PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIGILÀNCIA DEL CIRCUIT
TANCAT DE TELEVISIÓ INTERIOR I EXTERIOR DE L’EDIFICI DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA
EXPEDIENT NÚM. PARLC-2020-00144
Contractació:

Contractació del servei de manteniment del sistema de vigilància del circuit
tancat de televisió interior i exterior de l’edifici del Parlament de Catalunya

Núm. d’expedient:

PARLC-2020-00144 (TEEC)

Tipus de contracte:

Serveis

Procediment:

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

Durada:

3 anys (amb possibilitat de prorrogar-lo fins a 2 anys més)

Pressupost base de
licitació:

45.000 € (sense IVA)

615-00014/12 (SIAP)

9.450 € (21% IVA)

54.450 euros (amb IVA)

Prescripció 1. Premisses de la contractació
1.1. El Palau del Parlament està situat dins el parc de la Ciutadella i té al voltant un perímetre
tancat de seguretat i una zona d’accés restringit al davant que estan gestionats
coordinadament pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (en endavant,
DIES) i el Cos de Mossos d’Esquadra (en endavant, CME) del Parlament.
1.2. El Parlament de Catalunya disposa d’una instal·lació de càmeres per circuit tancat de
televisió (CTTV), fixes i motoritzades, que estan instal·lades i mantingudes pel DIES i
gestionades pel CME.
1.3. La instal·lació del sistema de videovigilància fix per al control de l’edifici del Parlament
de Catalunya i de la zona de control d’accés de vehicles està autoritzada per la Direcció
General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, que es renova
anualment a petició de l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats, de qui depèn el cos
de guàrdia del Parlament.
1.4. El sistema del CTTV necessita un manteniment preventiu i correctiu, que n’ha de
permetre la legalització, la màxima disponibilitat i el correcte funcionament.

Prescripció 2. Objecte del contracte
2.1. El manteniment preventiu i correctiu dels sistemes i els elements que formen el CTTV
del Parlament de Catalunya ha de garantir la màxima disponibilitat i el correcte funcionament
de la visualització i l’enregistrament d’imatges.
2.2. Els elements que componen el CTTV són:
a) Un sistema de vigilància CTTV exterior format per vint-i-quatre càmeres, onze de
fixes i tretze de robotitzades.
b) Un sistema de vigilància CTTV interior format per quatre càmeres fixes.
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c) Un sistema de control dels sistemes del CTTV, situat a la sala de videovigilància dels
Mossos d’Esquadra i el cos de guàrdia, compost per dos multiplexors, monitors per a
la visualització, teclats de control i moviment i elements i targetes necessàries per a
la recepció de vídeo.

