals
AES/EBU.
● Ha de poder combinar fer mescla de les
dues línies amb botó d’activació per
multiplexat MPX.
*Garantia del fabricant

1

HP

ORDINADOR PC CONTROL DE TV
-Ha de tenir les següents característiques:
● SO: Microsoft Windows11 profesional
● CPU: Intel Core i7 de 7ª generación (o
equivalente de AMD) o superior con
3,0 Ghz y 8 núcleos
● GPU: -NVIDIA® GeForce RTX o GTX
serie 9XX o superior con 4 GB (se
recomienda la serie RTX de 8 GB para
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8K) o
● AMD/ATI® Radeon con 4 GB y VCE
3.0 o superior (series Radeon Pro con
8 GB para proyectos HDR y 32 bits) o
● Intel® GPU HD Graphics 630 o
superior
● RAM: 32GB
● Disc Dur: 1 TB tipus SSD
● Port USB 3
● Teclat i ratolí compatible
*Garantia del fabricant
VIDEO WALL
Es procedeix a la renovació de un sistema de
videowall que es considera obsolet al plató que
no mes treballa amb senyal analògica
● 4 pantalles 55’ LED 24/7, amb ressolució
1920x1080, brillantor: 700cd/m2, ràtio de
contrast: 3500:1, número de colors a la
pantalla 16,7 milions
● Suport amb rodes
● Sistema de divisió del senyal HD-SDI
entre els diferents monitors.

1

*Garantia del fabricant
Sistema d’auriculars sense fils.
1

*Garantia del fabricant

1

Sennheisser

3

Sennheisser

●
Emissor
●
Rang de freqüència A-Band: 516-558 MHz
●
Rang de transmissió d’àudio: 25–15000
SR IEM Hz
G4
A- ●
16
canals d’entrada
de
senyal
Band
d’àudio analògic balancejada
●
Funció autotune de cerca de
canals
lliures.
EK IEM
G4
A-

● Receptor
● Rang de freqüència A-Band: 516-558 MHz
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Band

● Connector per auricular
3,5mm
● Indicador de bateria

mini-jack

de

Switch programable 10Gb 24 boques

2

DELL

EMC
1124T

● Ha de ser administrable capa L2, L3
● 24 Ports PoE 10/100 gigabits
● 2 ports 10 Gigabits
**Garantia proveïdor (4 anys)
Càmera tipus reflex 4K

1

1

*Garantia del fabricant

Blackmagic

Pocket
cinema
4K

Càmera tipus reflex blackmagic pocket 4k o
similar.
● Bateria
● Carregador de bateria
● Objectiu 35mm
* Ha de ser compatible amb la càmera reflex que
es subministri.

1

● Objectiu 85mm
* Ha de ser compatible amb la càmera reflex que
es subministri.

1

-Estabilitzador
carregador.
1

1
2

tipus

Gimbal

amb

bateria

i

*Ha de ser compatible amb la càmera reflex que
es subministri.
Trípode compatible amb la càmera subministrada.
GOPRO

HERO1
0

Càmera tipus GOPRO o similar
● Processador GP2 i resolució 23 MP
● accessoris per portar-lo enganxat a
diferents elements.
● Empunyadura amb bateria Volta i control a
distància.
● Mòdul multimèdia
● Mòdul amb llum led i difusor
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*Garantia del fabricant

Gravador d’àudio portàtil de 8 entrades.

1

Zoom

H8

● Gravació 24 bits/96 kHZ
● Format de gravació WAV, BMF, MP3
● Càpsula de micròfon X/Y XYH-6 (par
estèreo)
● 4 entrades de micròfon (XLR)
● 2 entrades micro/linea
● Alimentació phantom
● Controls de guany y atenuador pad de -20
dB per entrada.
● Gravació sobre targetes SD
*Garantia del fabricant

*Garantia del fabricant: es considera garantia del fabricant la donada directament per la marca
o l’empresa que fabrica el material tal i com s’estableix normativament.
**Garantia del proveïdor/adjudicatari: aquesta garantia addicional a la del fabricant ampliarà la
mateixa, com a mínim, fins a 4 anys. Inclourà totes les despeses, tant de material com de mà
d’obra, que derivin de les reparacions per mantenir l’equipament i els sistemes al 100% de la
seva funcionalitat. En cas de no ser possible la seva reparació es procedirà a la substitució del
material per el mateix model o equivalent, sense cost extra, per garantir el funcionament dels
sistemes.
Correspondrà al subministrador assumir al seu càrrec la retirada i gestió (residus) dels
equipaments substituïts que s'identifiquin per part de la SMCT.

