PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DE TELEVISIÓ DE
ROSES / EMPORDÀ TELEVISIÓ

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és la prestació de servei de digitalització del fons documental de Televisió de
Roses / Empordà Televisió, segons les condicions d’execució de l'esmentat servei de digitalització que
s'especifiquen a la prescripció següent.
S'entén per servei de digitalització la transformació del format analògic de les cintes de vídeo, de diversos
formats, en un format digital i la incorporació de les metadades necessàries per al seu tractament
arxivístic posterior, d'acord amb els criteris establerts en el present plec de prescripcions tècniques, i
l'entrega del material resultant en un suport idoni.
El detall de cadascun dels serveis, productes i especificacions que l'engloben queden detallats en el
present plec de prescripcions tècniques i els seus annexos.
Sense perjudici de les particularitats que es puguin indicar en el present plec de prescripcions tècniques, la
prestació d'aquests serveis de digitalització s'ajustaran a allò que disposa la Llei 20/2015, de 29 de juliol,
de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, i la normativa sectorial que la
desenvolupa.

2.- PRESTACIONS DEL CONTRACTE
2.1. El material que s'ha de digitalitzar és el descrit a l'Annex 1 del present Plec de Prescripcions
tècniques.
2.2. L'empresa adjudicatària haurà de recollir el material a digitalitzar a la seu de l'Ajuntament de Roses –
Arxiu Municipal de Roses, a l'Arxiu Administratiu Central situat a la plaça de l'Àngel, 4, de Roses
(17480). Una vegada finalitzats els treballs tècnics de digitalització, tornarà a entregar la documentació
audiovisual de TV Roses / Empordà TV a les mateixes dependències municipals.
2.3. De manera genèrica, la digitalització del fons documental de Televisió de Roses / Empordà Televisió
s'efectuarà segons els requeriments tècnics següents:
2.3.1. General




Format contenidor: MPEG-4.
Durada: expressada en hores, minuts i segons.
Mida: expressada en bytes.

2.3.2. Vídeo










Còdec de vídeo: H.264
Taxa de transferència de bit: 8000 kpbs.
Mode de transferència de bit: CBR
Frames per segon: 25 fps
Resolució. Píxels X: 720. Píxels Y: 576.
Relació d'aspecte: 16:9.
Subsampling: 4�:2:0.
Scan: Entrellaçat (camp superior).

2.3.3. Audio







Còdec àudio: PCM.
Freqüència de mostreig (àudio): 48 Khz.
Quantificació (àudio)/resolució: 16 bits.
Canals: 2 canals-estèreo.
Taxa de transferència de bit (àudio): 224 Kbps.
Mode de transferència de bit (àudio): CBR.

2.4. La digitalització dels materials audiovisuals de Televisió de Roses / Empordà Televisió haurà de
contemplar la incorporació de les següents metadades.
2.4.1. Descriptors










Nom del fitxer: el número establert al catàleg o, si s'editen els vídeos, caldrà fer-ne la codificació
d'identificació que proposi el personal de l'AMR.
Fons Empordà Televisió. Sèrie: còpia legal / notícies Roses / programes diversos / anuncis.
Descripció cinta: establerta en el camp «Descripció» del catàleg
Data: any/mes/dia [0000/00/00].
Durada: expressada en hores, minuts i segons.
Registre: número de cinta.
Llicència: CC by-NC-ND.
Característiques document: Document representat: Vídeos, Plàstic, Polièster, format analògic,
Color.
Característiques del fitxer: MB, px, model de color (p.ex. RGB).

El contractista haurà d'omplir, per a cada cinta de vídeo, el camps de metadades de cada cinta del catàleg
del fons que descriu totes les unitats documentals que s'han de digitalitzar, amb la finalitat de poder
indexar correctament els continguts.

2.5. L'estructura de l'emmagatzematge dels fitxers digitalitzats s'organitzarà per sèries
documentals/dia/contingut. Cada contingut o programa serà un fitxer individual que incorporarà totes les
metadades anteriorment assenyalades.
2.6. No s'han de digitalitzar els fragments buits o sense gravació de les cintes.

