RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE
MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS
X2022016130/RA012022002869
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació mixt de subministrament i serveis per a l’adquisició,
implantació i manteniment de l’Oficina Multicanal Mollet (Oficines Electròniques),
exp. COSU/22014 (E0832022000006/X2022005680).
Atès el Projecte de l’Oficina Multicanal Mollet presentat per l’Ajuntament de Mollet del
Vallès al Ministeri de Política Territorial d’acord amb la convocatòria de subvenció de
fons Next Generation EU destinada a la transformació digital i modernització de les
Administracions de les Entitats Locals en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR), en concurrència no competitiva, Ordre
TER/1204/2021, de 3 novembre.
Atesa la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política
Territorial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a la transformació digital
i modernització de les Administracions de les Entitats Locals (publicat en el BOE núm.
120 de 20 de maig de 2022), entre les quals:
Municipi

Projecte

Import màxim
de l’ajuda

Import
sol·licitud
projecte

Import
concessió
projecte

Data de
finalització

Mollet del
Vallès

Oficina
Multicanal
Mollet

191.957,37 €

191.957,00 €

191.957,00 €

30/12/2022

Atesa la resolució de la regidoria de coordinació de l’Àrea de Modernització i Qualitat
de Serveis de 17 de juny de 2022, d’aprovació dels Plecs de clàusules administratives
(PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) i de convocatòria de licitació mitjançant
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procediment obert simplificat, per un pressupost màxim base de licitació de 82.280,00
euros, IVA 21% inclòs (X2022005683/RA012022001284).
Atès l’anunci de licitació publicat en el Perfil del contractant en data 17 de juny de
2022.
Atesa l’acta d'obertura i qualificació del Sobre A Documentació administrativa i
d’obertura del Sobre B Proposició corresponent als criteris avaluables mitjançant un
judici de valor que va dur a terme la Mesa de contractació el dia 6 de juliol de 2022,
amb la concurrència i els acords següents, publicada en el Perfil del contractant en data
7 de juliol de 2022:
-

Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la
Plataforma de serveis de contractació pública han concorregut a la licitació el
licitador següent:

-

qualificada la documentació administrativa, la Mesa acorda admetre a l’empresa
licitadora per haver presentat la documentació exigida pel Plec de clàusules
administratives particulars.

-

La Mesa comprova que la documentació presentada en el Sobre B per la licitadora
s’ajusta a les prescripcions que determinen les clàusula 15.1 i 15.2.b).

-

La Mesa acorda donar trasllat als serveis tècnics municipals a efectes d’emetre
informe de valoració tècnica, de conformitat amb les clàusules 18.1.b) i 20 del PCAP.

Atès l’informe emès pel cap de Servei d’Atenció a la Ciutadania, Administració Digital
i Qualitat de Serveis de data 6 de juliol de 2022, de valoració del Sobre B “Proposició
corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor”.
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Atesa l’acta de la Mesa de contractació de referència de data 7 de juliol de 2022, de
valoració del sobre B “Proposició corresponent als criteris avaluables mitjançant judici
de valor” i d’obertura i valoració dels sobres C “Proposició corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica”, publicada en el Perfil del contractant en data 8 de
juliol de 2022, amb els acords següents:
-

valorar les proposicions, amb la classificació següent:
Ordre

Licitadora

classificació

1
-

Axialtic
Tecnológicas, SL

Soluciones

Valoració
Sobre B

Valoració
Sobre C

Valoració
Total

17,00

75,00

92,00

La Mesa de contractació acorda:

1. Proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació la proposició presentada per la
licitadora Axialtic Soluciones Tecnológicas, SL, amb NIF B87716510, amb els preus
oferts i condicions següents:
Pressupost base licitació
(IVA inclòs)
Adquisició del maquinari i
programari i posada en
marxa de quatre oficines
electròniques

Base preu ofert
(sense IVA)

IVA

Preu ofert
(IVA inclòs)

77.754,60 €

60.400,00 €

12.684,00 €

73.084,00 €

Manteniment 1r any

2.262,70 €

1.850,00 €

388,50 €

2.238,50 €

Manteniment 2n any

2.262,70 €

1.850,00 €

388,50 €

2.238,50 €

82.280,00 €

64.100,00 €

13.461,00 €

77.561,00 €

Total

Oferta de consultoria: 300 hores de consultoria posteriors a la posada en
funcionament de la solució subministrada en concepte de consultoria.
2. Que el Servei de Contractació i Compres comprovi el compliment de la capacitat i
solvència de la licitadora proposada que va manifestar en el DEUC, i en cas de no
trobar-se al corrent d’alguna de les dades administratives o no poder fer consulta,
requerir-la per a la seva acreditació, conjuntament amb la constitució de la garantia
definitiva.
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Atès el certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLECE) presentat per Axialtic Soluciones
Tecnológicas, SL de 30 de juny de 2022, en què es pot comprovar que l’empresa està
degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular
l’oferta i que no està incursa en prohibició de contractar.
Atesa la consulta efectuada en data 8 de juliol de 2022 mitjançant el sistema Via Oberta
del Consorci AOC següent:
Administració

