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ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 25/2020/CSUBM

INFORME
RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ I ELS
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ 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, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT
I
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
(Exp.
ASG/Contractació/2020/39
25/2020/CSUBM)
ANTECEDENTS
1. L’informe emès per la cap del departament de Sistemes d’Informació i Innovació Tecnològica
de l’Àrea de Serveis Generals, de data 3 de desembre de 2020, manifesta la necessitat de
contractar el 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, en els següents termes:
“1. Antecedents i motivació de la necessitat
L’ajuntament de Viladecans ha realitzat en el primer semestre del 2020 una consultoria
de procés per poder oferir a l’àrea d’Espai Públic una tecnologia que reculli totes les
seves necessitats .
Algunes de les necessitats recollides en els lliurables de la consultoria que dificulten el
treball de gestió diari de l’àrea són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multicanalitat i excés de treball
Difícil seguiment de les incidencies i de la gestió
No disposar de aplicació en mobilitat
Procediments de seguiment d'incidències manuals
Excessiva verticalitat en les aplicacions. La visió transversal de l‘àrea no es por
fer
Comunicacions entre personal manual o via mail
Eina d’inventari de difícil exploració per fer (eina actual d’inventari)
Manca d’una eina que pugui georeferenciar el inventari
Duplicitat de les incidències
Manca de SIG i de coneixements SIG
Diferenciar la gestió d’una incidència d’un procediment administratiu
Creacions de Excel pel control de la gestió
Dificultat d’accés a la informació per poder fer una explotació de dades
(quadres de comandament) i prendre decisions
No disposar d’un seguiment, per part de la ciutadania, de les incidències que
han fet arribar a l’ajuntament.
No es disposa d’una eina de treball intern amb tasques periòdiques.
No hi ha notificacions automàtiques: d’entrada d’incidències, de venciments,
d’urgències.

Atesa la necessitat de dotar a l’Àrea d’Espai Públic d’un sistema de gestió d'incidències
complert per tal de que disposi de les eines suficients per poder solucionar les
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necessitats esmentades anteriorment i així disposar de noves eines de gestió amb
permetin mes proximitat amb el ciutadà i que permetin fer una gestió eficient i
planificada.
Atès el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al present informe....”
En el mateix informe es justifica el no establiment de lots diferenciats en aquest contracte:
“ ...De conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP), no es considera adient la seva divisió en lots, pel
fet que la realització independent de l’objecte del contracte pot dificultar l’execució
correcta des del punt de vista tècnic, atès que es tracta del subministrament d’un
programari únic accessible des de dispositius mòbils i entorn web.….”
2. A l’esmentat informe, de data 3 de desembre de 2020, s’informa favorablement i es proposa
iniciar procediment de licitació per a la contractació 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, 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).
3. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública en col·laboració amb el departament
d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals han redactat el plec de clàusules
administratives particulars que haurà de regir la present contractació, el qual inclou els
pactes i condicions definidores dels drets i obligacions de les parts contractants.
4. Els serveis tècnics del departament de Sistemes de la Informació i Innovació Tecnològica de
l’Àrea de Serveis Generals han elaborat el plec de prescripcions tècniques que haurà de
regir la present contractació.
5. El termini de vigència del pagament per ús del sistema de gestió d’incidències objecte del
contracte serà de quatre anys: 2021, 2022, 2023 i 2024.
6. El valor estimat del present contracte (VEC) és per un import total de 33.000,00 €, d’acord
amb el següent detall:
Import
sense IVA
Preu producte i posada en marxa primer any
Preu per ús aplicació anual 2022
Preu per ús aplicació anual 2023
Preu per ús aplicació anual 2024
TOTAL

12.000,00€
7.000,00€
7.000,00€
7.000,00€
33.000,00€

7. El Pressupost base de licitació, és per un import total de 39.930,00 € (IVA inclòs), d’acord
amb el següent detall:
Descripció
Preu producte i posada en marxa primer any
Preu per ús aplicació anual 2022

Import
(sense IVA)

IVA (21%)

Import total
(IVA inclòs)

12.000,00€

2.520,00€

14.520,00€

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€
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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

El pressupost base de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran superar-lo
en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquests imports seran desestimades
automàticament. No obstant això, els imports parcials poden variar sempre i quan el
sumatori total no superi l’import total del pressupost de licitació.
8. Vist l’informe emès per la cap del departament de Sistemes d’Informació i Innovació
Tecnològica de l’Àrea de Serveis Generals, de data 3 de desembre de 2020, en el que justifica
la no incorporació en el present contracte dels criteris i condicions establertes a la Instrucció per
a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans,
dins del marc de la millora de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la
Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016.
9. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa, a càrrec de l’aplicació pressupostària
15030/92040/62600 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 emès, pendent de la corresponent fiscalització per part de la Intervenció general, d’acord
amb el següent detall:
Aplicació pressupostària
15030/92040/62600
(EQUIP PROCÉS
INFORMACIÓ)
15030/92040/62600
(EQUIP PROCÉS
INFORMACIÓ)
15030/92040/62600
(EQUIP PROCÉS
INFORMACIÓ)
15030/92040/62600
(EQUIP PROCÉS
INFORMACIÓ)

Exercici

Import

Document Comptable

2021

14.520,00€

12020000072900

2022

8.470,00€

12020000072901

2023

8.470,00€

12020000072902

2024

8.470,00€

12020000072907

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 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 (LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte administratiu
de subministrament, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 16 de la LCSP.
3. L’article 25.1 a) i el capítol IV del títol II del llibre II (art. 298 a 307) de la LCSP, que regulen el
contracte administratiu de subministrament.
4. L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes administratius.
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5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix
que el valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi l’impost sobre
el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de
l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals
pròrrogues, així com la possibilitat de que el contracte sigui modificat.
6. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant procediment
obert i l’article 159.6 de la mateixa llei, que regula el procediment obert simplificat abreujat,
el qual és aplicable a la present licitació tota vegada que es donen les dues condicions
que estableix aquest article:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 35.000 euros en el cas de contractes de
subministraments i de serveis.
b) Que els criteris d’adjudicació que preveu el plec siguin tots quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules, i no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor.
7. Els articles 135, 159.2 i 159.6 de la LCSP, en funció dels quals procedeix anunciar la licitació
al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, amb una antelació mínima de 10 dies
hàbils a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.
8. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
9. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les condicions d'execució del
contracte, el qual consta a l’expedient i reuneix els requisits establerts a la LCSP.
10. 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.
11. 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.
12. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article 99.3
de la LCSP, en els quals s’estableix que en els contractes on no hi haig divisió per lots, s'haurà
d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de
clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.
13. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3677 de data 25 de juny de 2019, de delegació de
competències en materia 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 de la documentació obrant a l’expedient, l’inici del procediment de licitació
s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació pública i que procedeix la tramitació
d’un procediment obert simplificat abreujat.
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SEGON.- PUBLICAR l’anunci de licitació 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=viladec
ans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a
l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.
El que informem a Viladecans, el dia de la signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.

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.

Viladecans, en la data de signatura electrònica

