INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN MESCLADOR DIGITAL D’AUDIO PORTÀTIL PEL
MAGATZEM DE RODATGES DEL DEPARTAMENT D’EXTERIORS DEL MITJÀ TV
DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació, per part de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament d’un
mesclador digital d’àudio portàtil amb capacitat per enregistrar fins a 16 pistes, pels
tècnics de so de rodatges del departament d’Exteriors del Mitjà Televisió de la CCMA.
SA.
Concretament el subministrament consisteix en:
 1 Mesclador/Gravador portàtil, de 12 entrades i 16 pistes model Sound Devices 688
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 2630
i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea és la 32510000-1.
Divisió del contracte en Lots:
El contracte no es pot dividir en lots perquè es tracte de l’adquisició d’un únic equip.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.

2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
2.1 Antecedents
El magatzem de rodatges del departament d’exteriors del mitjà Televisió de la CCMA,
SA, disposa d’una sèrie de taules de so de diferents models de la marca Sound Devices
que s’utilitzen en els rodatges exteriors.
2.2 Necessitats
Aquests mescladors/gravadors digitals d’àudio, s’utilitzen en els rodatges exteriors en
les produccions que requereixen moltes pistes d’audio, enregistrament i alhora gestionar
molta microfonia sense fils.
Donat que aquests equips s’utilitzen amb molta freqüència, necessitem un altra taula
d’aquestes caracteristiques per donar resposta a aquestes necessitats i alhora per servir
de back-up dels mescladors actuals quan pateixen averies i s’estant repararant.
2.3 Justificació de la tecnologia
La major part de les taules de enregistrament i mescla del magatzem de rodatges son
de la marca Sound Devices. Aquesta homogeneïtat facilita molt la feina dels tècnics de
so i de manteniment, doncs ja hi ha un “know-how” que proporciona agilitat tant en la
operació com en el manteniment.

Per tant creiem que la taula que volem adquirir te que ser de la marca Sound Devices
model 688.
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte es de CINC MIL VUIT-CENTS EUROS (5.800€), IVA no
inclòs.

4. TERMINI DE LLIURAMENT
El subministrament es realitzarà en un termini màxim d’1 mes, a comptar de l’endemà
de la data de la formalització del contracte d’adjudicació.

5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Per aquest tipus de procediment s’eximeix els licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional.
6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
i d’acord amb l’estipulat en l’article 159 apartat 6, el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert simplificat.
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La unitat gestora del contracte seleccionarà el licitador que en conjunt faci la millor
proposició en base a la relació qualitat preu, tenint en compte com a únic criteri de
valoració l’import de l’oferta econòmica.
8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és Sr. Ignasi Jauset, i el coordinador del contracte és Sr.
Enric de Manuel.
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