Consulta

Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS)

Situació de deute

Resposta
El titular està al corrent en el
compliment
de
les
obligacions de pagament de
la Seguretat social

Atesa la resolució de la regidoria de coordinació de l’Àrea de Modernització i Qualitat
de Serveis d’11 de juliol de 2022, de modificació de la clàusula 17 del Plec de clàusules
administratives
particulars
del
contracte
de
referència
(X2022015795/RA012022002772), en el sentit d’establir que la Mesa de contractació
estarà formada pels titulars i suplents que s’indiquen en el quadre següent:
CÀRREC
Presidència

TITULAR
El cap
del Servei
Contractació i Compres

Vocals

El cap del Servei d'Atenció
Ciutadana,
Administració
Digital i Qualitat de Servei
Secretària municipal

Secretaria

SUPLENCIA
de La cap de la Unitat Tècnica de
Compres

La tècnica informàtica d'Atenció a la
Ciutadania, Administració Digital i
Qualitat de Servei
Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
nomenat per resolució de la Direcció
Interventor municipal
General d’Administració Local en
data 15 de febrer de 2018
El
Cap
de
la
Unitat L'auxiliar administrativa del Servei de
Administrativa de Contractació Contractació i Compres

Atès el requeriment de documentació per a l’adjudicació efectuat en data 11 de juliol de
2022 (S2022012664) a Axialtic Soluciones Tecnológicas, SL, la qual presenta la
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documentació requerida en data 12 de juliol de 2022 (E2022022034), entre d’altres,
acreditació de la constitució de la garantia definitiva de contracte en metàl·lic
(transferència bancària) xifrada en 3.205,00 euros.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Contractació i Compres.
Atès l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Ateses les clàusules 22 i 23 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
que regeix el contracte de serveis de referència.
Atès el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les Bases d’Execució del pressupost municipal de
2022.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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, i l’article 53.1.o) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atesos els punts 1.5, 5, 6.e) i 8 del Decret d’alcaldia de 13 de juny de 2022, de
delegació d’atribucions, publicat en el BOPB de 28 de juny de 2022.

HE RESOLT
1. Declarar la validesa dels actes duts a terme per la Mesa de contractació del contracte
mixt de subministrament i serveis per a l’adquisició, implantació i manteniment de
l'Oficina Multicanal Mollet (Oficines Electròniques) i adjudicar a Axialtic Soluciones
Tecnológicas, SL, amb NIF B87716510, de conformitat amb la solució tècnica i
condicions ofertes, per un preu de contracte de 64.100,00 euros, IVA exclòs
(77.561,00 euros, IVA 21% inclòs):
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Prestació
Adquisició del maquinari i programari i posada
en marxa de quatre oficines electròniques

Preu

Preu

IVA exclòs

IVA inclòs

60.400,00 €

73.084,00 €

Manteniment 1r any

1.850,00 €

2.238,50 €

Manteniment 2n any

1.850,00 €

2.238,50 €

64.100,00 €

77.561,00 €

Total

300 hores de consultoria posteriors a la posada en funcionament de la solució
subministrada en concepte de consultoria
Prestació
Subministrament
Suport i manteniment
Total

2022
73.084,00 €
0,00 €
73.084,00 €

2023
0,00 €
2.238,50 €
2.238,50 €

2024
0,00 €
2.238,50 €
2.238,50 €

Total
73.084,00 €
€
77.561,00 €

2. Disposar la despesa de 73.084,00 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària D3-4911-626.01 del pressupost municipal de 2022.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 4.477,00 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària D3-4911-227.24 o la corresponent pels exercicis futurs, i
condicionar la seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals de 2023 i 2024.
Pressupost
2023
2024
Total

Import
2.238,50 €
2.238,50 €
4.477,00 €

4. Notificar l’adjudicació d’aquest contracte a la
simultàniament, publicar-la en el Perfil del contractant.

licitadora

presentada

i,

5. Citar i requerir l’adjudicatària per tal que, transcorreguts 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació d’adjudicació, concorri a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
6. Publicar la formalització d’aquest contracte en el Perfil del contractant.
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7. Notificar la formalització del contracte de serveis de referència en el Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de 13 de Juny de 2022 publicat al BOPB de 28 de
Juny del mateix any

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

[Firma02-01]
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