
                                                                 

                                                             

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE MANTEMENTO E SOPORTE DO SISTEMA DE VIDEOACTA E DO
SERVIZO DE HOSTING E ALMACENAMENTO DO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE 2019/C004/000008

1.- Obxecto do contrato

O  obxecto  do  presente  prego  de  prescricións  técnicas  é  contratar  o  servizo  de
mantemento e soporte do sistema de vídeo acta do Concello de Ames así como do
servizo de hosting e almacenamento das mesmas.

O sistema de vídeo acta foi introducido de forma normativa no noso concello a través
da primeira modificación puntual do ROM, concretamente do seu artigo 38. 

Esta  modificación  tivo  lugar  por  acordo  plenario  do  31  de  maio  de  2018  sendo
publicado o texto modificado no BOP nº 144 do 31 de xullo de 2018.

2.- Motivación da contratación

O  Concello  de  Ames  consciente  da  importancia  que  ten  a  transparencia  e  a
participación puxo en marcha fai dous anos o servizo de vídeo acta para a gravación
das sesións plenarias. Na actualidade este servizo atopase funcionando pero sen
mantemento, o cal é necesario ante calquera incidencia que se poida producir. 

Así  mesmo,  é  necesario  contratar  o  hosting  e  almacenamento  que  permita
salvagardar os vídeos gravados, sen ocupar espazo no servidor do concello. En todo
caso,  as  vídeo  actas  faranse  públicas  de  forma  aberta  a  través  do  Portal  de
Transparencia da web municipal

A empresa Ambiser, provedora do sistema de vídeoacta actual, á a propietaria en
exclusividade  dos  códigos  fonte,  razón  pola  que  resulta  necesario  plantear  a
licitación con esta única empresa por razóns técnicas.

3.- Descrición do Servizo a contratar

O  servizo  de  vídeo  acta  utilizase  na  actualidade  para  a  gravación  das  sesións
plenarias. Tamén pode ser utilizado para a gravación de outro tipo de sesións como
mesas xerais de negociacións, reunións de traballo, etc sempre e cando teñan lugar
no salón de plenos do concello que é onde está instalado o sistema.

O servizo de soporte e mantemento comprende a totalidade das sesións plenarias
ordinarias e extraordinarias, tanto en días laborais como non laborais ata un máximo
de 16 plenos/ ano. Non obstante, a regra xeral é que as sesións plenarias teñan
lugar os días laborais, concretamente os xoves ás 20.30 horas. 

Cada convocatoria de sesión plenaria será notificada ó adxudicatario para que estea
dispoñible e poda solucionar ás incidencias técnicas que podan producirse durante a
gravación da sesión.
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A especialidade do sistema fideo acta, propiedade de Ambiser,  é que permite facer a
gravación especificando primeiro o punto da orde do día e o interveniente o que facilita un
seguimento posterior das intervencións por asuntos e orador/a.

Ademais, dito sistema conten software de sinatura electrónica que permite expedir a acta
de forma inmediata.

O servizo a contratar comprende o mantemento e soporte da vídeo acta actual e o hosting
e almacenamento dos arquivos xenerados. Xenerada a vídeo acta será posible a súa
consulta na web municipal pudendo realizar as búsquedas por asuntos e/ou oradores/as.

O servizo permite:

- Emisión en directo das sesións plenarias

- Xerar unha acta detallada con resumen dos acordos alcanzados especificando lugar e
hora de celebración, asuntos, asistentes e intervencións.

- Sinatura electrónica de curso legal da persoa ou persoas que legalmente deban asinar a
Acta (  secretario/a e alcalde/esa)  mediante Certificado dixital  expedido pola FNMT ou
Autoridade Autonómica (CATCert, Izenpe, ACCV, etc.) ou DNI electrónico.

- Difusión na web municipal con acceso por punto e/ou oradores/as

- Hosting e almacenamento das vídeo actas fora do servidor municipal

- Indexación de vídeo (minutaxe) polos seguintes conceptos:

+ Orden do Día

+ Intervintes

- Os parámetros estándares de gravación:

• 25 frames por segundo

• Resolución de 320x240 pixeles

• Tasa de muestreo de 225 kbps

Para  un  Pleno  de  3  horas  requirese  uns  5  Gb.  Para  os  Plenos  dun  año  (uns  16)
necesitase 80 Gb, de forma estimada.

