INFORME JURÍDIC AMB RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
Contractació:

Manteniment de sistemes de conferència i votació electrònica

Núm. d’expedient:

PARLC-2022-6 (GEEC)

Objecte:

Manteniment dels equips de sistemes de conferència i votació electrònica
del Saló de Sessions i d’altres espais del Parlament de Catalunya

Tipus de contracte:

Serveis

Procediment:

Obert simplificat (apartats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP)

Informe de
necessitat:

Cap del Departament de Comunicació

Òrgan de
contractació:

Presidenta del Parlament

Amb relació a l’aprovació de l’expedient de contractació i del plec de clàusules
administratives que ha de regular el contracte de referència, s’emet aquest informe jurídic
previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, sobre la base de les següents

CONSIDERACIONS
Primera. Legislació
L’expedient de contractació se sotmet a la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer
de 2014 (en endavant, LCSP), a la resta de legislació en matèria de contractació pública i
als articles 159 i següents de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.

Segona. Tipificació
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació, el contracte s’ha de qualificar de
contracte mixt de serveis i subministraments amb prevalença del primer tipus, de
conformitat amb el que estableix l’article 18 de la LCSP, amb relació als articles 17 i 34.2
d’aquesta mateixa llei. Les prestacions fusionades en aquesta contractació es troben
directament vinculades entre si i es considera que es poden tractar com una unitat funcional
i, en conseqüència, treure-les a licitació en un sol contracte.

Tercera. Tramitació
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i anticipada, de conformitat
amb la LCSP. Atès l’import i els criteris d’adjudicació, el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert simplificat d’acord amb el que estableixen els apartats 1 a 5 de l’article
159 de la LCSP i no té el caràcter de contracte subjecte a regulació harmonitzada.
Per a la contractació de fins a 138.999,99 euros, sigui de serveis o de subministraments, es
pot utilitzar el procediment obert simplificat, que és un procediment més ràpid i dinàmic i
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que no requereix el formalisme dels procediments oberts no simplificats, sempre que com a
mínim el 75% de la puntuació correspongui als criteris avaluables de manera automàtica i
només el 25% a criteris sotmesos a judici de valor, com és el cas d’aquesta contractació.
El procediment simplificat té com a trets principals els següents:
― L’anunci de licitació del contracte únicament requereix que es publiqui en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació.
― El termini per a presentar proposicions es redueix a un mínim de quinze dies.
― No escau la constitució de cap garantia provisional.
― Els licitadors que es presentin a licitacions fetes per mitjà d’aquest procediment
simplificat han d’estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic (ROLECSP).
― La presentació de l’oferta exigeix una declaració responsable en què constin els
aspectes exigits legalment o que la LCSP permeti que el Parlament reclami.
― L’oferta s’ha de presentar en un únic sobre, si només hi ha criteris automàtics, o en
dos sobres, si hi ha criteris d’adjudicació automàtics i no automàtics. En aquesta licitació,
havent-hi criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, hi ha dos sobres.
L’expedient de contractació inclou l’informe de necessitat del Departament de Comunicació,
amb data del 5 de novembre de 2021, pel qual es justifica la necessitat de contractar els
sistemes de conferència i votació de diverses sales del Palau del Parlament amb l’objectiu de
garantir el bon funcionament de les instal·lacions i permetre que la institució hi pugui dur a
terme correctament la seva activitat. A més, resten fonamentades la idoneïtat de l’objecte
contractual i la no divisió en lots de la licitació, i l’expedient incorpora el plec de prescripcions
tècniques i el plec de clàusules administratives, així com la resta d’informes necessaris i
preceptius que estableix la LCSP.
Cal esmentar que els serveis objecte de la licitació es presten actualment en el marc d’un
contracte menor que finalitza el proper 31 de desembre de 2021 després que les prestacions
a contractar formessin part d’un lot independent de la contractació sobre el manteniment
del conjunt de les instal·lacions audiovisuals del Parlament (núm. d’expedient 61500017/12), el qual va quedar desert atès que l’única empresa que hi va presentar oferta va
renunciar al contracte quan va constatar que havia comès un error en l’oferta econòmica
presentada.

Quarta. Plec de clàusules administratives
Pel que fa al contingut del plec de clàusules administratives que ha de regir el procediment
de contractació de referència, aquest compleix els principis bàsics de la contractació pública
exigibles als poders adjudicadors, la qual cosa es reflecteix, concretament, en una aplicació
acurada i extensa dels principis de llibertat d’accés a la licitació, publicitat, transparència,
no-discriminació i igualtat de tracte.
Els terminis de concurrència no són inferiors als terminis mínims que estableix la LCSP.
La solvència exigida es considera proporcional a l’objecte de la licitació i ha estat verificada,
dins el marge de discrecionalitat de l’entitat.
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El plec de clàusules administratives estableix el sistema de determinació del preu de la
contractació, donant compliment als articles 102 i 309 de la LCSP. El preu del contracte s’ha
determinat sobre la base del preu de l’estimació dels treballs de manteniment dels sistemes
de conferència i votació del Palau del Parlament dels darrers quatre anys, així com d’un
percentatge del valor dels contractes de subministrament i instal·lació per a les sales de
recent renovació i d’una estimació del cost de lloguer d’equipaments de substitució, tenint
en compte les despeses derivades de l’aplicació de la normativa laboral vigent.

