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Expedient de contractació núm. 2019.08
Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ,
TRANSMISSIÓ D’ACTES I EL SEU MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA
1. INTRODUCCIÓ
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment, a través del denominat Acord marc, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de
les entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’entitat.
2. ANTECEDENTS
L’any 2016, el Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), com a entitat
que vetlla per la millora, l’optimització i l’eficiència en la utilització dels recursos públics de les
entitats locals de Catalunya, va formalitzar, per encàrrec de la Central de contractació de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM), l’Acord marc de
subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.01). En el
transcurs de l’Acord marc vigent, iniciat el 12 de desembre del 2016, han estat 95 entitats
locals que han fet ús de l’acord marc per proveir-se de sistemes de videoacta, equips de
gravació i transmissió d’actes, en la modalitat de compra i d’arrendament.
Vist que la vigència del citat Acord marc finalitza el proper 12 de desembre de 2020, el CCDL va
acordar, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM, la incoació de l’expedient de la
licitació de l’Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació,
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2019.08), per tal de donar cobertura al subministrament d’aquests sistemes de
videoacta, i els corresponents equips de gravació, transmissió d’actes, així com també, als
serveis de manteniment i de suport associats.
Així mateix, es van realitzar les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb les
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previsions de l’article 40 de la Directiva 2014/24/UE (en endavant, la DN) i de l’article 115 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, la LCSP) i la
Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre procediment i actuacions a realitzar amb motiu
dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en les licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de
subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya o altres contractes
encomanats pels esmentats ens locals. Aquestes s’estructuraren sota la coordinació de l’àrea
d’Estudis i contractació l’ACM, de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit entre el
CCDL i l’ACM, i de les quals se’n derivà la redacció de l’Informe respecte dels resultats de les
consultes preliminars, publicat al perfil de l’entitat en data 29 de juliol de 2020, on s’exposaren
les principals conclusions extretes per a la preparació i configuració d’aquesta licitació.
Respecte les principals conclusions i consideracions efectuades en aquest informe cal posar de
relleu que finalment els plecs objecte d’aprovació s’han apartat, en part, d’algunes d’aquestes,
concretament de les següents:
-

L’informe preveia la divisió en lots i sublots de l’objecte de l’Acord marc, però tal i com
ha quedat justificat a la clàusula 2a del PCAP i, com posteriorment, es fa referència en
aquest mateix informe, finalment, s’ha optat per no dividir-lo en sublots, vistes les
característiques tècniques d’aquests sistemes que requereixen compatibilitats entre
els softwares, equips, accessoris i serveis de manteniment.

-

D’altra banda, l’informe preveia que l’objecte de l’Acord marc inclouria un lot específic
de subministrament d’un sistema de videoconferència, gravació i transmissió d’actes i
el seu manteniment, el qual finalment no serà objecte de licitació, atès que aquesta
prestació està sent licitada per una altra Central de contractació de l’àmbit territorial
de Catalunya on hi estan adherides diverses entitats locals i, per tant, decau la
necessitat i idoneïtat de que el CCDL la liciti.

-

Tanmateix, tampoc s’ha previst la revisió de preus de l’Acord marc, vista la naturalesa
de les prestacions que finalment són objecte de licitació.

3. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
L’aprovisionament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes així com
també la prestació de determinats serveis associats com els de manteniment o assistència
tècnica, constitueixen una necessitat per al desenvolupament de les activitats dutes a terme
pels membres del CCDL i l’ACM, els ens locals que estan vinculats a aquests membres, així com
els seus ens dependents.
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A arrel de la detecció d’aquestes necessitats i de les conclusions extretes del procediment de
consultes preliminars de mercat, s’ha optat per la preparació d’una licitació d’un Acord marc
amb els següents objectius:
-

Determinar els sistemes de videoacta que compraran o arrendaran les entitats locals
de Catalunya corresponents adherides al sistema de contractació centralitzada del
Consorci, concretant les marques i models, amb les corresponents adequacions, que si
s’escau es considerin els més convenients per a les necessitats específiques de les
entitats locals, així com el corresponent servei de manteniment.

-

Seleccionar diverses empreses amb l’habilitació empresarial per subministrar els
sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment,
mitjançant les modalitats de compra i d’arrendament amb o sense opció de compra,
així com els corresponents serveis de manteniment associats.

