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0. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest document és proporcionar a les empreses licitadores les
instruccions que han de seguir en la presentació de l’oferta per realitzar els serveis
digitals per a Ràdio Sant Vicenç.
L’oferta presentada s’avaluarà segons el seu grau d’adequació als requisits sol·licitats
per l’Administració.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és prestar els serveis relatius amb el servei d’emissions
digitals i tot el que envolta aquest servei, principalment streaming en directe de la
ràdio municipal, ràdio a la carta, còpies en format digital dels continguts emesos.
Els serveis digitals per l’emissora municipal són bàsics i necessaris per arribar a tota la
ciutadania especialment davant d’una societat multi connectada.
Els sistemes proposats han de ser fàcils, flexibles i relacionats entre ells.
El servei proposat ha d’oferir a la ciutadania poder escoltar, en directe i a la carta,
Ràdio Sant Vicenç des de dispositius mòbils intel·ligents, tauletes, ordinadors i d’altres
sistemes digitals existents o que pugin aparèixer que permetin escoltar contingut en
format digital.
Aquest servei ha de comprendre:
- Streaming. Emissió ràdio per internet
- Podcast automàtic. Els programes es graven, s'allotgen i publiquen de forma
automàtica.
- Còpia legal dels continguts emesos.
- Web. Sistema web que permet la publicació i manteniment dels continguts
d'una web amb l'allotjament inclòs.
- Distribució de continguts, possibilitat d’integració de continguts d’àudio en
blogs , webs, etc.
- Atenció davant dubtes i avaries personalitzada.

2. CONTINGUT DEL SERVEI
2.1 STREAMING
El servei de ràdio en directe consisteix en l’emissió de ràdio per internet, amb 2 fluxos
de 56 kbps i 128 kbps fins a 400 oients simultanis, en cas de superar aquest pic en
moments puntuals, no és pot tallar ni limitar el servei.
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Redundància del servei amb 2 servidors d’streaming diferenciats, cada flux es
realitzarà des d'un servidor diferent, si un dels dos servidor pateix una avaria, el servei
es manté actiu amb l'altre servidor.
El servei ha de tenir un reproductor intel·ligent, i cal que es connecti al servidor més
adient en funció de les característiques de connexió de l’oient, per exemple si l'oient es
connecta per 3G, el reproductor reproduirà el flux d’streaming de 56KB.
El reproductor ha de mostrar una imatge associada al contingut que està emetent així
com també ha de mostrar el nom i la descripció del programa que s’està emeten de
forma automàtica.
El reproductor ha de ser compatible amb Android i IOS, ha de permetre poder escoltar
la ràdio en directe des de qualsevol dispositiu mòbil intel·ligent.
El servei d’streaming ha de ser compatible amb aplicacions externes.
El servei ha de disposar d’un sistema d’alertes que avisi de qualsevol caiguda del
servei, i ha de ser comunicada de forma automàtica a les persones indicades de Ràdio
Sant Vicenç o de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Tanmateix el sistema ha de tenir un sistema d’estadístiques propi.
2.2 PODCAST
El servei ha de realitzar l’enregistrament i la publicació al web i ha de comprendre les
següents funcionalitats:
- Podcast automàtic, els programes s’enregistren automàticament i es publiquen
de forma automàtica a l’instant i sense intervenció humana. Es disposarà d’un
panell de control per editar la informació relativa al contingut, nom, descripció,
imatge, etc.
- Podcast manual, el sistema ha de permetre la pujada manual d’àudios, indicant
el dia i l’hora . L’àudio s’indexarà automàticament al sistema.
- Podcast mode ocult, ha de permetre crear un repositori d’àudio ocult, aquest
repositori no es mostrarà al web de forma pública, però permetrà utilitzar
l’àudio des d’un enllaç privat.
- Mode repetició, el sistema ha de permetre indicar si un horari d’emissió es una
repetició i no enregistrarà de nou el programa.
- Compartició en xarxes socials en un sol clic, també ha de permetre afegir
marcadors en punts concrets de l’àudio i compartir-los.
Tots els podcasts seran propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, un cop
finalitzat el contracte seran lliurats a Ràdio Sant Vicenç en format digital degudament
indexats.

2.3 CÒPIA LEGAL DELS CONTINGUTS
El servei ha de realitzar les còpies legals i emmagatzemar-les, el hardware necessari
així com d’altres serveis associats aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
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El sistema software o hardware que inclogui el servei ha de complir els següents
requisits:
- Baix consum i silenciós.
- Reinici automàtic després de talls de corrent elèctric.
- Reinici automàtic després de fallades d'internet.
- Alta qualitat d'àudio.
- Entrada d'àudio mini jack estèreo.
- Connexió per ethernet.
- Suport Remot.
- Còpia de continuïtat, emmagatzemar de forma automatitzada els últims 6
mesos d'àudio.
- Actualitzacions de software i hardware incloses.
- Accés còpia legal.