Clàusula 5a.- Instal·lació i posada en marxa de l’equipament subministrat.
A manera d’informació, s’ofereix un llistat de treballs a realitzar per al subministrament i
instal·lació dels equipaments i materials licitats, així com un calendari de les diverses tasques
necessàries per a la correcta implementació, supervisió i posada en marxa dels mateixos,
atenent a les necessitats i al coneixement que la Societat Municipal de Comunicació de
Terrassa, SA. té de la seva activitat.
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Tot i així, la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA. es reserva el dret de variar de
forma unilateral i sense preavís les tasques a realitzar i els espais d’actuació en cas d’urgència o
situacions sobrevingudes per raó de prevenció de la salut del personal o activitats
extraordinàries i puntuals que en un moment donat poguessin aparèixer.
5.1 Instal·lació.

•

La instal·lació es farà en coordinació amb la direcció tècnica de la SMCT.

•

La instal·lació es farà els dies laborables de dilluns a divendres dins de l’horari
laboral de la SMCTSA. Aquest horari es podria modificar de forma prèviament
pactada amb la SMCT per complir els terminis i les necessitats de l’objecte d’aquest
contracte.

•

Es garantirà en tot moment el manteniment de la senyal d’emissió tant en TDT com
per streaming, així com les de la Ràdio Municipal 95.2FM de les que els seus
enllaços hi son a la «sala freda». Els «talls» necessaris d’emissions es faran d’una
manera programada i seran el més curts possible.

•

Les instal·lació es farà amb cablejat coaxial SDI-6G (UHD) per resolució 2160p30
5,94 GB/s i estructurat cat6 per ethernet i els connectors adients.

Les actuacions derivades de la instal·lació es faran a la sala freda, la sala de control de TV i
continuïtat, sala servidors (planta -2), i a la redacció (planta -1).

•

La instal·lació consistirà en:

1

Replantejament i moviment dels equips a substituir i que mentre no es faci la transició
han de continuar funcionant.

2

La retirada del cablejat antic analògic.

3

Sanejament de la sala freda i la sala de control i continuïtat.

4

Col·locació de l’equipament subministrat i el seu connexionat.

5

Connexió amb fibra 10Gb entre els switch sala de servidors planta –1 i la sala freda.

6

Test de funcionament dels equips i de la seva integració amb els equipaments tècnics
de la SMCTSA, per a validar la seva perfecta integració i certificar que es podrà posar
en producció de manera segura.

•

El material necessari per la instal·lació (cablejat, connectors, etc, serà subministrat pel
proveïdor.
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•

La configuració, integració i posada en marxa dels equipaments subministrats es farà
per part d’un equip professional especialitzat. Es definirà el número de persones i
càrrecs, temps d’implementació, etc.

•

Es farà una planimetria detallada especificant tots els elements que la componen,
Aquesta inclourà els tipus de cablejats i connectors que es posaran.

•

L’empresa licitadora haurà de presentar un pla d'instal·lació amb temps i tasques
(tipus diagrama de Gannt), que s’ajustarà a les dates i planificació següents:

TASCA

INICI

FI

FASE 1
Fabricació
dels
sistemes Des del moment de la
(Adquisició o fabricació de tots formalització del contracte
els elements necessaris per (data estimada 3-8-2022).
complir les especificacions i
funcionalitats
detallades
en
aquest Plec)

8 setmanes des de la
formalització
del
contracte (data estimada
27-9-2022)

Pre configuració dels equips Des de les 8 setmanes y un
(instal·lacions del proveïdor)
dia de formalització del
contracte (data estimada 2809-2022)

11 setmanes des de la
formalització
del
contracte (data estimada
19-10-2022)

Instal·lació sistemes

Des de les 11 setmanes y un
dia de formalització del
contracte (data estimada 2010-2022)

12 setmanes des de la
formalització
del
contracte (data estimada
26-10-2022)

Formació al personal

Des de les 12 setmanes y un
dia de formalització del
contracte (data estimada 2710-2022)

13 setmanes des de la
formalització
del
contracte (data estimada
10-11-2022)

Posada en marxa dels sistemes

Des de les 13 setmanes y un 14 setmanes des de la
dia de formalització del formalització
del
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contracte (data estimada 11- contracte (data estimada
11-2022)
18-11-2022)

FASE 2

3-8-2022

Sanejament de la Sala Freda: es
procedirà a la identificació i
retirada de tot l’equipament,
cablejat i elements de la
instal·lació que no siguin
necessaris per al funcionament
dels nous sistemes.

