Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/18585
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 18 de novembre de 2021, va adoptar,
entre altres, l'acord següent:
6.-EXPEDIENT 2021/18585.-ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT I
MANTENIMENT DE PROGRAMARI DE MICROSOFT I VMWARE (LOT 2 –
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE PROGRAMARI DE MICROSOFT GRANS
COMPTES) A TRAVÉS DEL CONSORCI LOCALRET.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Castelldefels, en sessió del 31 de juliol del 1997, va acordar
l’adhesió al Consorci Localret.
2. El Consorci Localret, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent, ha adjudicat
l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans
comptes i VMware a les empreses següents:
- Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes
(+ de 250 usuaris): SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
- Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware: RICOH ESPAÑA
SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
3. En data 25 de gener de 2021, les empreses adjudicatàries i el Consorci Localret han
formalitzat l’acord marc.
4. En data 27 d’octubre de 2021, el cap de la Secció de Sistemes d’Informació, amb la
conformitat de la regidora-delegada de Noves Tecnologies i Comunicació han sol·licitat
l’adhesió a aquest acord marc per a garantir l’ús dels programes d’ofimàtica necessaris
per a dur a terme la seva activitat ordinària.
Fonaments de dret
I.- La disposició addicional tercera de la LCSP, en relació a la Disposició addicional
cinquena de la LBRL.
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II.- L’article 227 i següents de la LCSP, i la disposició addicional cinquena de la LBRL,
pel que fa a la creació i règim general de les centrals de contractació.
III.- Els articles 219 a 222 de la LCSP, quant a les funcionalitats, límits i procediment de
subscripció d’acords marc, i a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc.
IV.- L’article 153 de la LCSP, en relació a la no-formalització dels contractes basats en
un acord marc.
Els contractes basats en l’acord marc tenen el caràcter d’administratius, es tipifiquen
de subministrament, segons el que estableix l’article 16 de la LCSP, i es regeixen pels
plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT)
de l’acord marc; en allò que no estigui derogat per la Llei pel Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP); pel Decret llei 3/2016, de
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica;
pel Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS), i la resta
de normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat
aplicables en el seu cas.
En concret, pel que fa a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc:
Lots 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes (+
de 250 usuaris):

De conformitat amb els termes que s’estableixen en l’acord marc, el contracte
s’adjudica amb nova licitació, un cop ha estat convidada l’única empresa que ha
resultat adjudicatària del lot, perquè millorés la seva oferta, essent aquesta l’establida
a la taula anterior.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Adherir-se a l’acord marc de subministrament i manteniment de programari
de llicències de Microsoft i VMware (Exp. 1431-00092020).
Segon.- Adjudicar el contracte de subministrament i manteniment de programari de
(Microsoft grans comptes i/o VMware), basat en l’acord marc de subministrament i
manteniment de programari de Microsoft i VMware del Consorci Localret (Exp. 143100092020), amb una durada de 36 mesos, per un import de 473.836,80 euros, IVA
exclòs, a SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL, pels següents productes:
 Llicències de Microsoft grans comptes (+ de 250 usuaris):

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any
2021, per import de 287.636,84 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:

-

23/9200/62600/AREA23 projecte INV_MIN_0001 EQUIPS INFORMATICS per un
import de 136.441,05 euros, IVA inclòs.
23/9230/21601/AREA19 CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS
per un import de 142.852,84 euros, IVA inclòs.
23/9230/2270600/AREA 19 SERVEIS INFORMATICS per un import de 8.342,95
euros, IVA inclòs.

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Quart.- Designar com responsable del contracte al cap de la Secció de Sistemes
d’Informació.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, al Consorci Localret (a través
de l’EACAT), al responsable del contracte i a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni.
Sisè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya i publicar aquest acord al Perfil del Contractant.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

