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Decret de la Tinència d'Alcaldia
Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Conforme,
La Lletrada del Servei de
Contractació

Referència

Conforme,
El Director de Recursos
Humans i Serveis Interns

Conforme,,
L'Interventor

2021-SE-OSA-12

Assumpte

Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte dels 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
Fets
1. El Servei de Sistemes d’Informació ha informat sobre la necessitat d’iniciar els tràmits
corresponents a la contractació del servei d’enginyeria tecnològica per a assegurar el
funcionament de la infraestructura informàtica de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, amb mesures socialment responsables, d’acord amb les característiques que es
detallen en el plec de condicions tècniques redactat per l’esmentat servei.
2. El Servei de Contractació ha redactat el plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
amb el quadre resum (QR), el qual ha de regir en la licitació d’aquest contracte per
procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost de licitació de 32.850,00 € més
6.898,50 € d’IVA (21%). El termini d’execució és de 2 anys a comptar des la formalització del
contracte mitjançant la signatura per part de l’adjudicatari de la notificació de l’acord
d’adjudicació.
3. Existeix consignació suficient per atendre la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2600 92008 2270600, desglossada en les anualitats 2021, 2022 i 2023.
4. El Secretari ha informat favorablement de la legalitat de l’expedient i del PCAP, els quals
han estat fiscalitzats prèviament per Intervenció.
5. Durant aquests dies de setembre no hi ha previstes sessions de junta de govern local.
Fonaments de dret
1. L’article 159.6 de la llei de contractes del sector públic (LCSP), respecte al procediment per
adjudicar aquest contracte, que atès el seu valor estimat i el seu objecte, és l’obert simplificat
abreujat.
2. La disposició addicional tercera, en relació amb els articles 116, 117 i 122 de la LCSP, que
regulen les normes específiques de les entitats locals per iniciar la licitació del contracte, el
contingut de l’expedient de contractació, així com la seva aprovació.
3. Els articles 131 a 136 de la mateixa Llei, pel que fa al procediment d’adjudicació, a la
publicació de l’anunci per a l’inici de licitació i al termini de presentació de proposicions.
Per tot això, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 8272/2021, de 2 de setembre, relatiu a la
substitució temporal de la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball,
Universitats, Innovació i Transparència pel tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis Territorials,
Urbanisme, Comerç i Mobilitat, en les funcions i responsabilitats que se li van assignar mitjançant
decret núm. 7304/2019, de 12 de juliol,

Resolc:
Primer – Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte del servei 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 disposar l’obertura de l’expedient de licitació
del contracte de referència mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, per tal que aquest
contracte sigui adjudicat a l’oferta econòmica amb una millor relació qualitat-preu.
Segon – Aprovar el plec de condicions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars
amb el seu quadre resum, els quals seran els que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat
contracte, què té un pressupost de licitació de 32.850,00 € més 6.898,50 € d’IVA (21%). El termini
d’execució és de 2 anys a comptar des la formalització del contracte mitjançant la signatura per part
de l’adjudicatari de la notificació de l’acord d’adjudicació.
Tercer – Publicar aquesta resolució i el corresponent anunci de convocatòria en el perfil del
contractant, i difondre en aquest mitjà el plec de clàusules administratives particulars, el seu quadre
resum i el plec de prescripcions tècniques per tal que, dins del termini de 10 dies hàbils comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci, s’hi puguin presentar les corresponents
proposicions. En el perfil del contractant es concretarà la data final de presentació de proposicions,
així com les dates relatives a les meses de contractació que corresponguin.
Quart – Autoritzar, en concepte de pressupost de licitació del contracte de referència, la despesa de
39.748,50 € d’import a càrrec de l’aplicació pressupostària 2600 92008 2270600, d’acord amb
aquest detall per anualitats:
Anualitat
2021
2022
2023
Total

Import
1.656,19 €
19.874,25 €
18.218,06 €
39.748,50 €

Núm. operació prèvia
920210018865
920219000160

Referència
22021009225

Cinquè – Ratificar aquest decret en la propera junta de govern local que es celebri.
Primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Serveis
Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat

En dono fe,
El Secretari