2.4 WEB RESPONSIVE I ALLOTJATMENT
El servei ha d’oferir una web responsive compatible amb dispositius mòbils i tauletes
intel·ligents.
La web ha de complir els següents requisits:
- Reproductor de directe, que permeti la navegació per la web sense deixar
d’escoltar l’àudio
- Mòdul de Twitter.
- Mòdul del temps.
- Mòdul de notícies.
- Mòdul de podcast.
- Mòdul per personalitzar les pàgines web i els menús.
- Ha de permetre utilitzar i vincular-la a un domini o subdomini.
- Ha de disposar d’un panell de control per gestionar tot el contingut des d’un
panell de control personalitzat, ha de tenir la capacitat de donar diferents nivell
de permisos als usuaris (nivell administrador, editor de programa, etc.)
- Iframe reproductor html5 i responsiu, ha de disposar d’un altre reproductor
que permeti integrar el reproductor en serveis externs, mantenint la
característica d’emissió en directe, ràdio a la carta, etc.
- La capacitat de l’Allotjament haurà de ser il·limitada i 100% escalable.

2.5 MEMÒRIA DETALLADA
Les propostes hauran de detallar al màxim nivell com es prestarà cada servei, amb
quins elements hardware i software, quins procediments, i tota la informació oportuna
per entendre com es prestarà el servei.
A més les empreses licitadores hauran de presentar a la memòria, el disseny proposat
per la web, que serà valorat dintre del grau de Qualitat i idoneïtat de la proposta de
serveis ajustada a les necessitats de l’Ajuntament.
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Les ofertes que no aportin un nivell de detall dels serveis òptims no es podran valorar
de forma complerta i podran ser excloses. Tots els serveis estan relacionats entre si,
per tant es farà una valoració global dels serveis.
També serà necessari presentar els serveis d’implantació amb un calendari que no
podrà ser mai superior a 2 mesos des de l’adjudicació.

2.6 ACORDS DE NIVELL DE SERVEI
L’adjudicatari haurà de garantir el correcte funcionament del sistema i de tots els
serveis associats.
L’adjudicatari inclourà un servei personalitzat remot o telefònic per avisar de les
possibles incidències durant la vigència del contracte.
El suport inclourà:
- Assistència Hot-Line per resoldre dubtes, l’adjudicatari es comprometrà a donar
suport a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per gestionar el sistema, resoldre
dubtes i consultes de funcionament del sistema, amb un temps de resposta inferior a
les 48 hores.
- Els temps de resposta davant avaries molt greus. no podran ser superiors a 4 hores, i
els temps de resolució d’aquestes no podran ser superiors a 24 hores.
- Els temps de resposta davant avaries greus, no podran ser superiors a 8 hores, i els
temps de resolució d’aquestes no podran ser superiors a 48 hores.
- Els temps de resposta davant avaries lleus, no podran ser superiors a 8 hores, i els
temps de resolució d’aquestes no podran ser superiors a 72 hores.
S’entén com avaria molt greu, qualsevol incidència atribuïble al conjunt del mòdul
que:
- Impedeixi el funcionament complert del sistema.
- Impedeixi l’emissió en directe de continguts.
- Causi algun dany irreparable a la imatge de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
S’entén com avaria greu, qualsevol incidència atribuïble algun servei que impedeixi el
correcte funcionament d’una part del sistema i que no estigui tipificada com avaria
molt greu.
S’entén com avaria lleu, qualsevol incidència atribuïble al conjunt del mòdul que no
estigui tipificada com avaria molt greu , ni avaria greu.
El suport es prestarà com a mínim els dies laborals i dintre de l’horari comprès entre
les 9:00 h i les 18:00h

5

3. PENALITZACIONS
Les penalitzacions estan detallades a l’apartat U. Règim específic de penalitats de
l’Annex I del plec de prescripcions administratives.

4. MILLORES DE PRESTACIONS
Les empreses licitadores han de determinar les millores dels servies proposades,
especificant :
 Millores de funcionalitats.
 Els serveis que inclouen.
 Altres millores tecnològiques i funcionals del sistema que millorin les
prestacions

5. QUALITAT DEL SERVEI
5.1 ORGANITZACIÓ I CONTROL
L’entitat supervisarà els treballs efectuats per l’adjudicatari, per la qual cosa podrà:
- Establir controls de qualitat sobre l’activitat i els productes obtinguts.
- Interpretar les condicions establertes per aquest contracte o per alguna
disposició oficial que afecti el seu objecte.
- Exigir els mitjans necessaris per a la prestació dels serveis compromesos.
- Proposar les modificacions que convingui introduir, de forma motivada.
Durant l’execució, l’entitat podrà:
- Fixar reunions periòdiques amb els responsables del servei designats per
l’adjudicatari, per analitzar les possibles incidències i donar indicacions per a la
seva resolució.

5.2 TRASPÀS DEL CONEIXEMENT
Captura de coneixement inicial: l’empresa adjudicatària serà responsable d’oferir el
subministres contractats amb tots els nivells de servei definits a partir de la data d’inici
del contracte. En el cas de canvi de proveïdor, amb anterioritat a aquesta data, amb un
mínim d’un mes vista, l’adjudicatari haurà de realitzar una fase de captura de
coneixement amb els actuals proveïdors dels serveis, inclosa dins el cost econòmic dels
serveis contractats.
Pla de devolució del servei: L’adjudicatari, com a part dels serveis contractats, haurà de
considerar que al final del període de contractació haurà de donar suport, si s’escau, al
nou adjudicatari fent-li el traspàs de coneixement necessari pel correcte funcionament
del servei. A més, haurà d’aportar la documentació completa i actualitzada de totes les
aplicacions emmarcades en aquest servei.
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5.3 CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT
L’empresa adjudicaria s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària no podrà accedir als documents, arxius,
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització
expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a
l’empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de
les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l’activitat o servei prestat.

Sant Vicenç dels Horts,
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