Expedient núm.: 9592/2018
Assumpte: Contracte de subministrament (en règim d'arrendament) d’una llicència d’ús de
software, implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial i de Protecció
Civil a l’Ajuntament d’Abrera.

Normativa aplicable:
La justificació de la necessitat, la idoneïtat del contracte i de l’inici de l’expedient
s’efectua en compliment dels articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del sector públic.

Així mateix, es pretén modernitzar i millorar el model de gestió de la seguretat,
millorant la capacitat de gestionar de forma independent, però intercomunicada, amb
els diferents departaments de l’Ajuntament, però garantint la protecció i confidencialitat
de les dades incorporades al sistema informàtic policial.
Tipus i durada del contracte. Es preveu la formalització d’un contracte administratiu
de subministrament, amb una durada de tres anys, prorrogable per dos anys més, de
conformitat amb el Plec de prescripcions tècniques que s’adjunta.
L’eventual pròrroga s’avisarà amb una antelació de dos mesos a la finalització del
termini d’execució del contracte i serà obligatòria per al contractista.
Procediment contractual. Es considera que el procediment obert simplificat abreujat
de contractació és el més adequat per aquesta licitació atès que el valor estimat del
contracte no supera l’import de 35.000 € i que aquest procediment dóna la possibilitat
d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració
l’execució del contracte a un preu més baix.
Divisió del contracte en lots. No hi ha divisió del contracte en lots en atenció als
motius següents:
-

-

Objecte i volum del contracte: l’objecte es troba conformat per una mateixa
tipologia i mateixa funcionalitat que fan difícil i innecessari la divisió en lots.
Alhora, el seu volum econòmic no permet diferenciar llindars o franges
econòmiques. Igualment les característiques tècniques determinen unificar
aquest contracte.
Perfil dels licitadors: La licitació va dirigida a un sol perfil d’empresa que pot
aglutinar la totalitat de l’objecte del contracte.
Viabilitat econòmica: La divisió en lots no millora la viabilitat econòmica del
contracte.
Viabilitat tècnica: L’objecte al ser una unitat funcional, no aconsella la seva divisió
en lots.
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La Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Personal considera que la
contractació és necessària i imprescindible per millorar el sistema de gestió i
planificació del subministrament de la Policia Local i de Protecció Civil d’Abrera i alhora
permetre l’estudi quantitatiu i qualitatiu dels seus subministraments.

Número : 2019-0005 Data : 11/04/2019

Justificació de la necessitat de la contractació i insuficiència de mitjans:

INFORME TECNIC

Jordi Bascuñana Alfaro (1 de 1)
Tècnic de Gestió de Projectes, Seguretat i Tecnologia
Data Signatura: 11/04/2019
HASH: b1082b31bcb8aff9c7e8e0195d0602ed

INFORME

Nomenclatura del contracte:
- CPV: 72512000-7 Subministraments de gestió de documents
- CPA: 62.02.20 Subministraments de consultoria sobre programes informàtics.
Valor estimat del contracte. El VEC és de 19.342,20 € IVA exclòs, de conformitat
amb el càlcul següent:
Concepte

Import €
PBL
9.671,10
Pròrroga
6.447,40
Modificacions 20% 3.223,70
VEC
19.342,20

Disponibilitat de la despesa. La despesa de 2.600,45 € (corresponent a vuit mesos
d’execució) anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost
municipal vigent, la de 3.900,67 € a càrrec de 2020 i 2021 i la de 1.300,22 € (quatre
mesos) a càrrec de 2022.
Criteris d’adjudicació. Els criteris per a l’adjudicació del contracte seran els següents:
Criteris
a) Oferta econòmica. S’avaluarà mitjançant la fórmula:
P= (L - O) * 60 / (L- B), on:
P: puntuació
L: pressupost de licitació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades.

Punts

60

b) Millores. Cada millora ofertada es valorarà amb 10 punts:
1. Consultoria presencial en l’Ajuntament (3 dies a l’any) per a la implantació
de les novetats i el reforç general del projecte
2. Consultor/s assignat/s de forma permanent per a recolzar el responsable
del projecte en la resolució de problemes i explotar l’eina informàtica
3. Informes i estadístiques semestrals dissenyats conjuntament amb
l’Ajuntament
4. Assessorament i suport tècnic per a la integració informàtica de bases de
dades i interconnexió amb d’altres programes informàtics de l’Ajuntament
d’Abrera.
A l’oferta s’adjuntarà un annex explicant el contingut de cada millora proposada.

Subcontractació. No s’admet.
Cessió del contracte. S’admet.
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El preu és adequat a mercat.

INFORME TECNIC

El costos del PBL corresponen al lloguer d’aplicació informàtica.

Número : 2019-0005 Data : 11/04/2019

Pressupost base de licitació. És de 9.671,09 €. A aquest import s’afegirà un 21%
d’IVA 2.030,93 €, el que comporta un total 11.702,02 €.

Condicions especials d’execució. Les obligacions del contractista de caràcter
especial d’execució seran les següents:
En compliment de la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera el dia
26/01/2017, en la que es va acordar: “2) Vetllar perquè les empreses que intervenen en la
prestació de subministraments o subministraments a l'Ajuntament d‘Abrera es comprometin a
garantir una remuneració mínima de 1.071,43 € als seus treballadors i treballadores”,

l’adjudicatari haurà de garantir que els treballadors destinats a l’execució del present
contracte rebran una remuneració no inferior als 15.000 € anuals.
Supòsits modificació del contracte. Percentatge: 20%. Justificació: Es podrà ampliar
el subministrament necessari per a la gestió d’expedients objecte d’aquest contracte
per canvis normatius que suposin modificacions tecnològiques rellevants.

