Ajuntament de Gavà

Roger Cots Valverde, secretari general de l'Ajuntament de Gavà,

CERTIFICO:
Que, per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 07 de
març de 2019, i en virtut de les atribucions en ella delegades per l’Alcaldia (decret del dia 18
de juny de 2015), entre d’altres, es va adoptar l’acord següent, a reserva del que resulti de
l'aprovació de l'acta corresponent:
5 – LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT

TÈCNIC I D’USUARI D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES EXISTENTS EN
DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
1.- La present licitació té per objecte el manteniment i suport tècnic i d’usuari de les diferents
aplicacions informàtiques de gestió que utilitza l’Ajuntament de Gavà per diferents serveis.
L’objecte contractual es divideix en 8 lots: Lot 1: Euromus, Lot 2: TAO, Lot 3: Deporwin, Lot
4: Helios-thanatos, Lot 5: Gestorn, Lot 6: Museumplus, Lot 7: Mastertime i Lot 8: A3nom.
2.- El valor estimat (VE) del contracte a efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP és
de 160.791,60 € (lot 1: 6.036,00 €, lot 2: 99.897,60 €, lot 3:17.254,80 €, lot 4: 15.304,80 €, lot 5:
7.884,00 €, lot 6: 1.383,60 €, lot 7: 3.980,40 € i lot 8: 9.050,40 €) sense incloure l'Impost sobre
el Valor Afegit. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista,
modificats i pròrrogues entre d’altres conceptes.
3.- El pressupost base de licitació és de 79.443,76 € (21% IVA inclòs) per als 2 anys del
contracte: (lot 1: 2.982,65 € , lot 2: 49.348,64 €, lot 3: 8.528,08 €, lot 4: 7.563,71 €, lot 5:
3.897,41 €, lot 6: 683,65 €, lot 7: 1.967,46 € i lot 8: 4.472,16 €)
4.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis en base
al que estableixen els articles 25.1 i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic en endavant LCSP.
5.- El contracte s'adjudicarà per procediment obert amb mitjans electrònics i adjudicació
amb un únic criteri d’adjudicació (preu) i no està subjecte a regulació harmonitzada atès
que el valor estimant del contracte no és igual o superior a 221.000 € establert en l'article 22.b)
de la LCSP. La contractació es tramitarà de forma ordinària amb la presentació de les
ofertes única i obligatòriament per mitjans electrònics.
6.- Pel que fa a la competència per fer l'adjudicació del contracte, cal dir que conforme a la
disposició addicional segona de la LCSP, “Corresponen als alcaldes i als presidents de les
entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, el contractes administratius
especials,i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de
caràcter plurianuals quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import
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acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Ara bé, per Decret de data 18 de maig de 2018 l'Alcaldessa de Gavà, a l'empara del que
estableix l'art. 23.4 de la LRBRL, va delegar en la Junta de Govern la contractació de
subministraments, quan el seu import excedeixi de 200.000 € quan es tracti d’obres, 100.000 €
pel cas dels contractes de subministrament i de serveis, 500.000 € quan siguin contractes de
concessió de servei i 100.000 € per a la resta de contractes, i no superin el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 € (atribució Ple), fins i
tot els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys ni l’import
acumulat de totes les anualitats no superi la quantitat assenyalada
Per tant, l'òrgan competent per aprovar l'expedient, la despesa corresponent i els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte
és la Junta de Govern que actua per delegació de l'Alcaldessa.
El secretari general i l'interventor de l'Ajuntament de Gavà han emès informes preceptius dels
plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i els seus annexos
relatius a aquesta contractació.
Fonaments de Dret
•

Llei 9/2017, de 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, de 26 de febrer de 2014.

• Art. 275.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
•

Decret de l'Alcaldessa del 18 de maig de 2018 dictat a l'empara de l'establert a l'article 23.4 de la
Llei 7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot el que s'ha dit anteriorment, el Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i
Economia, sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per a l'adquisició del manteniment i suport
tècnic i d’usuari de les diferents aplicacions informàtiques de gestió que utilitza l’Ajuntament de
Gavà per diferents serveis (lot 1: Euromus, lot 2: TAO, lot 3: Deporwin, lot 4: Helios-thanatos,
lot 5: Gestorn, lot 6: Museumplus, lot 7: Mastertime i lot 8: A3nom), aprovació que comprèn
també la de la despesa corresponent i la dels plecs de clàusules administratives particulars, plec
de clàusules de prescripcions tècniques i els seus annexos, que han de regir el contracte,
d'acord amb allò que estableix l'art. 117.1 de la LCSP.
Segon.- Iniciar els tràmits d'adjudicació que es portaran a terme per procediment obert amb
mitjans electrònics i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació (preu) i no està subjecte
a regulació harmonitzada atès que el valor estimant del contracte no és igual o superior a 221.000
€ establert en l'article 22.b) de la LCSP. La contractació es tramitarà de forma ordinària amb la
presentació de les ofertes única i obligatòriament per mitjans electrònics.
Tercer.- El valor estimat del contracte per als 2 anys de durada és de 160.791,60 € (lot 1:
6.036,00 €, lot 2: 99.897,60 €, lot 3:17.254,80 €, lot 4: 15.304,80 €, lot 5: 7.884,00 €, lot 6:
1.383,60 €, lot 7: 3.980,40 € i lot 8: 9.050,40 €) sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, modificats i
pròrrogues entre d’altres conceptes.
Quart.- L’òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública, és
la Intervenció Municipal i l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local d'acord
amb el Decret de l'Alcaldessa del 18 de maig de 2018 ja que el contracte és superior als a
100.000 €, en concret 160.791,60 € (IVA exclòs).
Cinquè: Establir que la valoració definitiva de les ofertes l’efectuarà la Mesa de
Contractació que es constitueixi i que figura en la clàusula 12 del plec administratiu que
regula aquesta licitació tenint en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en el Plec
administratiu i que classificarà per ordre decreixent les proposicions admeses i farà la proposta
d’adjudicació al licitador que hagi obtingut la major puntuació per a cada lot.
Sisè: Acceptar la proposta d’adjudicació de cada lot que faci la Mesa de contractació per
a què aquesta realitzi el requeriment de la documentació administrativa i garantia i que aquesta
acceptació haurà de ser ratificada per la Junta de Govern amb l’adjudicació per a què sigui
vàlida i efectiva.
Setè- Autoritzar la despesa que té caràcter plurianual, que per a l'exercici 2019 disposa de
crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que deriven d’aquest contracte, i que per a
l’exercici 2020 la despesa queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per atendre les obligacions que es derivin d’aquest contracte a les
aplicacions següents:
Exercici
2019
2020

Aplicació pressupostària
21016 9203A 216030019
21016 9203A 216030020

Total

Import
39.343,15 €
40.100,61 €
79.443,76 €

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia (en qui l'alcaldessa, mitjançant Decret de data 27 de juliol de
2018 dictat a l’empara d’allò que preveu l’art. 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de las Bases del Règim Local, té delegada dita atribució).
Vist i plau
El tinent d'alcalde de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Roger Roger Cots
Valverde
[SIGNATURE_FIELD]
Cots
Date: 2019.03.08
Valverde 11:33:57 CET

signed by
Jordi Tort Digitally
Jordi Tort Reina Reina - DNI DNI 52911390M
52911390M (AUT)
[SIGNATURE_FIELD]
Date: 2019.03.11
(AUT)
09:44:54 CET
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