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JUNTA DE GOVERN
Data: 4 de maig de 2021
Unitat de treball: SERVEIS DE SECRETARIA
Expedient núm. X2020005643
La Junta de Govern Local ha aprovat els següents acords:
Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs del contracte mixt de
serveis per la contractació del servei de telecomunicacions: dades, veu IP i Wifi,
de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Antecedents
1. L’informe emès pel Tècnic informàtic de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
amb el vist i plau de la regidora de Tecnologies, Organització i Transparència, en data
31 de març de 2021, manifesta que resulta necessari contractar el servei d’implantació
i manteniment de la xarxa de comunicacions de Sant Joan de Vilatorrada.
2. En l’esmentat informe s’informa favorablement i es sol·licita iniciar el procediment de
licitació per a la contractació de l’esmentat servei i subministrament. L’objecte de la
contractació té les codificacions següents:
Codi CPV: 64200000-8 Serveis de telecomunicacions
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Codi CPA: 64.20.11 Serveis telefònics públics locals.
64.20.18 Serveis de subministrament d’accés a Internet.
3. La licitació inclou un sol lot, en la mesura que la realització per separat de les
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des
del punt de vista tècnic.
4. En l’expedient administratiu hi consta 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, així com el Plec de
Prescripcions Tècniques.
5. La vigència del contracte és planteja amb una durada inicial de 3 anys, a comptar
des de la data de posada en funcionament del servei, que es determinarà
explícitament en l’acta d’inici de la prestació. Transcorregut el termini inicial, el
contracte podrà ser objecte d’una pròrroga per una nova anualitat, d’acceptació
obligatòria per part de la contractista. La decisió de prorrogar haurà de notificar-se amb
una antelació mínima de 2 mesos a l’acabament del període inicial.
6. El valor estimat del present contracte, tenint en compte la durada inicial (3
anualitats) i l’eventual pròrroga del mateix, es fixa en l’import de 100.000,00 €
(iva exclòs), d’acord amb el següent desglòs:

Servei bàsic
7.333,33 €

Estimació
possibles
substitucions de
terminals
500,00 €

Modificacions
500,00 €

Prorrogues

Import net
8.333,33 €
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22.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

25.000,00 €

22.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

25.000,00 €

14.666,67 €

1.000,00 €

1.000,00 €

16.666,67 €

500,00 €

500,00 €

7.333,33 €

8.333,33 €

1.000,00 €

1.000,00 €

14.666,67 €

16.666,67

6.000,00 €

6.000,00 €

22.000,00 €

100.000,00 €

66.000,00 €

7. El pressupost base de licitació del contracte és per un import màxim de 70.500,00
€, més 14.805,00 €, en concepte del 21% d’IVA, que fan un total de 85.305,00 € (IVA
inclòs), segons el detall que figura en el quadre següent, desglossat per anualitats:

Any

Import net
Servei
bàsic

Import màxim
subministrament
terminals

TOTAL (IVA
exclòs)

IVA
(21 %)

Import total

2021
2022
2023
2024

7.333,33 €
22.000,00 €
22.000,00 €
14.666,67 €

500 €
1.500 €
1.500 €
1.000 €

7.833,33 €
23.500,00 €
23.500,00 €
15.666,67 €

1.645 €
4.935 €
4.935 €
3.290 €

9.478,33 €
28.435,00 €
28.435,00 €
18.956,67 €

TOTAL

66.000,00 €

4.500 €

70.500,00 €

14.805 €

85.305,00 €

8. En data 16 d’abril de 2021, la interventora municipal ha emès un informe en què
manifesta que en la partida pressupostària 04 920 22200 de l’estat de la despesa del
pressupost municipal 2020, prorrogat per l’any 2021, existeix crèdit adequat, suficient i
disponible per atendre les obligacions econòmiques de l’Ajuntament en relació amb
aquest contracte per a l’any 2021. (núm. de referència comptable RC 22021000512).
Per la resta d’anualitats, s’ha practicat retenció de crèdit d’exercicis futurs, amb
número d’operació: 220219000037.
9. En data 19 d’abril de 2021, la tècnica d’administració especial, amb la conformitat de
la secretària ha emès un informe jurídic, en què conclou que l’expedient de licitació del
servei d’implantació i manteniment de la xarxa de comunicacions de Sant Joan de
Vilatorrada, amb tramitació ordinària, s’ajusta a dret.
Consideracions legals
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 9 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 (en endavant LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu mixt de serveis i subministraments, d’acord amb la definició que del
mateix estableix l’article 18 de la LCSP.
3. En la mesura que el valor estimat del contracte no sobrepassa el llindar de 214.000
€, establerts pels reglaments 2019/1827 i 2019/1828 de la Comissió Europea de data
30 d’octubre de 2019, per la que es publiquen els límits dels diferents tipus de
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contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2020, l’expedient de contractació en qüestió no es troba subjecte a regulació
harmonitzada.
4. L’article 25.1.a) i el capítol V del títol II del llibre II (art. 308 a 315) de la LCSP, que
regulen el contracte administratiu de serveis.
5. L’article 29.4 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes de serveis.
6. 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.
7. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix com a forma d’adjudicació ordinària el
procediment obert, utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el
principi de millor relació qualitat-preu.
8. Els articles 135 i 156.6 de la LCSP, en funció del qual serà necessària la publicació
de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
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9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
10. 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.
11. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació de l’expedient de
contractació és l’Alcalde President de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP.
Tanmateix, per resolució de l’Alcalde de data 1 de juliol de 2019, l’exercici d’aquesta
competència ha estat delegat a la Junta de Govern Local.
Proposta
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar l’informe de necessitat per la contractació del servei d’implantació i
manteniment de la xarxa de comunicacions de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que
regiran la contractació de l’esmentat servei.
3. Aprovar l’expedient de contractació de l’esmentat servei, amb un pressupost màxim
de licitació de 70.500,00 €, més 14.805,00 €, en concepte del 21% d’IVA, que fan un
total de 85.305,00 € (IVA inclòs).
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El valor estimat del contracte (VEC), tenint en compte el màxim de la seva durada és
de 100.000,00 € (IVA exclòs).
4. Convocar el procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària, mitjançant
anunci a publicar en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
5. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 04 920 22200, per
import de 10.083,33 €, per a l’exercici 2021 (núm. de referència comptable
22021000512).
6. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 04 920 22200, pels exercicis futurs,
segons el següent detall:

Any

Servei
Bàsic

Estimació
possibles
substitució
terminals

Modificació

Import net

IVA
(21%)

TOTAL

2022

22.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €

2023

22.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €

2024

14.666,67 €

1.000,00 €

1.000,00 €

16.666,67 €

3.500,00 €

20.166,67 €

7. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per
a l’execució dels acords adoptats.
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Resultat: aprovat per unanimitat
Signat i datat electrònicament

