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FRANCISCO JAVIER EZQUIAGA TERRAZAS, secretari general de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d’acord següent:
“Fets
1. La Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2021 va ratificar el Decret núm.8634/21,
de 13 de setembre, pel qual es va declarar la necessitat d’iniciar la licitació, per
procediment obert simplificat abreujat, del contracte de serveis d’enginyeria tecnològica
per a assegurar el funcionament de la infraestructura informàtica de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables, i va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars, amb el seu quadre resum i el plec de
prescripcions tècniques, que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte
per procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost de licitació de 32.850,00 €
més 6.898,50 € d’IVA (21%), essent el sistema de determinació de preus el de preus
unitaris, amb un termini d’execució de 2 anys, prorrogable per 1 any més.
2. En el mateix acord es va autoritzar la despesa corresponent a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2600 92008 2270600, desglossada en les anualitats 2021, 2022 i 2023.
3. Mitjançant la publicació de la convocatòria en el perfil del contractant, es va iniciar el
termini de licitació per a l’adjudicació del contracte de referència, amb tramitació
electrònica a través de l’eina del sobre digital integrat a la Generalitat de Catalunya.
4. En data 4 d’octubre de 2021, a les 13 hores, va finalitzar el termini de presentació d’ofertes,
havent rebut una única oferta, presentada per l’empresa SERIALNET NETWORKING I
SOFTWARE LLIURE, SL, tal com consta el Certificat de l’Eina del Sobre Digital, que acredita
la data i hora de presentació.
5. En data 7 d’octubre de 2021 es va fer l’obertura del sobre Únic de l’oferta presentada, i el
servei gestor va emetre l’informe tècnic de classificació i adjudicació del contracte, de
conformitat amb els barems establerts al plec de clàusules administratives particulars.
6. El servei gestor ha tramès les operacions comptables prèvies relatives a l’adjudicació del
contracte, i ha informat respecte les operacions negatives corresponents a la baixa de
licitació, que s’adjuntaran des de comptabilitat i es sol·liciten per aquest servei a partir de
l’aprovació de la present resolució.
Fonaments de dret
-

Article 159.6, de la Llei de contractes del sector Públic (LCSP), que regula el procediment
obert simplificat abreujat.

Aneu a

19 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL,
UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] - Aprovar
l’adjudicació del contracte de serveis d'enginyeria tecnològica per assegurar el
funcionament de la infraestructura informàtica de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, amb mesures socialment responsables.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: WY44XCW96SA6AE31

CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 23 de novembre de 2021, consta l’acord següent:
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Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local:

Preu/hora tècnic programador web expert en PHP i en TYPO 3: 35,00 € més IVA
Preu/hora tècnic de sistemes i xarxes de comunicacions: 45,00 € més IVA
Preu/hora enginyer superior especialista en consultoria tecnològica: 55,00 € més IVA

Amb els següents nivells de servei:
Paràmetre
Resposta a incidències
Resolució d’incidències molt
greus
Resolució d’incidències greus

Vsla
Inferior o igual a 30
minuts
Inferior o igual a 4 h

Vmàxim
1h
6h

Inferior o igual a 6 h

24 h

Resolució d’incidències lleus

Inferior o igual a 8 h

2 dies

Termini d’entrega d’informes

Abans del dia 1 de
cada
mes
inclòs
aquest dia

Abans
del dia 5
de cada
més

Penalització màxima
6%
facturació
global
mensual
16% facturació global
mensual
11% facturació global
mensual
12% facturació global
mensual
12% facturació global
mensual

Segon - Disposar, en concepte de pressupost d’adjudicació del contracte de referència, la
despesa autoritzada de 38.659,50 € d’import, a favor de SERIALNET NETWORKING I
SOFTWARE LLIURE, SL, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2600 92008 2270600, d’acord
amb aquest detall per anualitats:
Anualitat
2021
2022
2023
Total

Import
1.610,81 €
19.329,75 €
17.718,94 €
38.659,50 €

Núm. operació prèvia
920210025199

Referència
22021009225

920219000239

Tercer - Aprovar, en concepte de baixa de licitació la baixa de les operacions per import total
de 1.089,00 € d’import a l’aplicació de despesa 2600 92008 2270600, i aprovar les
operacions negatives realitzades pel Servei de Comptabilitat que s’adjuntaran a l’expedient un
cop aprovada la present resolució, d’acord amb aquest detall per anualitats:
Anualitat
2021
2022
2023

Núm. operació definitiva
220210079619
220219000151
Total

Import
45,38 €
544,50 €
499,12 €
1.089,00 €

Quart - Notificar a l’adjudicatari l’adjudicació del contracte per qualsevol dels mitjans
acceptats en la seva oferta, quedant formalitzat mitjançant la signatura de la notificació del
present acord per part del representant legal de l’empresa adjudicatària.

Aneu a

-

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: WY44XCW96SA6AE31

Primer - Adjudicar el contracte de serveis d’enginyeria tecnològica per a assegurar el
funcionament de la infraestructura informàtica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
amb mesures socialment responsables, a l’empresa SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE
LLIURE, SL, amb NIF núm. B64540222 i domicili a Barcelona (08010), c. Casp, 108, 6è, pels
preus unitaris oferts següents:
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Cinquè - Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament en la web municipal www.gramenet.cat

I, perquè consti, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo
aquest certificat.

Santa Coloma de Gramenet, data de la signatura

El secretari general

Aneu a

Setè - Traslladar l’expedient de contractació al servei gestor corresponent un cop signat i
registrat el contracte de referència, i comunicar al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya les dades del contracte formalitzat.”

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: WY44XCW96SA6AE31

Sisè - Nomenar com a supervisora municipal a la Sra. Núria Zayas Arcediano, Tècnica de
sistemes del Servei de Sistemes d’Informació, d’acord amb l’informe d’inici de licitació del
servei gestor.