Disposicions generals. El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article
192 i següents de la LCSP, i a més, seran específiques d’aquesta contractació les
infraccions i sancions que assenyala aquest plec.
Infraccions. Les infraccions en que pugui incórrer l’adjudicatari, en el compliment de
l’objecte del contracte, es qualificaran de molt greus, greus i lleus.
Infraccions lleus. Es consideren infraccions lleus les que es relacionen a continuació:
a) Tots els actes o conductes del contractista o del seu personal que posin en
perill o puguin perjudicar el subministrament.
b) Tots els actes de negligència en el subministrament.
c) Qualsevol altra infracció que impliqui una negligència simple en el
subministrament.
d) En general, totes les infraccions que no puguin ser considerades greus o molt
greus i que suposin d’alguna manera un incompliment de les condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques sempre que suposin un
perjudici lleu en el subministrament.
Infraccions greus. Es consideren infraccions greus les que es relacionen a
continuació:
a) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per al subministrament.
b) La modificació del subministrament sense causa justificada i sense notificació
prèvia.
c) Incompliment dels acords o decisions de l'Ajuntament, sobre variació de detall
que no impliquin major despesa per a l'adjudicatari.
d) La falsedat de la informació que es faciliti a l’Ajuntament.
e) La inexistència dels mitjans tècnics especificats a l’oferta o la manca
d’operativitat d’aquests.
f) No comunicar immediatament als subministraments tècnics municipals les
deficiències o irregularitats en el subministrament.
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Règim de penalitats:

INFORME TECNIC

Responsable tècnic del contracte: Tècnic de Gestió de Projectes de Seguretat i
Tecnologies.

Número : 2019-0005 Data : 11/04/2019

Revisió de preus: No hi ha revisió de preus.

g) L’incompliment de les condicions del subministrament.
h) No lliurar la documentació referida al contracte i demanada pel tècnic
responsable.
i) La realització de tres faltes lleus.
Infraccions molt greus. Es consideren infraccions molt greus les que es relacionen a
continuació:
a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives al
subministrament o prestació del subministrament. Per reiteració s'entendrà
l'incompliment de tres o més ordres.
b) Paralització o interrupcions no justificades en el subministrament.
c) Frau en la forma de realitzar el subministrament.
d) La realització de tres infraccions greus.

a) Si produeixen un dany avaluable econòmicament: multa pel valor del quàdruple
del subministrament/subministrament no efectuat o del dany produït.
b) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 500 a 1.000 euros, podent
donar lloc a la resolució del contracte en els casos previstos per la legislació
aplicable o quan a més afectin a les obligacions essencials.
2) Per a les infraccions qualificades de greus:
a) Si produeixen un dany avaluable econòmicament: multa pel valor del triple del
subministrament/subministrament no efectuat o del dany produït.
b) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 100 a 499 euros.

INFORME TECNIC

1) Per a les infraccions qualificades de molt greus:

Número : 2019-0005 Data : 11/04/2019

Penalitats.

a) Amb advertiment i amonestació quan sigui la primera vegada, i
b) Multes de 20 fins a 99 euros, les consecutives.
L’import de les penalitats imposades mai podrà ser inferior al cost del subministrament
no efectuat o a la quantia del benefici il·lícit estimat.
L'Ajuntament, després de la tramitació d’un expedient amb audiència del adjudicatari,
podrà actualitzar l'import en euros de les sancions previstes en el paràgraf anterior,
d’acord amb la depreciació de la moneda, la substitució de la unitat monetària o
qualsevol altra causa anàloga.
Expedient previ. Les penalitats s'imposaran en virtut d'expedient instruït, que incoarà
l'òrgan de contractació, a proposta del tècnic municipal responsable del contracte o per
denúncies rebudes dels ciutadans. En tot cas, es donarà audiència a l’adjudicatari per
un termini de deu dies.
L'import de les penalitats econòmiques podrà ser descomptat per part de l’Ajuntament,
dels pagaments que es realitzin a favor de l’adjudicatari per l'execució del
subministrament o bé podrà carregar-se sobre la garantia definitiva; en aquest cas,
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3) Per a les infraccions qualificades de lleus:

l’adjudicatari, a requeriment de la Corporació i en el termini que aquesta determini,
reposarà l'esmentat import fins a conformar la totalitat de la garantia.
Indemnitzacions. Amb independència de la sanció corresponent, l'empresa
adjudicatària indemnitzarà a l’ajuntament per la manca total, deficient o incomplet
subministrament per part d'aquell i sempre que els esmentats fets ocasionin un
perjudici a la Corporació al suplir aquesta el treball de l’adjudicatari per mitjans propis o
aliens.
Conclusió:

El tècnic de gestió de projectes de Seguretat i Tecnologies,
Jordi Bascuñana Alfaro
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Abrera, a data de la signatura electrònica.

INFORME TECNIC

Tot el que s’informa als efectes oportuns i per al coneixement de l’òrgan de
contractació.

Número : 2019-0005 Data : 11/04/2019

S’informa favorablement la contractació del subministrament (en règim de lloguer)
d’una llicència d’ús de software i la posada en marxa i manteniment d’una aplicació
informàtica de gestió policial i de Protecció Civil a l’Ajuntament d’Abrera.