Dins les primeres 3 setmanes
des de la formalització del
contracte i
preferentment
durant el mes d'agost.

24-8-2022

Si de les operacions de
sanejament es constatés la
necessitat, l’adjudicatari
procedirà a l’adequació del terra
tècnic al seu càrrec. (8m2)
Reubicació d’equips als racks:
Es reubicaran els sistemes
actuals als armaris de racks per
deixar espais al nous sistemes a
instal·lar per l’adjudicatari.

Dins les primeres 3 setmanes
des de la formalització del
contracte i
preferentment
durant el mes d'agost.

A la finalització dels processos de sanejament de la sala freda i reubicació d’equips,
l'adjudicatari deixarà els equips al mateix nivell de funcionament en el que es trobaven.
L’adjudicatari serà el responsable de garantir l’operativitat i el ple funcionament de Canal
Terrassa al mateix nivell en el que es trobava abans del sanejament i la reubicació.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari garantir la cabuda òptima dels sistemes antics i els nous
dins les instal·lacions de Canal Terrassa. Es valorarà el procés i la solució proposada per
assolir aquesta fita.
*S’adjunta Annex amb diagrama de planificació d’actuacions.

Si la data de formalització del contracte ho permet, la Fase 2 corresponent al sanejament de
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la sala freda s'haurà de realitzar durant el mes d’agost per tal de garantir la preparació i
posterior instal·lació del material amb les mínimes afectacions possibles al calendari de
producció, funcionament i emissió de Canal Terrassa.
Aquelles operacions que poguessin generar molèsties importants o afectar al normal
desenvolupament de les activitats de la SMCT, es realitzaran i programaran de forma
coordinada amb la finalitat de minimitzar el seu efecte.
La previsió és que aquesta fase de la instal·lació pugui estar finalitzada i en ple
funcionament abans del 24 d’agost com a data límit, en funció de la data de
formalització del contracte.
La presentació a la present licitació implica l’acceptació d’un període de 3 mesos com a
màxim per garantir el subministrament i posada en marxa del servei.

Els licitadors hauran d’indicar en el seu projecte el calendari d’actuacions, les fites de primer i
segon nivell i els terminis d’execució. El calendari haurà de ser detallat, amb les activitats a
realitzar, amb temps d’execució previst, les dades estimades d’inici i de fi de cada actuació, els
recursos necessaris i els riscos contemplats. S’especificaran els mecanismes de coordinació i
seguiment del projecte.
Haurà de d’haver un responsable d’equip localitzable en tot moment, durant tota la durada de la
fase de instal·lació i posada en marxa. S'haurà de lliurar una relació del personal que vindrà a
treballar durant el procés.
L'empresa licitadora haurà d’assegurar l’equip humà necessari per poder complir les dates
designades de la fase d'instal·lació, i posada en marxa del sistema.
Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de persones amb experiència en la
supervisió de serveis licitats i disposar d’un perfil i capacitats adequades a les necessitats del
treball de supervisió.
Entre d’altres, les tasques que han de desenvolupar les persones supervisores són:

•
•
•
•

Assegurar l'adient organització i distribució dels llocs de treball pel millor aprofitament
de la plantilla per a realitzar les tasques previstes en aquest plec.
Dirigir, coordinar i controlar al personal al seu càrrec.
Serà el/la responsable de lliurar el Pla de Treball a cada operari/a i vetllar perquè
l’acompleixi.
Solucionar les incidències per a garantir la continuïtat de la instal·lació.
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•
•
•