-

Fixar els corresponents preus unitaris màxims de compra, i dels de la quota
d’arrendament i del cànon de manteniment dels subministraments comprats objecte
de l’Acord marc.

-

Establir les condicions generals d’execució dels futurs contractes basats de compra,
incloses, si s’escau, les prestacions de manteniment i d’arrendament amb o sense
opció de compra, l’adquisició del qual es podrà realitzar de manera individualitzada
per les entitats locals destinatàries o bé agregada pel CCDL.

4. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Les entitats locals de Catalunya no disposen de la capacitat d’obrar ni la capacitat tècnica per a
dur a terme les prestacions objecte d’aquest Acord marc.
Així mateix, la complexitat de les actuacions preparatòries necessàries per la tramitació d’un
expedient de contractació, situa en una posició estratègica a les Centrals de contractació, vist
que aquestes, tal i com es destaca en la LCSP poden garantir mitjançant la seva especialització,
el suport necessari a les entitats públiques en matèria de contractació, la dotació de seguretat
jurídica en aquests procediments, l’estalvi de recursos humans i materials de les entitats que
en siguin destinatàries, i per tant la racionalització i eficiència en la utilització dels fons públics,
així com també, l’assegurament de l’obtenció d’ofertes que garanteixin una bona relació
qualitat-preu, degut a les economies d’escala.
5. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
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El contracte té per objecte el subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació,
transmissió d’actes així com també la prestació de determinats serveis associats com els de
manteniment o assistència tècnica, necessaris per les entitats locals de Catalunya.
En aquest sentit, vistes les apreciacions anteriorment efectuades, es considera adequat que
aquesta contractació s’articuli mitjançant la figura de l’Acord marc, atès que aquesta permet
una homologació de productes i d’empreses subministradores, flexibilitza la determinació de la
quantitat de béns a lliurar i de serveis a prestar, així com també, permet estimar l’import de la
despesa efectiva i el benefici real de les empreses adjudicatàries d’aquest Acord marc.
D’acord amb l’excepció prevista a l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte d’aquest Acord marc no s’ha
dividit en lots vistes les característiques tècniques d’aquests sistemes que requereixen
compatibilitats entre els softwares, equips, accessoris i serveis de manteniment.
En aquest sentit, les prestacions que inclou l’objecte del contracte són les que s’identifiquen a
continuació:
Prestació 1. Subministrament i instal·lació del software de gravació, gestió i signatura digital
Prestació 2. Subministrament i instal·lació del software de retransmissió en directe
Prestació 3. Subministrament i instal·lació de l’equip de control
Prestació 4. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala convencional primera
càmera
Prestació 5. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala convencional següents
càmeres
Prestació 6. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala noble primera càmera
Prestació 7. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala noble següents càmeres
Prestació 8. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala convencional primers 5
micròfons
Prestació 9. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala convencional següents
micròfons
Prestació 10. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala noble primers 5 micròfons
Prestació 11. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala noble següents micròfons
Prestació 12. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio inalàmbric (per unitat)
Prestació 13. Subministrament i instal·lació del sistema de connexió remot (per usuari)
Prestació 14. Subministrament i instal·lació de l’equip de connexió remot (per unitat)
Prestació 15. Subministrament i instal·lació del sistema de votació (per usuari)
Prestació 16. Subministrament d’allotjament al servidor local (per TB)
Prestació 17. Subministrament d’allotjament al núvol (per TB)
Prestació 18. Serveis de manteniment sistema complert
Prestació 19. Serveis de manteniment software de gravació, gestió i signatura digital
Prestació 20. Serveis de manteniment software de retransmissió en directe
Prestació 21. Serveis de manteniment software de connexió remota
Prestació 22. Serveis d’assistència tècnica per sessions dels òrgans col·legiats
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6. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC I MODALITAT
En virtut de les consideracions de l’article 131.2 de la LCSP, la licitació d’aquest Acord marc es
realitzarà mitjançant les normes reguladores del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, previstes en els articles 156 i següents de la LCSP.
La modalitat de l’Acord marc és de selecció d’empreses, de conformitat amb les previsions de
l’article 221.4 de la LCSP, seleccionant un mínim de 3 empreses i un màxim de 8 empreses.
La decisió relativa a la metodologia d’Acord marc s’ha pres tenint en compte les conclusions
extretes de les consultes preliminars de mercat, tenint en compte l’estructura del sector
empresarial.
7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’han
tingut en compte les estimacions de subministraments i serveis associats que es podran derivar
d’aquest Acord marc, basades en les dades extretes durant la vigència de l’Acord marc del
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.01); la
projecció dels nous sistemes tenint en compte el marc actual en els diferents ens locals
destinataris; també de l’estudi dels preus generals de mercat relatius als subministraments i
serveis objecte de licitació; així com també, tenint en compte l’import de les eventuals
pròrrogues d’aquest Acord marc i el de les seves potencials modificacions previstes en la
clàusula cinquanta-quatrena d’aquest plec, les quals de conformitat amb les previsions de
l’article 204 de la LCSP no podran excedir d’un 20% del preu inicial, així com també, aquesta
xifra incorpora la previsió d’un 10% addicional, d’acord amb les previsions dels articles 301.2 i
309.1 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de preus unitaris.
Al tractar-se d’un Acord marc estem davant un expedient de contractació que no compromet
crèdit pressupostari més enllà de les despeses derivades dels anuncis de licitació. En aquest
sentit, serà en l’adjudicació dels contractes basats per part dels ens locals quan es
comprometeren crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries
de les entitats locals.
8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència mínima requerida a les empreses licitadores per a la prestació dels
subministraments i serveis objecte de l’Acord marc es detalla a la clàusula 16a del PCAP.
Els motius que han justificat l’elecció d’aquests criteris de solvència han estat els següents:
5
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•

SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA:

L’article 87 de la LCSP ofereix a l’òrgan de contractació la facultat d’escollir els mitjans a través
dels quals els candidats hauran d’acreditar que podran fer front, des d’una vessant econòmica i
financera, a les obligacions inherents a l’execució de l’Acord marc i els seus contractes basats.
En aquest sentit, tenint en compte les característiques de l’Acord marc i l’import total del
mateix, es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte, exigir una solvència econòmica
que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
- D’acord amb l’article 87.1 apartat a) de la LCSP i tenint en consideració les prestacions
objecte d’aquest Acord marc, s’ha estimat oportuna l’exigència d’un volum anual de
negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, d’import igual o superior al
valor anual mitjà de l’Acord marc. En aquest sentit, al tractar-se, d’acord amb l’article
221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es conclourà amb diverses empreses, no resulta
necessària l’exigència de la totalitat d’aquest import com a requisit de solvència
econòmica o financera i, per aquest motiu, es requerirà que les empreses disposin d’una
solvència mínima equivalent a l’import resultant de dividir el volum de negocis esmentat
anteriorment per vuit, al ser aquest el nombre màxim d’empreses a seleccionar per cada
unitat de licitació.
En conseqüència, es respecta el límit màxim establert a l’article 87.1 a) de la LCSP, d’acord amb
el qual el volum de negocis mínim anual exigit no podrà excedir d’una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
•

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:

Els article 89 i 90 de la LCSP atorguen a l’òrgan de contractació la potestat d’escollir el mitjà o
mitjans a través dels quals els candidats hauran d’acreditar els seus coneixements tècnics,
eficàcia, fiabilitat i experiència en la prestació dels subministraments objecte del contracte, a fi
d’assegurar que aquests reuneixen les condicions professionals i tècniques necessàries per
garantir el correcte desenvolupament dels subministraments objecte del contracte.
Així doncs, amb estricta subjecció a les prescripcions de l’article 89.1 apartat a) i a l’article 90.1
apartat a) de la LCSP i tenint en compte la naturalesa dels subministraments objecte de l’Acord
marc, s’ha considerat oportuna l’exigència dels següents mitjans d’acreditació de la solvència
tècnica o professional:
- Relació dels principals subministraments realitzats en els tres últims anys, d’igual o
similar naturalesa que l’objecte de l’Acord marc, en relació als quals el sumatori dels
imports dels subministraments o serveis d’un dels anys sigui igual o superior al 70% del
valor d’una anualitat del pressupost de licitació (IVA exclòs). En aquest sentit, al tractar6
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se, d’acord amb l’article 221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es conclourà amb
diverses empreses, no resulta necessària l’exigència de la totalitat d’aquest import com
a requisit de solvència tècnica o professional, per aquest motiu, es requerirà que les
empreses disposin d’una solvència mínima equivalent a l’import resultant de dividir
l’import esmentat anteriorment per vuit, al ser aquest el nombre màxim d’empreses a
seleccionar per cada unitat de licitació.
Tanmateix, subsidiàriament, les empreses de nova creació per tenir una antiguitat inferior a
tres anys, podran presentar l’acreditació de la solvència tècnica mitjançant:
-