Prescripció 3. Obligacions de les parts
3.1. Obligacions de l’empresa adjudicatària
3.1.1. L’empresa adjudicatària ha de prestar un servei de manteniment preventiu, correctiu
i l’assistència operativa necessària per a l’optimització de l’equipament.
3.1.2. El manteniment preventiu i normatiu s’ha de fonamentar en les rutines de
manteniment establertes pels fabricants dels equips, que inclouen quatre revisions l’any de
tot el maquinari amb l’objectiu d’assegurar-ne el funcionament correcte, d’acord amb els
paràmetres de disseny i projecte que els corresponen i en compliment de tots els
requeriments que estableixen la normativa vigent, les inspeccions obligatòries i els criteris
tècnics del DIES i les necessitats operacionals. L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un
pla de manteniment i l’haurà de lliurar el primer mes de contracte.
3.1.2.1. Les tasques que s’hauran de dur a terme per al manteniment preventiu són, com a
mínim per a cada equip, la comprovació visual de l’estat del conjunt tant dels armaris de
centralització com de les càmeres; la comprovació de tensions nominals de les fonts
d’alimentació; ajustos i calibratge; el control del cablejat i les connexions; targetes i
transmissió de fibres òptiques, i la neteja, el segellament, la comprovació d’estanquitats,
entre d’altres.
3.1.2.2. El manteniment preventiu del sistema de control ha d’ésser exhaustiu i ha de
garantir, entre altres actuacions, l’estat òptim del cablejat i les connexions tant de fibra
òptica com de senyals analògiques; la neteja dels connectors de fibra; l’ajust i el calibratge
de targetes receptores de vídeo; la comprovació dels monitors; la comprovació de les
funcionalitats dels multiplexadors, així com de menús i submenús; l’ajust i la comprovació
de la palanca de control (joystick); la comprovació de capacitats del disc dur; la neteja de
fitxers corruptes del disc dur, i la comprovació del funcionament correcte del sistema de
visualització i enregistrament d’imatges i del temps d’emmagatzematge indispensable de les
gravacions.
3.1.3. El manteniment correctiu ha de cobrir les actuacions de reparació i substitució dels
elements avariats o amb un funcionament deficient que afecten el servei i ha d’incloure tots
els desplaçaments necessaris a la instal·lació i el petit material, que no podran generar en
cap cas un càrrec extraordinari. A més, s’hauran de dur a terme tantes actuacions de
manteniment correctiu com siguin requerides, perquè els equips estiguin sempre en un bon
estat de funcionament i amb la màxima disponibilitat.
3.1.4. L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un servei d’assistència, la resposta i actuació
del qual ha d’incloure un servei de guàrdia i d’emergències. El personal tècnic assignat a
aquest servei ha d’estar familiaritzat amb les instal·lacions del Parlament, i el termini màxim
d’intervenció per a les instal·lacions ha d’ésser de vint-i-quatre hores (tenint en compte els
dies feiners) en les avaries greus o urgents i per a la resta de casos, de setanta-dues hores.
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3.1.5. El contracte inclou la mà d’obra fins a un màxim de cinquanta hores i una bossa de
diners per a recanvis per a afrontar les possibles reparacions dins del manteniment correctiu.
El preu màxim de l’hora d’un oficial de primera, amb l’IVA no inclòs, és el següent:
Preu unitari màxim (euros/hora) en dies
feiners

Preu unitari màxim (euros/hora) en dies
festius o en horari nocturn

40 euros/hora

45 euros/hora

3.1.6. Cada intervenció feta requerirà que l’empresa adjudicatària actualitzi la documentació
tècnica associada, que haurà de lliurar al DIES. Aquesta documentació haurà d’incloure, com
a mínim, l’elaboració de nous plànols i esquemes de principi d’instal·lacions, si escau; la
documentació tècnica i les garanties d’equips instal·lats, que serà com a mínim de dos anys,
i l’adequació i la modificació dels protocols de manteniment existents.
3.1.7. L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics necessaris per a dur a
terme les tasques de manteniment preventiu i correctiu objecte d’aquesta licitació. A més,
totes les eines que es necessitin hauran de passar les homologacions i els calibratges
corresponents que estableix la normativa vigent, de les quals l’empresa adjudicatària haurà
de presentar un llistat al DIES. Addicionalment, també haurà de disposar del programari de
programació dels equips objecte d’aquesta licitació.
3.2. Obligacions del Parlament de Catalunya
3.2.1. Facilitar l’accés a l’interior de l’edifici del Parlament de Catalunya i al seu perímetre
exterior, per tal que el personal de l’empresa adjudicatària pugui executar el manteniment
preventiu i correctiu objecte d’aquest contracte.
3.2.2. Coordinar amb el CME qualsevol actuació de manteniment preventiu i correctiu, per a
garantir-ne la possible execució planificada o no.
3.2.3. Revisar i validar, si escau, les actuacions de l’empresa licitadora.
3.2.4. Abonar els costos de manteniment preventiu i correctiu dins el termini de pagament
legalment establert, sempre que prèviament l’empresa adjudicatària hagi presentat les
factures pel manteniment executat.
3.2.5. Abonar els costos de recanvis dins el termini de pagament legalment establert, amb
l’acceptació pel DIES del pressupost corresponent, que ha de detallar la mà d’obra aplicada,
i sempre que prèviament l’empresa adjudicatària hagi presentat les factures pel
manteniment executat.

