INFORME DE PROPOSTA DE LICITACIÓ
SECCIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Identificació del document
Informe sobre la necessitat de contractar el servei consistent en el servei
d’actualització, manteniment, suport i d’hostalatge del programa informàtic
de gestió íntegre de l'expedient relatiu a la gravació, elaboració, signatura
electrònica i inserció en el web municipal de l'arxiu de vídeo i de les actes
del Plens municipals, anomenat sistema VideoActa™, i del que compta amb
certificació d’exclusivitat de propietat i de serveis l’empresa AMBISER
INNOVACIONES S.L. Codi CPV : 72267000-4
Serveis de manteniment i
reparació de software.
Procediment d’adjudicació:
- negociat sense publicitat: Protecció drets d’exclusiva.
El procediment emprat per la selecció del contractista d’aquest contracte de
servei serà pel procediment negociat sense publicitat de conformitat amb el
que disposa l’article 168 a) 2n de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), amb motiu de l’existència
de protecció de drets d’exclusiva del contracte, per la qual cosa aquesta
empresa té l’exclusivitat en el desenvolupament d’aquesta prestació.
Annexat a aquest informe, s’aporta el certificat de dret exclusiu d’explotació
del software de la plataforma VideoActa™ per l’empresa AMBISER
INNOVACIONES, S.L. amb C.I.F.: B85355071.
Tramitació: Ordinària
Antecedents i memòria justificativa
Vist que per Acord de Junta de Govern Local, en data 29/02/2015 s’adjudica
el contracte menor de subministrament del programa informàtic de gestió
íntegre de l’expedient relatiu a la gravació, elaboració, signatura electrònica
de l’arxiu de vídeo i inserció a la web municipal de les actes del Plens
municipals, hi sent l’adjudicatària d’aquest subministrament l’empresa
AMBISER INNOVACIONES SL.

Una vegada realitzat el subministrament del programari amb les
funcionalitats requerides, es fa necessari disposar d’un servei de suport i
manteniment per resoldre incidències i actualització del sistema, per la qual
cosa, es fa necessària la contractació d’aquest suport i manteniment.
En concret, aquest suport i manteniment versarà sobre la aplicació de
gravació del sistema VideoActa™ i la solució del sistema.
L’aplicació de gravació del sistema VideoActa™ està conformada pel
maquinari i programari necessari que permet:
-

-

La gravació de les sessions plenàries, en totes les intervencions dels
participants, en suport digital multimèdia.
El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació
expedida pel Secretari de l’autenticitat i integritat del mateix, que
formarà part del document Acta, amb la garantia per la seva
conservació, integritat, autenticitat i accés.
El fitxer resultant de la gravació tindrà la garantia d’autenticitat amb
la signatura electrònica del Secretari i President, i anirà associada a
l’Acta en format electrònic que formalitzarà els acords presos.

La solució del sistema VideoActa™ contribueix a:
-

-

La millora de l’eficiència i la simplificació administrativa en la gestió i
elaboració de les actes dels Plens municipals.
Les sessions públiques del Ple com a element integral per a fomentar
la transparència institucional, posant a disposició dels participants i
de la ciutadania, una mediateca amb els fitxers multimèdia dels
plens, degudament classificats i publicats.

La selecció, formació necessària, aprenentatge i reciclatge normatiu del
personal correspondrà exclusivament a l’adjudicatari, sense que s’afecti en
cap cas la prestació del servei.
Així mateix, l’adjudicatari aportarà els seus mitjans propis en el sentit de
garantir els recursos humans necessaris que compleixin amb els requisits
mínims de solvència exigits, per a la bona execució de l’objecte del
contracte, així com la previsió de substitucions necessàries per l’assoliment
de les necessitats del servei.
Per a la qual cosa, malgrat els objectius i requisits mínims tècnics que s’han
de complir, així com la necessitat de coordinació necessària amb els serveis
municipals per a la bona consecució de l’objecte del contracte, en cap cas el
personal encarregat de l’execució del contracte, no forma part de l’àmbit
organitzatiu de l’Ajuntament i per tant no serà municipal ni tindrà cap
relació laboral amb l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Fonaments de dret
L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que determina

que s’ha de deixar constància a l’expedient de contractació, de la necessitat
i idoneïtat de procedir a aquesta contractació.
Que l’Ajuntament de Lloret de Mar, d’acord amb les dades facilitades per
intervenció s’ha fet la retenció de crèdit oportuna per atendre el
finançament de la contractació de referència que es farà amb càrrec a la
partida.
Empresa Contractista