La indicació del personal tècnic i xarxa de distribuïdors, integrats o no a l’empresa, que
es compromet a adscriure a l’execució del contracte, tan pel que fa als
subministraments com dels serveis de manteniment associats.

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En la clàusula 18a del PCAP es determinen els criteris d’adjudicació, els quals han estat
configurats amb la finalitat de seleccionar les millors proposicions relació qualitat – preu,
d’acord amb les previsions de l’article 145 de la LCSP.
S’han establert diversos criteris de valoració subjectes a un judici de valor i criteris automàtics,
valorables tots ells fins a un màxim de 100 punts.
• CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR:
D’acord amb l’article 145 de la LCSP s’han fixat els següents criteris subjectes a un judici de
valor:
o

IDONEÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE VIDEOACTA (fins a un màxim de 25
punts)
o

De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la
qualitat dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa
que presenti la millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració
aspectes relatius al valor tècnic dels subministraments i les seves
característiques funcionals, tal i com especifica l’article 145.2 apartat primer de
la LCSP, concretament, la intuïtivitat del funcionament del sistema i la seva
agilitat i operativitat, atès que són les principals característiques que atorguen
un major grau de qualitat de les prestacions.

• CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS:
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D’acord amb les previsions de l’article 146.2 de la LCSP, al establir-se diversos criteris
d’adjudicació es dona preponderància els valorables automàticament, en els termes següents.
o

AVALUACIÓ DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA (fins a un màxim de 75 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica de les empreses, segons el criteri del
preu més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari per a cadascuna de les
prestacions que integren l’objecte de l’Acord marc, sobre els quals s’aplicarà un
percentatge fixat en el PCAP per tal d’obtenir l’oferta econòmica global ponderada i
poder calcular la puntuació segons aquest criteri mitjançant la fórmula fixada en la
clàusula 18a del PCAP.

10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D’acord amb les exigències de l’article 202 de la LCSP s’han previst un seguit de condicions
especials d’execució de caràcter social i ètic.

- Condicions especials d’execució de caràcter social
En primer lloc, s’ha previst com a condició especial d’execució que les empreses que resultin
seleccionades hauran de fomentar, sempre i quan sigui possible i necessari adscriure nou
personal per a l’execució d’aquest Acord marc, la contractació de personal amb dificultats per
inserir-se en el mercat laboral, atès que d’acord amb les previsions de l’article 202.2 de la
LCSP, es poden fixar condicions especials d’execució referides a consideracions de tipus social,
que entre d’altres promoguin l’ocupació de persones amb especials dificultats d’inserció al
mercat laboral.
Aquesta condició es considera vinculada amb l’objecte de l’Acord marc vist que per a la seva
execució es requereix l’adscripció de diferent tipologia de personal per a dur a terme les
prestacions que el configuren.
- Condició especial d’execució ètica
D’altra banda, de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’introdueix una condició especial
d’execució de caràcter ètic, tot preveient una sèrie d’obligacions com per exemple, l’observança
dels principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents
8
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Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya

a les prestacions objecte dels contractes, la no realització accions que posin en risc l’interès
públic, etc.
- Condició especial d’execució relativa al tractament de dades personals
En virtut del que disposa l’article 202 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte que la seva
execució pot implicar la cessió de dades personals per part de les entitats destinatàries de
l’Acord marc, les empreses seleccionades i adjudicatàries s’obliguen al compliment a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Barcelona, 2 de desembre de 2020
La Directora General del CCDL

Joana Ortega i Alemany
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