-RESOLUCIÓ D’APROVACIÓPROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRTAMENT DE DOS
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RESSOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES TÈCNIQUES.
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SUBMINISTRAMNT I POSADA EN MARXA DE DOS
FIREWALLS I D’UNA BOSSA D’HORES PER A LA
RESSOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES TÈCNIQUES

EXP 138/22

ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L
Atès que la SPM Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. (en endavant VIGEM)
dona servei de suport i assistència informàtica a la resta de societats privades
municipals de Viladecans tal com es desprèn de l’acord subscrit entre les mateixes en
data 2 de gener de 2020 i que els Serveis tècnics informàtics es troben centralitzats.
Atès que el 6 de setembre de 2022 finalitza la vigència de les subscripcions anuals
dels següents 2 Firewalls que donen servei a les Empreses Municipals de Viladecans.
Atesa la necessitat de subministrament de firewalls o tallafocs així com de la seva
integració a la xarxa informàtica de les empreses municipals de Viladecans per a
proveir-les d’una seguretat suficient i correcte, que protegeixi la xarxa informàtica de
les empreses municipals d’atacs informàtics.
Atès que S.P.M. VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. no disposa
de mitjans per satisfer aquesta necessitat, esdevé necessari la seva contractació, a
través del procediment que correspongui, d’acord amb el que determina la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, com a poder adjudicador no
administració pública.
Atès que en data 17 de maig de 2022 es va acordar l’inici de l’expedient per a la
contractació del contracte mixt de servei i subministrament per al subministrament i
integració de dos Firewalls per al Grup d’Empreses Municipals de Viladecans.
Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de Viladecans Grup d’Empreses
Municipals, S.L en el qual es determina el servei a prestar i la modalitat més adequada
per a la seva contractació, d'acord amb les característiques del servei, el pressupost
de la mateixa, i s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Prescripcions Tècniques, així
com tota la informació tècnica que es considera necessària per a la licitació.
Atès que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que serveix de base per al present procediment obert simplificat abreujat no subjecte a
regulació harmonitzada i tràmit ordinari per a l’adjudicació del referenciat contracte.
Atès que s’ha acreditat que l’existència de crèdit adequat i suficient.
APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I POSADA EN MARXA DE DOS FIREWALLS I CONSITUCIÓ D’UNA BOSSA D’HORES
PER A LA RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES TÈCNIQUES
Pàg. 1 de 2

Atès que s’ha designat com a tècnic responsable del contracte al Sr. Angel Perez
Castillo.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 326 de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic, no es necesaria la constitución de la mesa de contractació per al
present procediment, sent competent per a la tramitació i resolució de la present
licitació l’òrgan de contractació assistit dels serveis jurídics
Per tot això

RESOLC

1.

Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar
mitjançant procediment obert simplificat abreujat el subministrament i posada en
marxa de dos firewalls i d’una bossa d’hores de resolució d’incidències tècniques
per al Grup d’Empreses Municipals de Viladecans.

2.

Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació de dit servei així com els
seus annexes.

3.

Aprovar la tramitació del procediment sense necessitat de mesa de contractació,
sent competent per a la tramitació i resolució del present procediment l’òrgan de
contractació assistit dels serveis jurídics.

4.

Procedir a publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant i a la plataforma de
contractació.

5.

Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució
d'aquests acords.

Viladecans,

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO
Consellera Delegada
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L
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