INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
Tipus de contracte:

Serveis

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)

Procediment:

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

Unitat promotora:

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

615-00014/12 (SIAP)

Valor estimat del contracte: 75.000 € (sense IVA)
Pressupost base de
licitació:

45.000 €
(sense IVA)

9.450 €
(21% IVA)

54.450 €
(amb IVA)

Durada:

3 anys (amb possibilitat de prorrogar fins a dos anys més)

Partida pressupostària:

D/2130001

1 d’octubre de 2020, sens perjudici que es pugui iniciar en una data
Inici del termini d’execució: posterior si així ho exigeixen la tramitació i la data de finiment del
procediment licitatori

1. Justificació de la necessitat de contractar. Idoneïtat de l’objecte i el seu
contingut per a satisfer les necessitats del Parlament. Naturalesa i extensió
de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte (article 28 de la
LCSP)
L’objecte d’aquesta contractació és el servei de manteniment del sistema de vigilància del
circuit tancat de televisió interior i exterior de l’edifici del Parlament de Catalunya.
El Parlament de Catalunya té un sistema de vigilància amb un circuit tancat de televisió
(CTTV) regulat a l’empara del Decret 134/1999, del 18 de maig, de regulació de la
videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya,
l’autorització del qual es renova anualment.
La gestió de la vigilància dins aquest marc normatiu, al Parlament de Catalunya, és a càrrec
del Cos de Mossos d’Esquadra, coordinadament amb el Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat del Parlament (DIES), que és qui subministra els equips i gestiona
el servei de manteniment preventiu i correctiu.
És per això que el Parlament té la necessitat de contractar-ne el servei de manteniment, a
fi de garantir el funcionament correcte d’aquesta infraestructura, així com la immediata
resolució d’incidències i avaries.
La instal·lació està formada per un circuit tancat de televisió amb els components següents:
a) Un sistema de vigilància CTTV exterior format per vint-i-quatre càmeres, onze de fixes i
tretze de robotitzades.
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b) Un sistema de vigilància CTTV interior format per quatre càmeres fixes.
c) Un sistema de control dels sistemes de CTTV situat a la sala de televisió 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.
Ateses les característiques de la instal·lació, el servei està compost pels elements següents:
-

Un manteniment preventiu, per mitjà de revisions periòdiques per a assegurar el
funcionament correcte del maquinari, 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
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i les necessitats
operacionals.

-

Un manteniment correctiu, que cobreix les actuacions de reparació i substitució dels
elements avariats o que tenen un funcionament deficient i afecten el servei.

-

Una quantitat econòmica que inclou la mà d’obra fins a un màxim de quaranta hores
i amb una bossa de diners màxima per a cobrir recanvis.

De conformitat amb el que determina 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 (LCSP), per l’import i a l’efecte de la no recurrència del contracte, s’ha de procedir
a la licitació d’aquest servei.
A fi de complir la legalitat vigent, es proposa per a aquesta licitació, atesa la seva quantia,
el procediment obert simplificat.

2. Forma en què s’ha de determinar el preu del contracte (article 100 i
següents de la LCSP)
El preu del contracte s’ha determinat sobre la base del preu del servei prestat durant els
darrers sis mesos i l’actual preu de mercat d’aquests tipus de prestacions, tenint en compte
les despeses derivades de l’aplicació de la normativa laboral vigent.
Es proposa que la durada inicial del contracte sigui de tres anys, prorrogables per un o dos
anys més, i, per tant, el valor estimat del contracte, que inclou les possibles pròrrogues, és
de 75.000 euros, sense IVA.
El pressupost màxim de licitació per als tres anys de durada inicial del contracte resta fixat
en 45.000 euros, que amb els 9.450 euros corresponents al 21% d’IVA, fan un total de
54.450 euros i es desglossa en tres capítols de la manera següent:
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Concepte
Capítol
1.
manteniment
Capítol
2.
extraordinàries

Cost

del
Hores

Capítol 3. Quantia econòmica
per a materials
TOTAL

Import (sense IVA)

21% d’IVA

Total (IVA inclòs)

31.500,00 €

6.615,00 €

38.115,00 €

6.000,00 €

1.260,00 €

7.260,00 €

7.500,00 €

1.575,00 €

9.075,00 €

45.000,00 €

9.450,00 €

54.450,00 €

El preu del capítol 1 es determina així perquè actualment el Parlament té contractat un servei
similar per mitjà d’un contracte menor.
Atès que la realització del capítol 2 («Hores extraordinàries») i del capítol 3 («Quantia
econòmica per a materials») 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
completament. Per tant, la baixa solament es podrà aplicar per als conceptes compresos en
el capítol 1.
S’estableix que el termini d’execució del contracte comenci l’1 d’octubre de 2020 i, per tant,
atès que es tracta d’un expedient de despesa pluriennal, la previsió de la despesa màxima
distribuïda per les anualitats 2020-2023 és la següent:
Any

Import (sense IVA)

Import (IVA inclòs)

3.750,00 €

4.537,50 €

2021 (12 mesos)

15.000,00 €

18.150,00 €

2022 (12 mesos)

15.000,00 €

18.150,00 €

2023 (9 mesos)

11.250,00 €

13.612,50 €

TOTAL

45.000,00 €

54.450,00 €

2020 (3 mesos)

Així mateix, atès que el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici
pressupostari, el contracte resta sotmès a l’autorització de la despesa per part de l’òrgan
competent del Parlament i, per tant, condicionat a aquesta autorització.
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3. Justificació de la manca de mitjans propis en els contractes de serveis
(article 30.3 de la LCSP)
El Parlament no disposa, entre els treballadors de l’Administració parlamentària, de personal
per a dur a terme el manteniment de les instal·lacions i el maquinari específic del circuit
tancat de televisió objecte del contracte. És per això que s’entén necessari fer-ne la
contractació externa.

4. Justificació de la no divisió en lots (article 99.3 de la LCSP)
La licitació d’aquest servei es farà en un sol lot, ja que per la seva naturalesa i per a garantirne la correcta execució, optimitzar organitzativament el servei i aprofitar recursos i
desplaçaments, és necessari que un únic proveïdor assumeixi el manteniment del conjunt
de la instal·lació.

Signant: Maria Beascoa i Amat
Càrrec: cap 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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