CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT (CPM)
1. FINALITAT
D’acord amb l’article 115 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, els òrgans de
contractació poden realitzar consultes al mercat amb vistes a preparar la contractació i
informar als operadors econòmics sobre els seus plans i els seus requisits de
contractació, amb anterioritat a l’inici del procediment
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (en endavant el CAC) necessita dotar-se de
sistemes d’automatització de processos en la catalogació i anàlisi de continguts
audiovisuals basats en intel·ligència artificial que siguin compatibles amb els sistemes
actuals del CAC millorant funcionalitats, prestacions i possibilitant una ampliació i millora
del serveis que el CAC ofereix.
Aquest servei inclourà entre d’altres el disseny, programació, i posada en marxa d’una
plataforma d’intel·ligència artificial que haurà de possibilitar la integració dels diferents
mòduls del sistema: transcripció de veu a text en català i castellà; identificació de
l’idioma de la música cantada; recerca i localització de paraules clau; recerca i
localització d’imatges; localització de conceptes complexos a partir del text o de la
imatge; reconeixement de persones mitjançant la imatge o la veu.
Igualment comprendrà una funcionalitat que permeti l’establiment de referències de
temps i de freqüències d’aparició a les diferents variables derivades de l’aplicació de la
intel·ligència artificial, així com detallar i justificar degudament el temps de processament
per unitat d’anàlisi i les característiques específiques de l’aplicació de la intel·ligència
artificial a continguts audiovisuals d’origen divers (televisió en línia; serveis a demanda;
plataformes i xarxes socials).
Aquesta CPM és oberta i, en conseqüència, poden participar-hi les persones físiques o
jurídiques interessades en presentar al CAC les seves propostes o solucions per tal que
el CAC pugui valorar l’abast funcional, les condicions econòmiques i tècniques de la
licitació. A aquests efectes en aquesta CPM es podrà sol·licitar informació relativa a la
proposta de cronograma, valoració econòmica dels serveis, formació necessària als
usuaris, tasques d’entrenament del software i tota aquella informació complementària
relacionada amb el servei (noves funcionalitats i serveis no contemplats, actualitzacions,
millores, etc.)
S’admetrà la presentació de propostes o solucions diverses per part d’una mateixa
persona física/jurídica.
2. Costos econòmics
Les propostes presentades pels participants són únicament de caràcter informatiu, de
manera que el CAC no adquireix cap compromís
Els costos econòmics derivats de la participació en aquesta CPM aniran a càrrec dels
participants, si n’hi ha.

3. Caràcter informatiu de les propostes
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació a aquesta
CPM no impedeixi la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que posteriorment
s’elabori.
4. Termini de participació
El termini per presentar la sol·licitud de participació en aquesta CPM finalitzarà a les
15:00 hores del dia 10 de desembre de 2021.
5. Desenvolupament de la CPM
El desenvolupament d’aquesta CPM es realitzarà amb el respecte absolut als principis
de transparència, d’igualtat de tracte i de no discriminació i, en conseqüència, no podrà
tenir com a efecte la restricció o la limitació de la competència ni concedirà avantatges,
drets exclusius o qualsevol altra preferència als participants pel que fa a l’adjudicació
dels contractes que es puguin dur a terme amb posterioritat en l’àmbit de l’objecte
d’aquesta CPM.
a) Aquesta CPM es portarà a terme mitjançant reunions presencials, per mitjans
electrònics (enviament d’informació per correu electrònic, videoconferència, etc.), o bé
combinant ambdues possibilitats.
b) Durant el termini esmentat al punt 5, els interessats en la participació hauran d’enviar
un correu electrònic a l’adreça electrònica contractacio.cac@gencat.cat en el qual
comunicaran el seu interès en participar en aquesta CPM. A l’assumpte del correu hi
hauran d’especificar “Consulta pública de mercat sobre aplicació d’eines d’intel·ligència
artificial a la catalogació i anàlisi de continguts audiovisuals”. Un cop transcorregut el
termini, en cap cas s’acceptarà cap altra sol·licitud de participació.
c) La unitat de contractació, responsable de gestionar el compte de correu electrònic
anterior, remetrà les peticions a l’Àrea TIC del Consell de l’Audiovisual de Catalunya_
responsable de la CPM i aquest es posarà directament en contacte amb els participants
per concertar una reunió presencial o telemàtica o per recollir la documentació tècnica.
No s’atendrà cap petició que no hagi estat enviada a l’adreça de correu electrònic citada
a l’apartat b) d’aquest punt, dins del termini indicat al punt 4.
d) Podran concertar-se tantes reunions presencials, videoconferències, etc., com es
considerin necessàries, així com també es podrà sol·licitar o enviar tanta documentació
tècnica com es consideri necessària per donar resposta a les diverses qüestions
plantejades pels tècnics del CAC responsables d’aquesta CPM.
e) Quan els tècnics del CAC responsables de la CPM considerin suficient el grau
d’informació obtingut dels diferents participants es donarà per finalitzat la CPM. Es
redactaran les actes corresponents de les reunions presencials, videoconferències, i/o
del que s’hagi remès mitjançant correu electrònic, les quals formaran part de l’expedient
de la CPM

f) Així mateix, s’elaborarà un resum final que serà publicat al Perfil del contractant del
CAC en la qual es va publicar la CPM. El resum, sempre que sigui possible, exposarà
les conclusions en termes de rendiments funcionals i no contindrà mencions a marques,
fabricants o productes concrets o qualsevol altra informació de tipus confidencial.
g) Qüestionaria a presentar juntament amb la sol·licitud de participació:
Empresa candidata:
1. Descrigui breument la seva companyia, especificant-ne els sectors de mercat
principals i l’activitat en què està especialitzada.
2. En relació amb la provisió de serveis similars als coberts per aquesta CPM, descrigui
la seva experiència en la implementació de projectes similars i indiqui en quines
companyies o organitzacions s’han implementat aquests amb una descripció del
projecte, fites i problemàtica a solucionar, així com tecnologia utilitzada.
6. Confidencialitat de les informacions
L’ús que el CAC donarà a les informacions i/o documents facilitats pels participants a
aquesta CPM se centrarà exclusivament en la definició de les condicions econòmiques
i de les prescripcions tècniques de l’ eventual procediment de contractació que es
produeixi amb posterioritat.
Per això, el nivell de confidencialitat declarat pels participants en els seus documents no
podrà impedir al CAC complir aquesta comesa.
El CAC no revelarà als participants de la CPM les solucions proposades per altres
participants, les quals només coneixerà el CAC i que ponderarà i utilitzarà per
preparar l’eventual licitació posterior.
7. Contractació
Una vegada realitzada la definició de les condicions econòmiques i les especificacions
tècniques, fruit de les conclusions de la CPM, el CAC podrà iniciar el procediment de
contractació corresponent. Aquest procediment eventual estarà obert a totes les
propostes que compleixin amb els requisits establerts pel CAC per al procediment
especificat en els plecs hagin o no participat en aquesta CPM.
Barcelona, 25 de Novembre de 2021

David Puentes i Jurado
Àrea TIC
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

