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Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública
Departament d’Assessorament Jurídic

INFORME
RELATIU A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I PAGAMENT PER ÚS D’UN
SISTEMA DE GESTIÓ D’INCIDÈNCIES COMPLERT PER A L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC DE
L’AJUNTAMENT
DE
VILADECANS.GECOR
SYSTEM,
SLU.(Exp.
ASG/Contractació/2020/39 - 25/2020/CSUBM)

ANTECEDENTS
1. Per resolució de la tinenta d’alcalde per substitució de la Tinença d’Alcaldia Delegada de
l’Ajuntament de Viladecans, núm. 2020/5944 de data 11 de desembre de 2020, es van
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques així
com la iniciació i tramitació de l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, del contracte
administratiu de subministrament, instal·lació, configuració i pagament per ús per
quatre anys, d'un sistema de gestió d'incidències complert per a l'Àrea d'Espai Públic
de l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb les especificacions tècniques que es detallen
al plec de prescripcions tècniques, essent el pressupost base de licitació per un import total
de 39.930,00 € (l’IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
Descripció
Preu producte i posada en marxa primer any

Import
(sense IVA)

IVA (21%)

Import total
(IVA inclòs)

12.000,00€

2.520,00€

14.520,00€

Preu per ús aplicació anual 2022

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

Preu per ús aplicació anual 2023

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

Preu per ús aplicació anual 2024

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

33.000,00€

6.930,00 €

39.930,00€

TOTAL

2. La convocatòria del procediment obert es va publicar en data 11 de desembre de 2020 al
Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
3. En data 8 de gener del 2021 va finalitzar el termini de presentació de les ofertes, constant
presentades les ofertes de les següents empreses en format electrònic a la Plataforma de
Contractació Pública:
-

IDASA SISTEMAS, SL

-

GESCOR SISTEM, SL

-

GREEN TAL, SA
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4. Les ofertes presentades i admeses van ser traslladades al departament de Sistemes
d’Informacio i Innovació Tecnològica de l’Àrea de Serveis Generals, per tal de que els
Serveis tècnics procedissin a avaluar i valorar les ofertes presentades d’acord amb el criteri
d’adjudicació assenyalat en la clàusula 3.7. de la part específica del plec de clàusules
administratives particulars, així com de realizar la proposta d’adjudicació del contracte.
5. Analitzades les ofertes pels serveis tècnics municipals, es va detectar que les empreses
IDASA SISTEMAS, SL i GECOR SYSTEM, SLU, superaven el percentatge de baixa del
15% del pressupost base de licitació, considerat com a anormalment baix d’acord amb
l’establert als criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives
particulars, constant a les ofertes presentades pels dos licitadors la documentació
justificativa del baix nivell de preus.
6. En data 19 de gener de 2021 la cap del departament de Sistemes d’Informacio i Innovació
Tecnològica de l’Àrea de Serveis Generals, va emetre informe en el que es manifesta que
analitzada la documentació presentada per les empreses IDASA SISTEMAS, SL i GECOR
SYSTEM, SLU en relació a les seves baixes, es consideren justificacions vàlides, procedintse a valorar les ofertes presentades i admeses, obtenint les empreses les següents
puntuacions:
Licitadors

Oferta
(iva exclòs)

IVA (21%)

Oferta
(IVA inclòs)

IDASA SISTEMAS,
SL

26.895,00

5647,95

32.542,95

18,50%

68,10

GECOR SYSTEM,
SLU

24.035,15

5047,38

29.082,53

27,17%

100,00

GREEN TAL, SA

28.050,00

5890,5

33.940,50

15,00%

55,22

PRESSUPOST BASE
DE LICITACIÓ

33.000,00 €

6.930,00 €

% Baixa

Puntuació

39.930,00 €

En el mateix informe de data 19 de gener de 2021, s’analitza es manifesta que analitzades les
ofertes tècniques presentades, aquestes s’ajusten als requeriments establerts en el plec de
prescripcions tècniques i compleixen amb les característiques sol·licitades.
7. En el mateix informe de data 19 de gener de 2021, es realitza la proposta d’adjudicació del
contracte administratiu del subministrament, instal·lació, configuració i pagament per ús
per quatre anys, d'un sistema de gestió d'incidències complert per a l'Àrea d'Espai
Públic de l’Ajuntament de Viladecans, a favor de l’empresa GECOR SYSTEM, SLU, per un
import total de 29.082,53 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
Descripció

Import
(sense IVA)

IVA (21%)

Import total
(IVA inclòs)