Prescripció 4. Responsables del contracte
4.1. L’empresa adjudicatària actua sota el control de la persona responsable de la supervisió
de l’execució del servei, que és la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o la
persona en qui delegui les funcions.
4.2. L’empresa adjudicatària ha de designar un responsable del contracte i un telèfon de
guàrdia.
4.3. Els responsables del contracte d’ambdues parts hauran de vetllar pel compliment i per
l’execució dels acords que són objecte d’aquest contracte.
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Prescripció 5. Vigència
5.1. El contracte entra en vigor l’1 d’octubre de 2020 i té una vigència de tres anys.
5.2. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l’apartat 5.1, es
podrà acordar la pròrroga del contracte per un període de fins a dos anys addicionals.

Prescripció 6. Funcionament del servei
6.1. Seguiment de l’execució
Es constituirà una comissió de seguiment per a vetllar pel compliment i l’execució dels acords
que són objecte d’aquest plec, que estarà integrada, com a mínim, per un representant de
cadascuna de les parts signants.
6.2. Planificació de l’execució de les tasques de manteniment
6.2.1. A aquests efectes, ambdues parts hauran de planificar l’horari del manteniment del
servei, vetllant sempre perquè no perjudiqui o dificulti el desenvolupament normal de les
tasques institucionals i funcionals habituals que es duen a terme al Parlament de Catalunya.
6.2.2. Aquesta previsió permetrà al DIES de determinar els permisos, facilitats i informacions
necessaris per a executar la feina.
6.2.3. El personal de l’empresa adjudicatària que es presenti a l’edifici del Parlament de
Catalunya s’haurà d’acreditar correctament per a accedir-hi. Si per algun motiu important i
no previst els responsables de la seguretat de l’edifici no n’autoritzessin l’accés a les
instal·lacions, s’hauria de programar la intervenció de manteniment per a la data més
propera disponible, d’acord amb les indicacions dels serveis del Parlament.

Prescripció 7. Pressupost
7.1. El pressupost anual per a dotze mesos d’execució del contracte és format per tres
capítols: el capítol 1 («Cost del manteniment»), amb 10.500 euros; el capítol 2 («Hores
extraordinàries»), amb 2.000 euros, i el capítol 3 («Quantia econòmica per a material»),
amb 2.500 euros, de la manera següent:
Import (sense IVA)

IVA (21%)

Import total (IVA
inclòs)

Cost del manteniment

10.500,00 €

2.205,00 €

12.705,00 €

Hores extraordinàries

2.000,00 €

420,00 €

2.420,00 €

Quantia econòmica per a
material

2.500,00 €

525,00 €

3.025,00 €

15.000,00 €

3.150,00 €

18.150,00 €

Concepte

TOTAL ANUAL

7.2. El pressupost màxim de licitació per al període inicial de tres anys d’execució del
contracte, sense pròrrogues i sense incloure l’IVA, és de 45.000 euros, dels quals 31.500
euros corresponen al capítol 1; 6.000 euros, al capítol 2, i 7.500 euros, al capítol 3.
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Concepte

Import (sense IVA)

IVA (21%)

Import total (IVA inclòs)

Cost del manteniment

31.500,00 €

6.615,00 €

38.115,00 €

Hores extraordinàries

6.000,00 €

1.260,00 €

7.260,00 €

Quantia econòmica per a material

7.500,00 €

1.575,00 €

9.075,00 €

45.000,00 €

9.450,00 €

54.450,00 €

TOTAL per 3 anys

Atès que la realització del capítol 2 «Hores extraordinàries» i el capítol 3 «Quantia econòmica
per a material» no es poden determinar anticipadament, l’import que se’ls atorga és màxim,
de manera que aquestes partides poden ésser utilitzades en part o totalment, sense que
representi cap compromís per al Parlament haver-les d’abonar totalment. Per tant, el
percentatge de baixa solament es podrà aplicar per als conceptes compresos en el capítol 1.