Cinquena. Termini
El plec de clàusules administratives regula el termini de vigència del contracte. La durada
del contracte s’ha establert tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu fiançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència
les prestacions i no supera els terminis que disposa l’article 29.4 de la LCSP, de manera que
s’estableix una vigència inicial de trenta mesos a fi que coincideixi el finiment d’aquesta
contractació amb el del lot que sí va resultar adjudicat en el contracte sobre el manteniment
del conjunt de les instal·lacions audiovisuals, i es preveu la possibilitat de prorrogar-lo fins
a un any més.

Sisena. Criteris d’adjudicació
En el quadre de característiques i en l’annex 3 del plec de clàusules administratives, consten
com a criteris d’adjudicació del contracte, ponderats amb un total de 75 punts, l’oferta
econòmica amb relació als capítols 1 i 3 (manteniments preventius i correctius i
subministrament de fungibles), la qual cosa implica una formulació objectiva del 75% de la
puntuació, preserva el principi d’igualtat dels licitadors i comporta la mera comprovació, per
la mesa de contractació, que no se supera el llindar de les ofertes anormals o
desproporcionades. D’altra banda, i complint el llindar màxim de criteris avaluables
mitjançant judicis de valor o criteris no automàtics del 25% en el procediment obert
simplificat, els plecs valoren, amb un 25% dels punts, la proposta executiva amb relació al
manteniment preventiu i correctiu i la proposta amb relació al personal tècnic.
L’elecció de la fórmula amb relació al preu té en compte l’oferta presentada més baixa però
també el preu màxim, cosa que permet de ponderar objectivament tots els elements
presents. Pel que fa a l’avaluació dels criteris, i en compliment del que estableix l’article
146.2 de la LCSP, cal afirmar que, en la mesura que els criteris són d’avaluació automàtica
en un percentatge igual o superior al 51% del contracte, no cal encomanar-ne l’avaluació a
un comitè d’experts i, per tant, aquests seran valorats per una mesa de contractació.
Les fórmules incorporades al plec de clàusules administratives de la licitació provenen de la
Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació de fórmules de
valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, que té com a finalitat bàsica
assegurar una valoració proporcional basada en la millor relació qualitat-preu.

Setena. Proposta de resolució
En virtut del que s’indica en aquest informe, es considera que la secretària general, actuant
per delegació de la presidenta del Parlament i amb la conformitat prèvia de l’Oïdoria de
Comptes i Tresoreria, pot procedir a l’aprovació de l’expedient de contractació
administrativa, i també a l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, en els
termes següents:
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1. Aprovar l’expedient de contractació PARLC-2022-6, relatiu a la contractació del
manteniment de sistemes de conferència i votació electrònica, que inclou el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques que el regeixen.
2. Aprovar la despesa màxima que aquest expedient comportarà per a la durada del
contracte en 77.201,93 euros, que amb els 16.212,40 euros corresponents al 21% d’IVA fan
un total de 93.414,33 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària D/213.0001.
Any

Import IVA no inclòs

Import amb IVA (21%)

2022 (12 mesos)

30.880,77 €

37.365,73 €

2023 (12 mesos)

30.880,77 €

37.365,73 €

2024 (5 mesos)

15.440,39 €

18.682,87 €

TOTAL

77.201,93 €

93.414,33 €

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient haurà d’ésser presentat a la
pròxima Mesa Ampliada.
3. Autoritzar els serveis administratius corresponents a comptabilitzar l’autorització de la
despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.
4. Obrir el procediment d’adjudicació mitjançant la tramitació ordinària i el procediment obert
simplificat de l’article 159.4 de la LCSP i publicar l’anunci de licitació per mitjà del perfil de
contractant, de conformitat amb el que estableix aquest article.
5. Nomenar membres de la mesa de contractació que assisteix l’òrgan de contractació,
d’acord amb el que estableix l’apartat 21 del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives, que en determina la composició, les persones següents:
Presidenta: Esther Andreu i Fornós, secretària general del Parlament, o Xavier Muro i Bas,
director de l’Oficina de Contractació.
Vocals:
― Maria Guiu Sallent, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montserrat Rovira Sadurní,
coordinadora de pressupostos i comptabilitat.
― Tristan Llusà Meléndez, responsable tècnic jurídic en contractació, o, en substitució seva,
Ferran Domínguez García, lletrat del Parlament.
― Josep Escudé Pont, cap del Departament de Comunicació, o, en substitució seva, Daniel
José Rodríguez Carvajal, tècnic de l’audiovisual d’aquest departament.
Secretària: Montserrat Ordeig i Solé, gestora de contractació, o, en substitució seva, Yasmina
Garcia Durà, tècnica de contractació, ambdues de l’Oficina de Contractació.

Signant: Xavier Muro i Bas
Càrrec: director de l’Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en data 12/11/2021.)
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