8.734,73 €

1.834,29 €

10.569,02 €

Preu per ús aplicació anual 2022

5.100,14 €

1.071,03 €

6.171,17 €

Preu per ús aplicació anual 2023

5.100,14 €

1.071,03 €

6.171,17 €

Preu per ús aplicació anual 2024

5.100,14 €

1.071,03 €

6.171,17 €

TOTAL

24.035,15 €

5.047,38 €

29.082,53 €

Preu producte i posada en marxa primer any

8. En data 20 de gener de 2021, el departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis
Generals va comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
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Públic (ROLECSP) que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té
poder bastant per formular l’oferta i no està incursa en cap prohibició per contractar.
9. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària
15030 92040 62600 (EQUIP PROCÉS INFORMACIÓ) dels pressupostos generals dels
exercicis de 2021, 2022, 2023 i 2024, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis
corresponents, segons consta a l’informe tècnic pendent de la corresponent fiscalització per
part de la Intervenció municipal, d’acord amb el següent detall:
Exercici
2021
2022
2023
2024

Import
10.569,02 €
6.171,17 €
6.171,17 €
6.171,17 €

Document Comptable
D-12021000001784
D_FUT-12021000001777
D_FUT-12021000001780
D_FUT-12021000001782

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 150.1. i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que 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 (en endavant
LCSP), segons els qual procedeix elevar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa GECOR SYSTEM, SLU.
2. L’article 151.1. de la LCSP, relatiu a la notificació i publicació de l’adjudicació del
contracte en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació en el termini de 15 dies
naturals.
3. Els articles 153.3. i 159.6 g) de la LCSP, que estableixen que procedeix requerir a
l’adjudicatari perquè, en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en què es
rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores, formalitzi el corresponent
contracte administratiu mitjançant la signatura electrònica d’acceptació per part del
contractista de la resolució de l’adjudicació. La signatura electrònica haurà de ser com a
mínim avançada, basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. En
cap cas es pot iniciar l’execució del contracte sense la prèvia formalització.
4. L’article 62 de la LCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
5. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
6. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la despesa derivada del
present contracte és de caràcter plurianual. La despesa derivada de l’execució del present
contracte anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis de 2021, 2022, 2023 i 2024.
7. L’article 117.2. de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs amb les
limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents administracions
públiques subjectes a la LCSP.
8. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, estableix que als efectes de facilitar la consulta a la
informació sobre la contractació pública, les administracions locals han d’informar el Registre
Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes
formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.

Document verificable a https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp , mitjançant el codi segur de verificació 13524662477270331706

9. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre ECO/294/2015,
estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració local catalana i els ens,
organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre públic de contractes
de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels contractes públics que
adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació de
contractes del sector públic.
10. L’article 346.6 de la LCSP, que estableix que en els casos d’administracions públiques
que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la
comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius registres de
contractes. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha de determinar les especificacions i els
requisits per a l’intercanvi de dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres
registres de contractes.
11. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de
col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i la
Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les dades i documents des del Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
12. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3677 de data 25 de juny de 2019, de delegació de
competències en matèria de contractació, en virtut del qual l’adopció d’aquesta resolució és
competència de la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de
Viladecans, en el qual s’estableix en el seu segon apartat, el règim de substitucions en cas
d’absència o impossibilitat de la tinenta d’alcade de l’Àrea de Serveis Generals.
En base a tot l’anterior, INFORMEM:
PRIMER.- Que d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, l’aprovació de l’adjudicació
del present contracte s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació pública.
SEGON.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària a l’efecte de formalitzar el corresponent
contracte administratiu mitjançant la signatura electrònica d’acceptació de la resolució de
l’adjudicació, en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la
notificació de l’adjudicació als licitadors.
TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució en el termini de 15 dies naturals a comptar des
de la data de l’adjudicació del contracte, al PERFIL del CONTRACTANT de l’Ajuntament
de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilade
cans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905, de conformitat amb l’establert a l’article 151.1.
de la LCSP.
QUART.- TRAMETRE la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del
contracte a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
CINQUÈ.- DONAR compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local, en la propera
sessió que es celebri.
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta d’interessats en
el procediment.
El que informem a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor
criteri.
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El tècnic del departament
de Compra Pública

La responsable del departament
de Compra Pública

El responsable del departament
d’Assessorament Jurídic

NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL
Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació referenciat en
l’encapçalament.
Ateses les competències establertes a la Disposició Addicional 3ª, apartat 8 de la Llei
9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les 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.
Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior.