3.- TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LA DIGITALITZACIÓ
3.1. El termini màxim de lliurament de tot el material digitalitzat és de 9 mesos.
3.2. Atesa la magnitud dels materials que s'han de digitalitzar s'estableix el fraccionament en dues parts o
paquets de treball diferenciats. El primer inclou 492 cintes, amb un import de 4.363,05€: les notícies de
1991 i 1992; i la còpia legal de 1993 i 1994. Aquest primer paquet ha d'estar digitalitzat abans del 15 de
desembre de 2017. El segon inclou 2.813 cintes, amb un import de 24.945,62€, de la sèrie còpia legal,
entre els anys 1994 i 2004, així com la resta de sèries del fons, entre els anys 1993 i 2004.

4. SOLVÈNCIA TÈCNICA
4.1. Disposar almenys de la certificació tècnica ISO 9001, de gestió de qualitat.
5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
5.1. Disposar dels mitjans tècnics que siguin necessaris per al bon funcionament dels treballs objecte del
contracte i poder donar resposta ràpida en tot moment de l'estat en què es troben els encàrrecs efectuats.
5.2. Facturar els serveis prestats amb la terminologia prevista en el plec de clàusules administratives, per
garantir la transparència administrativa i l'optimització del servei.
5.3. Disposar del personal necessari i amb la formació i experiència adequades per cobrir els serveis
objecte del present contracte.
5.3.1. Serà responsabilitat del contractista organitzar el servei de manera que es garanteixi la prestació
íntegra dels serveis contractats i, alhora, els drets sociolaborals dels seus treballadors, sense que
l'Ajuntament de Roses interfereixi en les decisions que adopti per a cada treballador, més enllà
d'assegurar que en tot moment disposa dels efectius necessaris i de la correcta execució de totes les
prestacions contractades.
5.3.2. El contractista procurarà l'estabilitat en l'ocupació del personal que entre les seves funcions tingui
l'execució d'aquest contracte, garantint sempre que, en cas de substitució de personal, es faci amb un altre
que reuneixi els requisits de titulació i/o experiència requerida.

5.3.3. L'adjudicatari exercirà de manera real, efectiva i contínua la direcció del personal que destina a
l'execució del contracte, assumint totes les obligacions i drets inherents a la condició d'empleador o
contractant; negociació col·lectiva; concessió de permisos, vacances i llicències, control de l'assistència al
treball i productivitat; pagament dels salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i retenció de l'IRPF;
compliment de la normativa en formació i prevenció de riscos laborals, etc.
5.3.4. El contractista designarà un representant que serà l'únic interlocutor entre l'empresa i l'Ajuntament
de Roses, que vetllarà per la correcta execució de les prestacions objecte del contracte i perquè els
treballadors destinats a la seva execució no realitzin, en relació a aquest contracte, altres tasques diferents
a les contractades. Aquest mateix representant serà qui distribueixi el treball entre els altres empleats de
l'empresa i doni les instruccions oportunes, vigilant expressament que no acatin ordres directes de cap
treballador o representant municipal. Llevat de casos excepcionals degudament motivats, el responsable
municipal del contracte i la resta del personal de l'Ajuntament relacionat amb el contracte en qüestió,
únicament mantindrà relació per raó de l'execució del contracte amb el responsable designat per
l'empresa, sense perjudici de la deguda relació de cordialitat i col·laboració amb la resta de personal de
l'adjudicatari en el desenvolupament del seu treball.
5.3.5. El personal de l'empresa contractista haurà de tenir cura del bon estat de tots els documents que se
li encomanin.
5.3.6. Les obligacions establertes en l'apartat 5 poden ser causa de resolució del contracte. No obstant
això, quan es consideri que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció i que la resolució del
contracte no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió es podrà eludir la resolució, sense
perjudici de la imposició de les penalitats pertinents, per cada infracció, en funció de la gravetat,
reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
5.4. Complir amb el deure de confidencialitat i secret, d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, d'acord amb l'establert a
l'article 140 i la disposició addicional 24a del TRLCSP, l'adjudicatari es compromet a la més estricta i
absoluta confidencialitat i reserva sobre la informació a la qual tingui accés i coneixement en virtut de
l'execució del contracte i, en especial, sobre les dades de caràcter personal, que no pot copiar ni utilitzar
per una finalitat diferent a la prevista en aquest Plec i que ha de retornar o destruir totalment a la
finalització del contracte. De manera genèrica, aquesta obligació seguirà vigent amb posterioritat a la data
de finalització del contracte.