PROPOSTA
Iniciar el procediment licitatori que permeti contractar
INNOVACIONES, S.L., amb les següents característiques:

AMBISER

OBJECTE
-Definició: Contractació a través d’un procediment negociat sense
publicitat, del servei d’actualització, manteniment, suport i d’hostalatge del
programa informàtic de gestió íntegre de l'expedient relatiu a la gravació,
elaboració, signatura electrònica i inserció en el web municipal de l'arxiu de
vídeo i de les actes del Plens municipals, anomenat sistema VideoActa™.
-Tipus contractual: El procediment emprat per la selecció del contractista
d’aquest contracte de servei serà pel procediment negociat sense publicitat
de conformitat amb el que disposa l’article 168 a) 2n de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), amb
motiu de l’existència de protecció de drets d’exclusiva del contracte, per la
qual cosa aquesta empresa té l’exclusivitat en el desenvolupament
d’aquesta prestació.
DURADA
La durada del contracte serà de 2 anys.
La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà com a
màxim 4 anys.
-

Inicial: 2 anys
Pròrrogues: 2 anys de pròrroga, realitzats de forma successiva, any a
any.

Seguint l’article 29.2 de la LCSP, el contracte pot preveure una o diverses
pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin inalterables
durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es
puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a
207 d’aquesta Llei.
S’estableix aquesta durada del contracte, per assegurar l’estabilitat i
qualitat de la prestació de caire successiu o continuat, que garanteixi en tot

moment el servei actualitzat, alhora que per evitar una excessiva càrrega
administrativa.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
-

Preu pels dos anys del contracte: 8.095,46€ Import IVA inclòs del
21%/ Preu base pels dos anys: 6.690,46€ (Import sense IVA).

-

Preu anual: 4.047,73€ (Import IVA inclòs del 21%)/ Preu base anual:
3.345,23€ (Import sense IVA)

El preu que s’estableix ja s’ha negociat prèviament amb l’empresa i és el
que es considera adequat per a la bona execució del contracte i en tot cas
compleix amb els preus de mercat així com amb el conveni sectorial
aplicable.
VALOR ESTIMAT: Import anual, IVA exclòs: 3.345,23€

Any
1r
2n
3r
4rt
Total IVA exclòs

Import
prestació
pressupost
base licitació
3.345,23
3.345,23

6.690,46

Import
eventuals
pròrrogues

3.345,23
3.345,23
6.690,46

SUMA
3.345,23
3.345,23
3.345,23
3.345,23
13.380,92

FORMA DE PAGAMENT
L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament, d’acord amb el preu convingut, del
servei objecte del contracte i a les modificacions, si existissin. Als efectes de
pagament, la Secció responsable tramitarà la factura de l’any en curs, que
s’abonarà al compte bancari aportat pel contractista.
REVISIÓ DE PREUS
No es contempla una revisió periòdica i predeterminada del preu del
contracte, entenent com a preu, la retribució o contraprestació econòmica a
abonar per part de l’Ajuntament.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE / SECCIÓ
SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:

ENCARREGADA

DEL

La Secció encarregada del seguiment i execució del contracte és la Secció
de Participació Ciutadana i Transparència.
Per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar:
Fina Vieta Piferrer

fvieta@lloret.cat
972361829
Per part del contractista AMBISER INNOVACIONES, S-L. (C.I.F.:B85355071)
José Manuel Hinojosa Peña
Avd. Gral. Fanjul 2B Planta 2 Oficina 6
28044 Madrid
jhinojosa@ambiser.es
910601196 / 635717744
CONDICIONS I OBLIGACIONS:
En la realització dels serveis, l’adjudicatari haurà de tenir en compte les
condicions següents:
1- Complir les condicions salarials dels treballs conforme
col·lectiu sectorial aplicable.

