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INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE BASAT EN EL CATÀLEG DE LA CENTRAL DE COMPRES DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS ADJUDICATS MITJANÇANT ACORDS MARCS:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va acordar, en data 16
de setembre de 2019, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als
ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament Local, té constituït.
S’utilitza aquest sistema d’adquisició centralitzada, atès que la central de contractació de
l’ACM es configura, com un servei especialitzat, com a un instrument que permet la
tramitació i/ adjudicació de les prestacions d’altres poders adjudicadors locals, facilitant
els procés de contractació agregant consums i afavorint economies d’escala provocant la
contenció o disminució de la despesa pública i garantint la transparència i seguretat
jurídica en el procediment.
OBJECTE: Subministrament i serveis d’un sistema de vídeoacta mitjançant arrendament.
Aquest contracte te per objectiu fer més àgils les tasques d’elaboració de les actes de les
sessions municipals i adequar el seu tractament i difusió a la normativa legal vigent.
Són objecte de contracte els lots que es detallen a continuació, d’acord amb les
especificacions de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) .


Software de gravació, gestió i signatura digital (lot 1.1.).



Software de retransmissió en directe (lot 1.2).



Equip de control (lot 1.3).



Sistema de vídeo sala convencional primera càmera (lot 1.4).



Sistema d’àudio sala convencional primers 5 micròfons (lot 1.8).



Sistema d’àudio sala convencional següents 24 micròfons (lot 1.9).



Allotjament servidor local (per TB) (lot 1.12)



Manteniment sistema complet (per TB) (lot 1.14)

Les tasques d’instal·lació i configuració del sistema es realitzaran a la Sala de Plens
Municipal i al servei del SITIC.
JUSTIFICACIÓ:
Es tracta d’aconseguir les funcionalitats següents en el sistema de videoacta, equips de
gravació i transmissió d’actes.


Adequació a les prescripcions establertes a les noves Lleis 39/2015 de
procediment administratiu i Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.
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Signar electrònicament, amb firma avançada i reconeguda (CatCet, eDNI, FNMT,
etc.) el vídeo de les actes.



Disposar d’un portal de consultes dels vídeos de les actes, per data de la sessió,
per intervenció i per punt de l’ordre del dia.



Disposar d’un entorn de preparació i convocatòria de les sessions, és a dir, ordre
del dia i documentació associada.



Dotar de la infraestructura de micròfons i càmeres a la sala de plens, a efectes
d’aconseguir un procés de gravació de la sessió el mes automàtic possible.



Disposar d’un sistema de publicació directe a internet del ple (streaming) en
substitució del sistema actual.

CPV: 32232000-8 Equipo de videoconferencia
RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
El cap del servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (SiTIC),
Joan De la Paz Sánchez, i la Secretaria General, Maria Socorro Cacharro Lopez.
ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT: ------ADJUDICATARIS PROPOSATS PER L’ACORD MARC de subministrament del
sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes
EMPRESA: Servicios Microinformática S.A. (SEMIC)
NIF: A25027145
EMPRESA: Ambiser Innovaciones S.L.
NIF: B85355071
EMPRESA: UTE-VIRTUAL REALITY SOLUTIONS-INFORMATICAS GLOBALES
NIF: U40268112
OFERTES CONSULTADES: S’han consultat les característiques del material ofert per les
tres empreses, però únicament SEMIC ofereix uns productes adequats a les necessitats
que volem a l’Ajuntament, es per això que únicament s’ha demanat pressupost a SEMIC.
ADJUDICARI SELECCIONAT EN EL PROCÈS DE CONSULTA I MOTIVACIÓ :
Desprès d’analitzar les característiques del programari, de la infraestructura de la sala de
plens i dels serveis oferts de les empreses AMBISER, SEMIC i UTE-VIRTUAL REALITY
SOLUTIONS-INFORMATICAS GLOBALES, és proposa l’adjudicació a l’empresa SEMIC
fonamentat en els següents motius:
 Les càmeres subministrades per Ambiser i per la UTE-Virtual Reality Solutions són
analògiques 4:3. Les càmeres subministrades per Semic son FullHD IP de primera
marca.
 Ambiser i la UTE-Virtual Reality Solutions realitzen una producció de vídeo menys
professional, fa escombrats, la producció de Semic és més professional.
 Ambiser posa un equip de control, és a dir, per a la gravació i realització de les
sessions posen una ordinador marca Macintosh i per tant no és substituïble per altres
equips que hi hagi en l’organització. Semic utilitza PCs ordinaris, el que permet una
ràpida substitució.
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 La solució de Semic permet fer streaming i sessions més obertes, amb Ambiser i
amb la UTE-Virtual Reality Solutions només es podria utilitzar el sistema per ús
estricte de videoacta.
 La solució de Semic és entorn web, la d’Ambiser i la de la UTE-Virtual Reality
Solutions no.
 La solució de Semic permet fer plens híbrids, integrant el Zoom amb la solució de
forma integral, combinant càmeres del ple amb del Zoom, indispensable pel Prat.
IMPORT DEL CONTRACTE:
IVA % 21%:
TOTAL: 64.131,94 € IVA inclòs pels 4 anys.
El pagament es farà mensualment amb una quota mensual de 1.336,08 €/mes.
CONDICIONS ESTABLERTES EN L’ACORD MARC PER AQUEST CONTRACTE:


TERMINI DE LLIURAMENT/TERMINI D’EXECUCIÓ: El termini de lliurament es de 1
mes a partir de la notificació de l’acord i el termini d’execució (lloguer) serà de 4
anys des de la seva instal·lació.



ALTRES CONDICIONS: Es podrà exercir el dret d’opció de compra un cop finalitzat
el lloguer de 4 anys, de mutu acord per les dues parts.
ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE:





PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 012.920.216
CENTRE DE COST: 3.06.5.02
UNITAT TRAMITADORA:GE0002267

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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