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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de març
de 2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
13 .- Licitació del contracte de gestió integral de RRHH, que inclou el
subministrament, instal·lació, personalització, parametrització i manteniment
d'un sistema informàtic en modalitat SaaS (exp. 5076/22).
El cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en data 1
de març de 2022, ha emès informe de necessitats i d’idoneïtat per promoure la contractació
del servei de gestió integral de RRHH, que inclou el subministrament, la instal·lació, la
personalització, la parametrització i el manteniment d’un sistema informàtic en modalitat
SaaS (software as a Service).
De conformitat amb l’informe jurídic amb codi del document CON16I00AJ, que consta a
l’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'expedient de contractació relatiu a servei de gestió integral de RRHH, que
inclou el subministrament, la instal·lació, la personalització, la parametrització i el
manteniment d’un sistema informàtic en modalitat SaaS (software as a Service), per
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, segons estableixen els articles 116 i
117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LLCSP), regulat
als articles, 16, 17, 18, 21 i 22, i del 156 al 158 de la mateixa Llei, amb un pressupost
màxim anual 120.200,00 € IVA exclòs, (145.442,00 €, 21% d'IVA inclòs), amb càrrec a la
partida pressupostària (012) 920 216 i al centre de cost: 306.502, i conforme al següent
desglossament per anys de servei:




Per al 1er any s’estableix un pressupost màxim de 120.200 €, IVA exclòs
( 145.442,00 €, 21% d’IVA inclòs), que engloba tots els serveis i subministrament
del contracte.
Per al 2n any de contracte. es fixa un pressupost màxim de 92.700,00 €, IVA exclòs
( 112.167,00 €, 21% d’IVA inclòs), que cobreix el servei de implantació i migració, i
manteniment i llicències.
Per a les possibles pròrrogues, es preveu un pressupost màxim de 55.200,00 €, IVA
exclòs ( 66.792,00 €, 21% IVA inclòs) per al servei de manteniment i llicències.

Aquest contracte restarà condicionat, durant la seva vigència, a l’existència de crèdit
suficient a cada exercici pressupostari.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir l’esmentada contractació, segons estableixen els articles 122
i 124 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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El termini de durada serà de 2 anys, comptats a partir de la data de formalització, amb
possibilitat de pròrrogues anuals amb un màxim de 2 anys més.
Tercer.- Designar, als efectes de l’establert a l’art. 62.1 de la LLCSP, al cap de Servei de
Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, responsable del contracte,
qui supervisarà la seva execució, adoptarà les decisions i dictarà les instruccions
necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Quart.- Anunciar la licitació al DOUE, segons el que preveuen els arts. 135 i 156 de la
LLCSP, així mateix es publicarà al perfil del contractant, de conformitat amb l’estipulat als
esmentats articles.
Cinquè.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Sistemes i TIC, Recursos
Humans, Prevenció de riscos laborals i al responsable del contracte.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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