•

•
•
•

Garantir la disponibilitat del personal adequada als llocs de treballs necessaris per a
efectuar a cada dia laborable operatiu
Assegurar el seguiment d’una adequada política de gestió de personal, i vetllar per la
seguretat i higiene en el treball.
Comunicar-se de forma contínua i a diari amb els seus treballadors/es, per tal de
poder informar i anticipar als responsables de Societat Municipal de Comunicació de
Terrassa, S.A de Terrassa, S.A. sobre qualsevol tema d’interès relatiu a la
instal·lació o posada en marxa.
Supervisar de forma rutinària la qualitat del servei, assistint als controls de qualitat
que es requereixin, i posteriorment analitzar i avaluar els resultats del control de
qualitat del servei conjuntament amb els responsables de Societat Municipal de
Comunicació de Terrassa, S.A de Terrassa, S.A., per tal d’unificar i establir criteris
homogenis respecte a la qualitat que es requereix la instal·lació.
Avisar als responsables del Departament Tècnic de Societat Municipal de
Comunicació de Terrassa, S.A de Terrassa, S.A. de les incidències no resoltes.
Supervisar els subministres i equipaments necessaris per efectuar el servei a les
dependències i assegurar la seva disponibilitat per a efectuar la instal·lació i posada
en marxa
Omplir els formularis que es demanin i aportar altra documentació que sigui
requerida per part dels responsables de Societat Municipal de Comunicació de
Terrassa, S.A , i portar totalment actualitzada la informació rellevant que es
requereixi per a la instal·lació i posada en marxa.

5.2. Posada en marxa.
Un cop instal·lat el sistema, l’adjudicatari farà una formació mínima de 5 jornades al personal
que indiqui la direcció de l’entitat, de tots els equips i sistemes subministrats, acordant en dates i
horaris, així com el nombre de persones en funció del perfil professional. No hi haurà limitació
quant al nombre d’assistents. El licitador haurà de fer aquesta formació presencial si així se li
indica per part de la direcció de la SMCT.
El procés de validació de la posada en marxa i el correcte funcionament dels sistemes es farà
durant els següents 30 dies des de l’inici de la posada en marxa. Durant aquest període de
temps es valoraran els següents aspectes:
Fase 1: Posada en marxa de tots els equips i comprovació de la seva correcta interconnexió i
bon funcionament de tots els sistemes (1 setmana).
Fase 2: Formació del personal i comprovació del correcte funcionament del sistema en el seu ús
habitual per part del personal de Canal Terrassa (1 setmana).
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Fase 3: Període de prova de per comprovar l’estabilitat i funcionament de tots el equips i
sistemes (15 dies)
L’adjudicatari haurà de presentar la següent documentació per tal de poder validar i donar per
finalitzada la posada en marxa:
- Un inventari detallat , en format taula de càlcul, de tots els equips, materials i programari
instal·lat amb marques, models , característiques, certificacions i grau de compliment actual
dels estàndards en desenvolupament (com a mínim), del sistema al que pertany (continuïtat,
sistema de notícies, etc) i la seva ubicació física, segons el següent format:
Nombre
d’aparells

Marca

Model

Nombre de
sèrie

Sistema al
que pertany

Ubicació
física

-Documentació de garanties: caldrà acreditar garantia del fabricant o garantia del
proveïdor/adjudicatari, segons els casos.
-Planimetries: connexionat, racks, diagrama de blocs,etc. (En format editable tipus AUTOCAD i
PDF).
-Manuals dels equipaments.
-Llicències de programari.
-Certificacions de material utilitzat a la instal·lació.
-Justificant de la correcta gestió dels residus.
Un cop completades les fases indicades i recepcionada satisfactòriament la documentació
indicada, es procedirà a formalitzar la corresponent acta de recepció del subministrament,
instal·lació i posada en servei.

5.3 Servei de manteniment, suport i actualització del sistema.
Els sistemes que estan inclosos en el suport, manteniment i actualitzacions, durant 4 anys com
a mínim, seran els subministrats en aquest plec per l’adjudicatari i son:
1

Sistema de gestió de media amb emmagatzematge integrat per a tots els usuaris.
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2
3
4
5

Sistema de producció de notícies i programes amb solució per la realització en directe.
Sistema de copia legal.
Estacions per als llocs de treball dels redactors-es.
Arxiu d’imatges.