5.5. Les factures s'han d'ajustar al que estableix el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, modificat
pel RD 87/2005 de 31 de gener. Hauran de recollir especialment i amb claredat l'abast dels treballs que
inclou i el període de temps a què es correspon.
5.6. El pagament serà fraccionat per a cada paquet de treball definit a la clàusula 2.5. El personal de
l'AMR efectuarà, prèviament al pagament de cada factura, la comprovació de la qualitat del treball
entregat.

5.7. L'adjudicatari se sotmetrà a les actuacions de comprovació que corresponguin a l'Ajuntament de
Roses i a les de control financer que corresponguin a la intervenció general de l'Ajuntament, a la
Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents.

6. INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA
6.1. La manipulació dels documents es farà en un espai especialment adequat de l'empresa i en condicions
òptimes, per tal que no es malmetin ni embrutin els materials arxivístics que s'han de digitalitzar.
6.2. L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un espai d'emmagatzematge, amb totes les garantie s
ambientals, d'higiene i qualitat per guardar els documents objecte d'aquest contracte.

7. ANNEXOS
7.1. L'annex 1 incorpora l'inventari de suports, minutatge i mida aproximada del fons documental de TV
Roses / Empordà Televisió.
7.2. S’adjunta la taula de preus unitaris màxim per tipus de cinta de vídeo.
ANNEX 1
INVENTARI DE SUPORTS, MINUTATGE I MIDA DEL
FONS DOCUMENTAL DE TV ROSES / EMPORDÀ TELEVISIÓ

Suport

Minuts

Unitats

Minuts
totals
(aprox.)

Previsió mida
GB (aprox.)

MiniDV

30

1

30

1,65

MiniDV

60

42

2.520

216

MiniDV

63

26

1.638

230,7

MiniDV

90

4

360

21,6

Mini-

180

1

180

10,8

DV
S-VHS

240

2

480

28,8

VHS-C

30

1

30

1,8

VHS-C

45

1

45

2,7

VHS

5

1

5

0,3

VHS

15

3

45

2,7

VHS

30

10

300

18

VHS

60

120

7.200

432

VHS

90

2

180

10,8

VHS

120

58

6.960

417,6

VHS

160

1

160

VHS

180

2105

378.900

22.734

VHS

240

685

164.400

9.864

VHS

300

19

5.700

342

VHS

360

1

360

21,6

Video 8

30

77

2.310

138,6

Video 8

60

109

6.540

392,4

Video 8

90

33

2.970

178,2

Cassette

5

3

15

Total

3.305

581.328

9,7

0,9
35.076,85

ANNEX 2 RELACIÓ DE PREUS UNITARIS MÀXIMS PER TIPUS DE CINTA DE VÍDEO

Els serveis a realitzar es facturaran pel criteri unitari de 2,5€/hora, als quals se'ls aplicarà la baixa ofertada
pel licitador.
Preu/cinta: 0,21 €/cinta (sense IVA), per cintes de 5 min.
Preu/cinta: 0,63 €/cinta (sense IVA), per cintes de 15 min.
Preu/cinta: 1,25 €/cinta (sense IVA), per cintes de 30 min.
Preu/cinta: 2,5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 60 min.
Preu/cinta: 5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 120 min.
Preu/cinta: 7,5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 180 min.
Preu/cinta: 10 €/cinta (sense IVA), per cintes de 240 min.
Preu/cinta: 12,5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 300 min.
Preu/cinta: 15 €/cinta (sense IVA), per cintes de 360 min.