al conveni

2- Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que respongui de
l’execució del contracte, d’import mínim 150.000€.
3- Es consideren obligacions del contractista:
L’adjudicatari assumeix l’obligació d’exercir de forma real i efectiva el servei
de suport i manteniment preventiu, correctiu i adaptatiu de la solució
lliurada, que inclou per cadascun:
Manteniment preventiu: Totes aquelles accions encaminades a salvaguardar
evitar una degradació/obsolescència tant del maquinari com del programari
així com de les seves funcionalitats i prestacions (rendiment, seguretat,
usabilitat, etc). L’execució dels serveis per tant, ha d’assegurar la
disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la
conservació de les dades, informació i serveis que es gestionen.
Manteniment correctiu: S’hi engloben totes aquelles accions, recursos i
serveis encaminats a reparar incidències i/o errades presentades en totes
les seves formes i situacions en l'àmbit dels equips, components,
aplicacions, serveis, integracions, dades, etc que son prestades i
gestionades. En caldrà tant la detecció de problemes, la identificació de la
gravetat i el suport total per solucionar-lo i restablir tots els danys i
implicacions de la incidència i/o errada.
Manteniment adaptatiu: Totes aquelles accions, desenvolupaments i
adaptacions i evolucions del maquinari i programari que permetin als
sistemes adaptar-se a necessitats específiques i funcionalitats derivades del
compliment de nova normativa, canvis en l’estructura organitzativa i/o
canvis en plataformes i eines tecnològiques que usi la corporació.
Suport: Posar a disposició els recursos humans i tècnics que permetin
donar, per una banda, el servei d’assistència (presencial i/o remot) per

esmenar les incidències detectades en la celebració de les sessions,
sobretot les plenàries que impliquen videoactes; i per l’altra, el suport a
dubtes i consultes sobre l’accés i ús de tots els elements.
La solució estarà dotada dels mecanismes i protocols necessaris per
securitzar i garantir tant l’accés com la integritat i confidencialitat de la
informació que gestiona. Així mateix, han de permetre l’auditoria i la
traçabilitat de la mateixa, tant en l’accés com alteració de la informació
gestionada per qualsevol de les aplicacions.
La informació que emmagatzemi i gestioni el sistema VideoActa™, és
propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar, i per l’empresa contractista ha
de poder lliurar la informació degudament estructurada i en format digital
per tal de poder ser carregada/explotada per eines i recursos informàtics,
amb un termini no superior a 15 dies naturals.
-

Posar a disposició els canals adequats per correu-e i/o plataforma
via web que permeti comunicar les incidències i peticions sobre el
sistema objecte del contracte Així mateix, atès que els dies de
sessions plenàries son sessions crítiques, davant possibles
incidències el contractista posarà a disposició de l’Ajuntament un
servei telefònic i assistència remota directe de suport.

-

En la realització dels serveis i activitats, l’adjudicatari haurà de tenir
en compte les condicions següents:
• L’adjudicatari prestarà els serveis dins l’horari laboral de
dilluns a divendres de 9 a 15 h. i de 16 a 20 h.
• Aquelles actuacions que impliquin un impacte i aturada per
part dels usuaris de l’Ajuntament, es planificaran abans amb
Secretaria de l’Ajuntament i es podran desenvolupar fora de
l’horari laboral.
• Caldrà prestar el servei en el seu conjunt durant tots els dies
de l’any catalogats com a laborables a la corporació (segons el
calendari laboral de l’Ajuntament de Lloret de Mar).
• L’adjudicatari es connectarà als sistemes informàtics
municipals d'acord a les normes i instruccions municipals de
seguretat mitjançant VPN i IP fixa. Aquestes condicions
podran ser modificades per la corporació municipal per motius
justificats d'acord a les seves polítiques de seguretat i amb un
mínim d'un mes natural d'antelació.

Tots aquests paràmetres s’entenen que hauran de ser assumits per
l’adjudicatari a excepció dels casos no imputables per mal ús, manipulació
derivades d’usuaris de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Acords de nivell de servei (SLA):
L’adjudicatari haurà de complir com a mínim els acords de nivells de servei
proposats, d’acord amb les penalitzacions previstes en cas d’incompliment:

SLA
sol·licitat

Paràmetre
Temps màxim de resposta d’una
incidència en dies de NO sessions
plenàries ni actes ni esdeveniments
Temps màxim de resposta d’una
incidència en dies de SI sessions
plenàries o altres actes
Temps màxim resolució d’una
incidència lleu

≤ 4 dies
laborables

Temps màxim resolució d’una
incidència greu

≤ 2 dies
laborables

Temps màxim resolució d’una
incidència molt greu

≤ 6 hores

Temps màxim de resolució d’una
incidència en dia de sessió

≤ 1 hora

Temps màxim d’execució del
manteniment preventiu

≤ 3 mesos

Temps màxim d’aportació de la
relació de treballadors adscrits a
l’execució del contracte