Les característiques i condicions de la prestació del suport, manteniment
hauran de complir, com a mínim, el següent:

i actualitzacions,

El suport implicarà l’atenció 7 dies / 24 hores en el sistema de continuïtat de l’emissió per TDT i
per streaming.
De la resta de sistema caldrà com a mínim un servei de suport dins de l’horari laboral de dilluns
a divendres.
El suport pot ser telemàtic o presencial en funció de les incidències. Es farà en idioma castellà o
català.
Dins del manteniment i el suport s’inclourà:
-Persona de contacte de referencia a través de telèfon mail, web etc, amb la que gestionar les
incidències de forma directa.
-El temps de resposta en cas del sistema de continuïtat serà de com a màxim de 15 minuts.
-En la resta de sistemes el temps màxim de resposta s’estima en 1 hora dintre dels horaris
establerts.
Implicarà totes les actuacions necessàries per garantir el funcionament dels diferents sistemes
(actualitzacions, suport de software, reparació o substitució del hardware en el cas que fos
necessari, etc).
Les actualitzacions del sistemes seran pactades, informades i validades de forma prèvia.
El proveïdor establirà un protocol de manteniment preventiu del sistema per garantir el seu bon
funcionament.
Tractant-se d'una prestació - la del servei de manteniment, associat a l'adquisició dels equips
dels sistemes que integren l’objecte del contracte - que s'ha establert per un període de 4 anys,
però que ha de poder prestar-se durant la vida útil dels sistemes a subministrar i, davant de
l'eventualitat que aquest servei només pugui ser prestat, per raons d'exclusivitat, únicament pel
propi adjudicatari (per titularitat del programari o altres circumstàncies), caldrà que en la
memòria tècnica es posi en coneixement de la SMCT aquesta situació d'exclusivitat de forma
degudament justificada o bé, en cas contrari, caldrà indicar el fet que el servei de manteniment
del sistema no es troba subjecte a aquestes condicions d'exclusivitat en la futura prestació del
servei un cop transcorregut el període inicial de 4 anys.
En aquest sentit, per al supòsit de produir-se aquesta situació d'exclusivitat en relació amb el
licitador que resulti ser adjudicatari, la participació en la present licitació comporta
necessàriament (i així s'incorporarà al contracte) la plena acceptació per part de l’empresa de la
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seva obligació de mantenir la prestació del servei de manteniment en condicions equivalents a
les de l'oferta formulada, durant la vida útil dels elements integrants dels sistemes subministrats.
Un cop completat el termini de 4 anys es procedirà a formalitzar la corresponent acta de
recepció del servei, mitjançant l’emissió del corresponent informe.
5.4 Relació dels espais on es durà a terme el subministrament i la instal·lació de
l’equipament:
La instal·lació del material comprès en l’objecte d’aquest contracte és realitzarà a les
dependències de la SMCT a l’edifici de la Farinera (plaça de la Farinera, 5, 08222, Terrassa) on
es duen a terme les tasques de producció, realització i emissió de continguts audiovisuals de
Canal Terrassa.
Distribució dels espais i superfície on s’instal·laran els sistemes objecte d’aquest contracte:
Planta

Referència

Espai

Metres quadrats

-1

Redacció

Redacció

167,34

Sala de màquines

Sala de màquines

5

Planta

Referència

Espai

Metres quadrats

-2

Àrea Tècnica

Plató i rampa accés a 129,00
l’aparcament
Passadís Plató

19,39

Passadís Control

19,37

Locutori Ràdio

16,00

Control Ràdio

13,00

Disseny Gràfic

8,37

Edició 1

16,60

Edició 2

16,80

Control Televisió

27,87

Sala freda

8,00
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Per informació complementària consulteu la planimetria adjunta als presents plecs.
Visita a les instal·lacions
Les empreses interessades en presentar la seva oferta poden fer una visita a les instal·lacions
de Canal Terrassa el dia 3 de Juny del 2022 a les 10 hores.
Als efectes de planificació d’aquestes visites, per raons logístiques i de prevenció , es demana
que prèviament es comuniqui via correu electrònic a l'adreça: administracio@terrassa.cat. Es
donarà cita prèvia a una hora concreta. El nombre de representants per empresa interessada
es limitarà a dues persones.
La SMCT es reserva la facultat de fer un canvi en la data i hora de la visita per raons
justificades, procedint-se en aquest cas a donar-ne la corresponent publicitat.