4.- Medios materiais e persoais do adxudicatario

Para o servizo de soporte e mantemento da vídeo acta será necesario contar con un
coordinador/a de proxecto, deseñadores/as, analistas e programadores/as.

A estimación é de unas 72 horas/ano para estes traballos de soporte e mantemento.

No  que  respecta  ao  servizo  de  migración  e  hosting  (almacenamento),  estimase  a
necesidade dun coordinador/a de proxecto e un analista de sistema cunha estimación de
36 horas/ano de traballo estimadas. 

A empresa adxudicataria deberá dispoñer do material ou equipo que sexa necesario para
a correcta realización dos servizos de soporte e mantemento das vídeo actas.

Asimesmo, a empresa deberá dispoñer  dun sistema de almacenamento,  hosting,  que
cumpra coa normativa e a protección de datos para o almacenamento das vídeo actas.



                                                                 

                                                             

5.- Obrigas do adxudicatario:

1ª.- Deberá prestar os servizos contratados de conformidade co especificado nos
pregos de licitación e tendo en conta as instrucións do responsable do contrato.

2ª O servizo comprende o soporte e mantemento das sesións plenarias, calquera
que sexa o día e hora de celebración.

3º.- O contratista deberá cumprir as disposicións vixentes en materia de seguridade
social,  laboral,  seguridade e hixiene no traballo de todo o seu persoal adscrito á
realización  do  servizo  respecto  do  que  ostentará,  en  todo  caso,  a  condición  de
empresario.

4º. O contratista deberá cumprir toda a normativa de seguridade, confidencialidade e
protección de datos.

4ª O coordinador de proxecto ( cuxo nome e datos de identificación e comunicación
serán comunicado ao responsable do contrato) terá as seguintes funcións:

a)  Se  encargará  de  facilitar  o  correcto  funcionamento  do  sistema  (hardware  y
software) e resolver as incidencias que podan ocorrer no período contratado. Os
servizos incluídos no soporte serán os seguintes:

•  Recomendacións  de  mellora  (xestión  do  almacenamento,  configuración  do
sistema, actualizacións de software, etc.)

•  Soporte  remoto:  conexión  remota  ao  sistema  para  dar  soporte  ou  instalar
actualizacións.

• Diagnóstico de problemas de forma remota.

• Diagnóstico de problemas hardware a distancia

• Resolución de dúbidas de funcionamento dos diferentes usuarios do sistema
(traballadores, administradores informáticos, técnicos municipais).

As  incidencias  poderán  comunicarse  por  correo  electrónico  ou  por  teléfono,  en
horario laboral de luns a venres.

As  incidencias  reportadas  atendéranse  de  forma  inmediata,  si  afectan  a
funcionalidades críticas para o funcionamento do sistema informático e en 12 horas
en aquelas incidencias que non afecten de maneira crítica ao funcionamento dos
servizos municipais.

O  prazo  máximo  de  resolución  será  de  24  horas,  no  caso  de  incidencias
consideradas non críticas e de forma inmediata nas críticas.

Considéranse incidencias críticas aquelas que impidan a gravación dunha sesión
plenaria,  mentres que as incidencias non críticas son aquelas que conleven una
perdida parcial da funcionalidade do sistema ou unha degradación do funcionamento
normal, aínda cando non supoña perda de funcionalidade.

6.- Dereitos do adxudicatario
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1ªO adxudicatario percibirá a retribucións fixada no contrato.

2ª O Concello de Ames porá a disposición da empresa as instalacións necesarias para o
desenvolvemento das gravacións das sesións de maneira idónea: equipo de gravación,
ordenador e cámara, así como son e conexións. 

7.- Confidencialidade

O adxudicatario queda expresamente obrigado a cumprir  coa normativa vixente sobre
protección de datos de carácter persoal e sobre o Esquema Nacional de Seguridade.

Todos os datos manexados polo contratista  derivados da prestación contratada serán
propiedade do Concello de Ames.
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