Prescripció 8. Pressupostos, albarans, certificats i informes
8.1. L’adjudicatari, després de cada actuació, ha de facilitar una còpia de l’albarà de les
feines executades en què ha d’indicar la descripció del servei prestat, la descripció de
qualsevol canvi o substitució de material i la incidència que s’ha produït o l’anomalia en
l’execució del servei. Els responsables del contracte d’ambdues parts, o les persones en qui
deleguin, donaran la conformitat als albarans.
8.2. El subministrament de nou maquinari o de recanvis s’ha de justificar per mitjà d’un
pressupost, amb l’acceptació prèvia per escrit pel DIES. No es podran pressupostar, en cap
cas, ni la mà d’obra ni els desplaçaments ni els mitjans de transport ni el petit material, ja
que aquestes despeses són incloses en l’objecte d’aquesta contractació.

Prescripció 9. Termini de garantia
El termini de garantia del contracte per a les reparacions i el nou maquinari és, com a mínim,
de dos anys.

Prescripció 10. Requisits de sostenibilitat: mesures ambientals i socials
Totes les activitats que derivin de l’execució d’aquesta licitació hauran de complir
acuradament les normatives ambientals, amb l’aplicació del principi de prevenció de la
contaminació i l’exigència que el contracte de servei incorpori millores en el seu
comportament social.

Prescripció 11. Riscos laborals
11.1. Amb relació al personal assignat, l’empresa adjudicatària ha de complir les normes i
els procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la legislació vigent
(Llei de l’Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), per la qual
cosa ha d’aportar tota la documentació que li demani el DIES per a desenvolupar la
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coordinació d’activitats empresarials, d’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei de
l’Estat 31/1995 i el Reial decret 171/2004 que la desplega, i també la següent:
a) Una llista de les persones que presten serveis a la seu del Parlament. L’empresa, un cop
adjudicat el contracte, ha de presentar una relació del responsable i de les persones
assignades al contracte que duran a terme l’execució del servei. També ha d’aportar una
relació del personal de substitució adequat en cas d’absència o de baixes per malaltia del
personal prèviament assignat, perquè sempre resti degudament cobert el servei. A aquest
efecte, l’empresa adjudicatària ha de prendre les mesures necessàries per a formar
prèviament el personal de substitució.
b) Un document signat individualment que certifiqui que les persones descrites en la lletra a
han rebut la informació i la formació inherents a llur lloc de treball i sobre les mesures
preventives que han d’adoptar.
c) Els certificats mèdics d’aptitud corresponents.
d) La designació d’un recurs preventiu, d’acord amb el que estableix el Reial decret
604/2006, del 19 de maig, si la tasca ho requereix.
e) La relació dels productes que es faran servir, amb una còpia de les fitxes de dades de
seguretat, i el compromís d’actualitzar tant aquesta relació com les fitxes de dades de
seguretat. Està expressament prohibida la utilització de productes classificats com a
carcinògens, mutàgens, teratogènics, tòxics per a la reproducció i explosius. Respecte als
productes classificats com a molt tòxics, tòxics, nocius i inflamables, se n’autoritza l’ús
sempre que s’adoptin les mesures preventives indicades en la fitxa de dades de seguretat
del producte. Com a principi general, cal tenir en compte que sempre s’han de fer servir els
productes menys perillosos.
f) La comunicació dels treballs que requereixin una autorització especial de treball (permís
de foc, confinament, accés a zones restringides, etcètera), i també de riscos nous o no
identificats.
11.2. L’empresa adjudicatària s’ha d’atenir, en tot moment, a les recomanacions i els
requeriments del DIES per a la prevenció de riscos laborals i complir les recomanacions que
es facin en aquest sentit. L’empresa adjudicatària ha de designar una persona interlocutora
per a dur a terme la coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals.
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SIGNATURA

Contractació:

Contractació del servei de manteniment del sistema de vigilància del circuit
tancat de televisió interior i exterior de l’edifici del Parlament de Catalunya

Núm. d’expedient:

PARLC-2020-00144 (TEEC)

Tipus de document:

Plec de prescripcions tècniques

615-00014/12 (SIAP)

Signant: Blai Lliso i Garcia
Càrrec: responsable d’instal·lacions i de climatització del Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat
Data: 8 de juliol de 2020

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat.)
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