Clàusula 6a.- Obligacions legals en matèria d’execució contractual.
Pel que es refereix a responsabilitat civil, assegurança, compliment de normatives de prevenció
de riscos laborals, seguretat i salut, coordinació d’activitats empresarials, etc, s’estarà a allò
establert en els presents plecs i els PCP, així com en la normativa d’aplicació.
Clàusula 7a.- Calendari i horaris (Contemplat a la part de instal·lació i manteniments)
Calendari. A efectes de la prestació, tant del subministrament com del posterior servei de
manteniment, del contracte , es consideren dies festius:

•
•
•

Tots els diumenges de l’any.
Les 12 festes que fixa el calendari laboral de la Generalitat de Catalunya.
Les 2 festes locals.

Es consideren dies laborables la resta de dies de l’any incloses vacances.
Les hores i dies per a la realització de les tasques implicades en l’objecte del present contracte
s’especifiquen en el quadre annex de proposta de programació dels treballs corresponents al
subministrament, instal·lació i posada en servei dels equipaments indicats. Les tasques es
realitzaran de dilluns a divendres en horari laboral, sempre i quan no hi hagi algun motiu
d’urgència o imprevist que obligui a fer-ho en dissabte, segons les indicacions del departament
tècnic de la SMCT.
Clàusula 8a.- Personal.
L’adjudicatari haurà d’adscriure a la prestació del contracte els mitjans personals segons allò
establert amb caràcter mínim en aquests plecs i de conformitat amb la seva proposta tècnica.
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Clàusula 9a.- Documentació a presentar segons els PCP (Sobre 2).
En el Sobre 2, el licitador haurà de presentar en un únic PDF, una Memòria Tècnica detallada
sobre l’objecte del present contracte, que haurà d’incloure els aspectes següents i amb
l’estructura que es concreta a continuació:
9.1 Estructura i documentació a presentar en la Memòria Tècnica.
A. Sistema de continuïtat.
a Emissió
b Automatització
c Gestió de fitxers d’Àudio i vídeo
d Grafisme
e EPG
B. Sistema de producció de notícies i programes.
a Eina escaleta informatiu i programes.
b Eina d’automatització per la publicació de continguts en xarxes socials.
c Sistema de reproducció d’escaleta des de realització
d Sistema gràfic
e Estacions d’ingesta dels materials audiovisuals.
f Estacions de treball per periodistes
C. Sistema de gestió de media amb emmagatzematge central.
a Arquitectura i interfície
b Ingesta i contribució de continguts
c Cerques, gestió de metadades i previsualització de continguts
d Fluxos de treball, gestió d'emmagatzematges i protocols
e Emmagatzematge a llarg termini.
D. Descripció de l’arquitectura de Xarxa.
a Eines de control i monitoratge així com el seu grau de personalització
b Optimitzacions en el seu disseny
c Possibilitats de creixement a futur
E. Escalabilitat del sistema.
Descripció de les possibilitats d’escalabilitat del sistema en els diferents sistemes
conformen i la seva capacitat de treballar amb equips de tercers.

que el
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F. Suport i manteniment del sistema.
Descripció global de la prestació del manteniment, diferenciant la continuïtat i altres sistemes
crítics de la resta dels àmbits, incloent terminis d’horaris, persona de contacte, etc, tal com es
referencia a l’apartat de manteniment, suport i garanties.
Justificació respecte les circumstàncies d’exclusivitat o no del licitador en relació a la prestació
del servei de manteniment dels sistemes.
G. Instal·lació, muntatge i posada en marxa de l’equipament a les instal·lacions de la
SMCT.

