Àrea / Unitat

Àrea d'Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat
Democràtica
Secretaria
BRU

Segell

F_SALIDA

Codi de verificació

²5P182W4C4M4B4M4C1ACQQ»
²5P182W4C4M4B4M4C1ACQQ»
5P182W4C4M4B4M4C1ACQ

Document

SEC14S01IE

Expedient

32514/2020

Persona interessada de l'expedient

Consorci Catala Pel Desenvolupament Local
Vía No Especificada
Tel.:
A.e:

Data

16-11-2020

Assumpte

Notificació
de
Resolució/Acord.
Expedient
32514/2020. Urgència I).- Adhesió a l'acord
Marc del subministrament del sistema de
videoacta, equips de gravació i transmissió
d'actes i el seu manteniment, i aprovació de la
contractació (exp. 32514/20).

La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 de
novembre de 2020, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
27.- Adhesió a l'acord Marc del subministrament del sistema de videoacta,
equips de gravació i transmissió d'actes i el seu manteniment, i aprovació de la
contractació (exp. 32514/20).
L’informe del cap de Servei de Sistemes i tecnologies de la informació i de les
comunicacions, de 10 de novembre de 2020, justifica la necessitat, idoneïtat i eficiència
de la contractació del subministrament, en règim de lloguer i de suport tècnic, d’un
sistema de videoactes de les sessions municipals d’aquesta Corporació municipal del
subministrament, en règim de lloguer, i de suport tècnic d’un sistema de videoactes de
les sessions municipals d’aquesta Corporació municipal, en base al catàleg de la central
de compres de l’associació de municipis.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat va acordar, amb data 16
de setembre de 2019, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als
ens locals de Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament local, té constituït.
En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), que va celebrar-se el passat dia 10 de novembre de 2016 i, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu de licitació d’acord amb els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques, aprovats per acord de la Comissió Executiva del
CCDL el 29 de juliol de 2016 i publicat al perfil de contractant de l’entitat, es resolgué
adjudicar, l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació
i transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, ( expedient 2016.01) d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades: 1) Ambiser Innovaciones, SL, 2) Telesonic, S.A., 3) Servicios
microinformática, S.A., 4) Vitel, S.A. i 5) Virtual reality solutions – soluciones
informáticas globales, unión temporal de empresas”.
En data 12 de desembre de 2016 i, una vegada l’acord d’adjudicació va ser degudament
notificat a tots els participants en la licitació i van haver transcorregut els terminis
legalment establerts per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació,
es va procedir a la corresponent formalització del contracte amb les empreses
seleccionades.
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L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
A la vista de l’informe emès pel cal de Servei de Sistemes i TIC en data 10 de novembre
de 2020, es proposa adreçar el contracte a favor de l’empresa Servicios Microinformática,
SA, per motius d’idoneïtat tècnica, per la qual cosa, han estat omeses les consultes a la
resta d’empreses seleccionades en l’Acord Marc i així consta justificat en el present
expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Prat de Llobregat a l’Acord marc del
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i el
seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01).
Segon.- Aprovar la contractació amb l’empresa adjudicatària Servicios microinformática,
S.A ( SEMI) amb NIF: NIF: A25027145 per al subministrament, en règim de lloguer i el
suport tècnic d’un sistema de videoactes de les sessions municipals d’aquesta Corporació,
Municipal, amb un import total per tot el període de contracte- 4 anys-, de 53.001,60€,
IVA exclòs ( 64.131,94€, amb el 21% d’IVA inclòs), a raó de 1.104,20€ mensuals
(1.336,08€ amb 21% d’IVA inclòs) conforme al seu projecte tècnic i econòmic, amb
referència “Novembre V6”, que consta a l’expedient.
Els terminis de lliurament de durada del contracte són els següents:



El subministrament i instal·lació s’estableix en un mes a comptar a partir de la
notificació de l’acord.
El servei de suport tècnic i la durada del lloguer serà de 4 anys des del
subministrament i instal·lació, prèvia conformitat del responsable del contracte de
tota la instal·lació dels equips.

Es contempla la possibilitat de poder exercir el dret d’opció de compra un cop finalitzat el
lloguer de 4 anys, de mutu acord, conforme preveu i estableix la clàusula 43 del plec
administratiu del citat Acord Marc.
Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.104,20€
mensuals, IVA exclòs (1.336,08€, IVA 21% inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any 2020 i següents, a càrrec de la partida pressupostària (012).920.216 i
centre de cost: 306.502.
La present despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en cada exercici
pressupostari corresponent.
És obligatori l'ús de la factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb el que
estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord
amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2020 d'aquest municipi.
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No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 32514/2020, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002267 (Sistemes i
TIC)
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
Quart.- Publicar en el Perfil del Contractant l’adopció del present acord.
Cinquè.-Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la Central de contractació
de l’ACM , al CCDL, i als departaments de Comptabilitat , Sistemes i Tic, Alcaldia i
Secretaria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de manera
optativa i no simultània, els següents recursos:
a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, en els termes establerts a l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació de la
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci i us facultarà
per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós
administratiu de la província de Barcelona.
b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició.
Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del contenciós administratiu de la
província de Barcelona.
No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient.

El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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