≤ 3 mesos

< 1 dia
laborable
< 0,5 hores
laborables

Penalitzacions
(IVA exclòs)

1% de quota d’una
mensualitat x dia de retard
5% de la quota d’una
mensualitat x 0,5h de
retard
5% de quota d’una
mensualitat
10% de quota d’una
mensualitat x dia laborable
de retard
15% de quota d’una
mensualitat x dia laborable
de retard
15% de quota d’una
mensualitat x 1h de retard
5% de quota d’una
mensualitat x 1 setmana
de retard
5% de quota d’una
mensualitat x 1 setmana
de retard

4- El contracte no pot ser objecte de subcontractació ni de cessió per la
naturalesa i procediment d’adjudicació del mateix.
GARANTIA:
La garantia definitiva serà del 5% del preu total del contracte, 334,52 €.
CONDICIONS
ESPECIALS
L’OBJECTE DEL CONTRACTE:

D’EXECUCIÓ

RELACIONADES

AMB

1) Clàusula social, d’acord amb l’article 202.2 LCSP, l’empresa
contractista ha d’adequar la seva activitat a la següent conducta.
-

Cobrir un mínim del 25% de les baixes que es produeixin durant
l’execució del contracte amb els següents col·lectius: personal inscrit
com a demandant d’ocupació amb una antiguitat mínima d’inscripció
de 6 mesos o bé treballadors majors de 45 anys o menors de 30
anys.

Aquesta obligació té la
contracte. A l’inici de
treballadors adscrits a
comportarà la imposició
serveis).

consideració de condició especial d’execució del
l’execució del contracte s’aportarà relació de
l’execució del contracte. El seu incompliment
de penalitats (veure taula d’acords de nivell de

SISTEMA DE PENALITZACIONS:
Es preveuen penalitzacions en el cas de compliment defectuós de la
prestació objecte del contracte o pel supòsit d’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que
s’han establert. Aquestes penalitzacions seran proporcionals a la gravetat de
l’ incompliment o de la incidència, classificades en lleus, greus i molt greus.
-Tipus d’incidència:


S’entendrà per incidència lleu aquelles que entorpeixin el treball de
l’usuari sense provocar cap parada. Les que impliquin algun mal
funcionament d’algun component, però sempre sense provocar
parada de la solució. Les incidències lleus se sancionaran fins a un
2% del pressupost d’adjudicació del preu de dos anys.



S’entendrà per incidència greu aquella que degradi el sistema i afecti
a la celebració normal d’una sessió plenària. Caigudes de la solució
intermitents i repetides, caigudes de rendiment que provoquin la
parada del desenvolupament de les tasques de l’usuari o mal
funcionament parcial de la solució VideoActa. Les incidències greus se
sancionaran amb més d’un 2% fins a un 5% del pressupost
d’adjudicació del preu de dos anys.



S’entendrà per incidència molt greu, aquelles que son greus i a més
afecten molt significativament a l’usuari final de la corporació, no
podent enregistrar el Ple Municipal. Per tant, parada i mal
funcionament total de la solució. Les incidències molt greus se
sancionaran amb més d’un 5% fins al 10% del pressupost
d’adjudicació del preu de dos anys.



Penalitzacions: Atesa la importància del present contracte, es
contempla les penalitzacions segons les faltes lleus, greus o molt
greus, segons correspongui:

-

L'acumulació de 5 faltes lleus originarà una falta greu.
L'acumulació de 5 faltes greus originarà una falta molt greu.
L’acumulació de 5 faltes molt greus es considerarà motiu de rescissió
immediata del contracte abans de la finalització prevista.

Aplicació pressupostària – retenció de crèdit
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment
del contracte, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9120/21600
del Pressupost municipal de l’any 2019 per un import de 4.047,73€ IVA
inclòs que consta al document de retenció de crèdit emès per la Intervenció
municipal núm. 19/617
de data 07/02/2019, i l’Ajuntament s’ha de

comprometre a consignar pels anys 2020, i si s’escau, 2021 i 2022, l’import
necessari per atendre la despesa prevista en aquesta contractació, la qual
haurà de figurar en els pressupostos respectius.
Lloret de Mar, 13 de febrer de 2019
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