a

b
c

d
e
f

Descripció de l’equip de treball dedicat al projecte així com de la perfil professional
qualificació i l'experiència d’aquest, en especial de la persona responsable tècnica
referenciada en la formalització del contracte. Aquesta persona acreditarà la seva
experiència en la direcció d’instal·lacions similars amb un experiència mínima de 3
projectes anteriors.
Descripció del detall de la documentació que s'aporta de la instal·lació (planimetria,
diagrama, fitxes tècniques , etc).
Descripció detallada i diagrama de les diferents fases de la instal·lació. S’inclourà des de
l’inici de la instal·lació i les seves diferents fases, a la posada en marxa, la formació i
l’entrega final indicant els temps corresponents a cadascuna d’elles, tal com es detalla
en aquesta memòria tècnica, i, en el seu cas, la previsió de treballar en torns per assolir
la Implementació 7/24 si la desviació de la data de posada en marxa ho requereix.
Descripció del plantejament per al sanejament i reubicació de l’equipament actual a la
sala freda.
Descripció del temari, metodologia i durada del pla de formació previst.
Descripció del material utilitzat en la instal·lació tal com cables, connexions, etc.

H. Inventari complet de tot l’equipament a subministrar.
Els licitadors facilitaran la documentació de tot allò a implementar, que contempla la seva
solució proposada (en format PDF). Aquesta documentació ha d’incloure un inventari detallat de
tot el maquinari i programari a instal·lar amb marques, models i números de sèrie,
característiques, certificacions i grau de compliment actual dels estàndards en
desenvolupament, com a mínim. Lloc del sistema al que pertany (continuïtat, sistema de
notícies, etc). La direcció tècnica podrà demanar qualsevol tipus d’informació suplementària
que li calgui per validar les característiques del material.
Aquest inventari s’ha de facilitar amb el següent model tipus taula i en un únic fitxer PDF:
Nombre
d’aparells

Marca

Model

Característique
s tècniques

Descripció
de la seva

Sistema al
qual
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funció

pertany

I. Flux de treball
Breu diagrama de blocs que descriu el flux de treball del sistema i la seva funcionalitat.
Descripció de les funcions de cadascuna de les parts que formen el programari , així com les
capacitats d’automatitzacions possibles. Aquest diagrama ha de garantir el flux de treball del
sistema actual de notícies i programes de Canal Terrassa (Annex I d’aquests plecs).
J. Solucions tècniques innovadores
Descripció de les solucions no contemplades en els requisits tècnics bàsics del plec i que
aportin solucions millorades en matèria de redundància, seguretat, flux de treball, rendiment,
arquitectura, connectivitat, o escalabilitat del sistema. Aquestes solucions hauran d’estar
explicades de forma detallada i explicita dins de la proposta , també es valorarà la capacitat
d’ampliació de l’arxiu històric.
K. Vídeo demostratiu
El vídeo demostratiu estarà disponible a la plataforma indicada pel licitador, mitjançant un enllaç
privat i protegit amb contrasenya. Aquest vídeo explicarà de forma clara les característiques
principals dels sistemes a implementar i el seu funcionament. Al Sobre 2 caldrà incorporar
aquest enllaç i indicar la contrasenya per accedir al vídeo, que haurà d’estar disponible durant
tot el procés de la licitació del contracte.
El vídeo no tindrà una durada superior als 30 minuts i haurà de ser demostratiu de la
solució proposada.
9.2 Especificacions de la memòria tècnica.
La memòria tècnica es presentarà en format PDF, no excedirà les 80 pàgines (incloses
portades i índex) i no podrà superar els 25 Mb. No es valoraran les pàgines que superin
aquestes limitacions. (memòria descriptiva, seguint l’estructura descrita al plec a l’apartat
“Estructura i documentació a presentar en la Memòria Tècnica”.
Qualsevol informació corresponent a l’ampliació, extensió o millora en referència a:
- Espai d’emmagatzematge central
- Hores addicionals de formació
- Extensió de garanties
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S’haurà d’incloure exclusivament en el Sobre 3 (valoració segons fórmules), sense ferne menció en el Sobre 2 (valoració judici de valor), als efectes que els licitadors no
incorrin en possible causa d’exclusió.

Terrassa, a 20 de maig de 2022

Signat,

Montserrat Prat Bravo
Gerent

Josep Manuel Rodríguez Rodríguez
Conseller Delegat
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ANNEX I: FLUX DE TREBALL DEL SISTEMA ACTUAL DE NOTÍCIES I PROGRAMES DE
CANAL TERRASSA
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ANNEX II: PLANIMETRIA D'INSTAL·LACIONS DE CANAL TERRASSA
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ANNEX III: DIAGRAMA DE GANTT AMB ESTIMACIÓ INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA

