DECRET
APROVACIÓ DE L’INICI DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
GESTIÓ I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LES
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (SERVEI
SUPORT TIC). EXP.: SEC 2019 58.
D’acord amb la memòria justificativa elaborada per a la contractació del servei de gestió
i resolució d’incidències en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les
comunicacions (servei suport TIC), amb un pressupost base de licitació de 70.000 euros
més 14.700 euros d’IVA i un termini de durada de quatre (4) anys, amb possibilitat de
pròrroga per un (1) any més i de forma expressa, sense que la vigència, incloses les
pròrrogues excedeixi de cinc (5) anys. El valor estimat del contracte és de 87.500 euros,
IVA exclòs, que inclou els anys de durada inicial del contracte i l’any d’eventual
pròrroga.

Tenint en compte les característiques i l’import del contracte, és procedent l’adjudicació
del mateix mitjançant procediment obert simplificat, no subjecte a regulació
harmonitzada, atès que es tracta d’un contracte de serveis amb el VEC inferior a
100.000 euros.
De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la LCSP, la
competència correspon a l’alcalde però, per decret d’Alcaldia de data 1 de juliol de
2019 (BOP de 10 de juliol de 2019), l’ha delegada en la regidora de serveis generals i
qualitat. En conseqüència,
RESOLC:
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, del servei de gestió i resolució d’incidències en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i les comunicacions (servei suport TIC) i aprovar la
convocatòria de la licitació.
Segon. Declarar la plurianualitat del contracte i autoritzar la despesa de la forma
següent:
-

1.764,58 euros amb càrrec a la RC 220190026738 del pressupost de la
Corporació de l’any 2019 (desembre)
21.175 euros amb càrrec a la RC 220199000156 del pressupost de la Corporació
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Vist que a l’expedient consta la memòria de l’analista informàtic de data 19 de setembre
de 2019, justificativa de la necessitat de l’expedient de contractació, tràmit SEC 2019
58 1; el plec de prescripcions tècniques particulars, tràmit SEC 2019 58 2, i el plec de
clàusules administratives particulars, tràmit SEC 2019 58 3; el certificat d’existència de
crèdit suficient, tràmit INT 2019 3 28; i l’informe de Secretaria de data 25 de setembre
de 2019, tràmit SEC 2018 99 5.

-

de l’any 2020 (gener - desembre)
21.175 euros amb càrrec a la RC 220199000156 del pressupost de la Corporació
de l’any 2021 (gener - desembre)
21.175 euros amb càrrec a la RC 220199000156 del pressupost de la Corporació
de l’any 2022 (gener - desembre)
21.175 euros amb càrrec a la RC 220199000156 del pressupost de la Corporació
de l’any 2023 (gener - desembre)
19.410,42 euros amb càrrec a la RC 220199000156 del pressupost de la
Corporació de l’any 2024 (gener - desembre)

Tercer. Autoritzar al servei d’Intervenció a realitzar les operacions comptables
necessàries en cas que el contracte no s’iniciï en les dates previstes.
Quart. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars que regiran el contracte i el seu procés d’adjudicació mitjançant procediment
obert simplificat i tramitació ordinària, així com la memòria justificativa de l’expedient.
Cinquè. Designar com a persona responsable del contracte a l’analista informàtic
signant del plec de prescripcions tècniques particulars, d’acord amb el que estableix
l’article 62 de la LCSP.

Setè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular la present resolució, la memòria justificativa, el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques particulars. La
documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible el dia de
publicació de l’anunci de licitació.
Vuitè. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
-

Sr. Ferran Alberdi Vera, gerent, que actuarà com a President de la mesa. En cas
de no poder assistir actuarà com a suplent la Sra. Ángeles Díez Palacios, tècnica
d’administració general.
Sra. Margarita Rodríguez Rodríguez, secretària general, que actuarà com a
Vocal de la mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Sr. Juli Miquel Montabes i Martínez, interventor accidental, que actuarà com a
Vocal de la mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Sr. Pere Galindo Tomàs, analista informàtic, que actuarà com a Vocal de la
mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent el Sr. Andrés Torralbo
Sepúlveda, operador-programador informàtic.
Sra. M. Isabel Pelayo Domínguez, tècnica d’administració general, que actuarà
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Sisè. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la LCSP.

com a Secretària de la mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent la
Sra. Marta Serna Roman, administrativa.

Joaquima Giménez González
REGIDORA DE SERVEIS GENERALS
I QUALITAT

Margarita Rodríguez Rodríguez
SECRETÀRIA GENERAL

Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
Ref.: SEC 2019 58 6
Intervenció: CONFORME
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ EN PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT (tràmit SEC 2019 58 3)
Procediment: OBERT SIMPLICAT
Tramitació: ORDINÀRIA

CARACTERÍSTIQUES
- Tipus contracte: SERVEIS.
- Codi CPV: 50324000-2 Serveis d’assistència a ordenadors personals (clàusula 1.4).
- Pressupost base de licitació: 70.000 euros més 14.700 euros d’IVA (84.700 euros, IVA inclòs), per als quatre (4) anys de
contracte (clàusula 1.5).
- Durada : 4 ANYS (clàusula 1.8).
- Pròrroga : 1 ANY (clàusula 1.8).
- Modificacions: només articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable (clàusula 2.2).
- Revisió de preus: No s’admet la revisió de preus (clàusula 2.4).
- Responsable contracte: l’analista informàtic de l’Àrea d’Economia i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern
(clàusula 2.12).
- Mesa de contractació : Sí (clàusula 1,14).
- Òrgan competent: regidoria de Serveis generals, per delegació, (Alcaldia: recursos ordinaris inferiors al 10% i durada incloses
pròrrogues no superior a 4 anys. D.A. 2a. LCAP).
- Informe justificatiu al tràmit: SEC 2019 58 1.
LEGALITAT PRESSUPOSTÀRIA
- Existeix crèdit adequat i suficient i s’ha expedit certificat d’existència de crèdit per al Pressupost Base de Licitació, al tràmit INT
2019 3 28.
- La Intervenció n’ha pres raó per la confecció del document d’autorització de despesa al tràmit INT 2018 5 247.
- Plurianualitat: ES compleixen els requisits de l’article 174 del TRLRHL, entenent com a primer exercici aquell en què es preveu
que començarà la vigència del contracte.
NORMATIVA APLICABLE
- Article 159 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
- Als efectes d’allò que estableix la Disposició Addicional Segona, apartat 3r, de la LCSP, la Intervenció informa que el contracte és
consistent amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- La Secretaria ha emès l’informe previst per l’apartat 8è de la Disposició Addicional Segona, al tràmit SEC 2019 58 5.
CONCLUSIONS
A la vista de l’exposat anteriorment respecte dels plecs de clàusules administratives particulars, d’acord amb la DA 2a, apartat 3r.
LCSP, s’emet informe FAVORABLE.
Julio Miguel Montabes Martínez
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REQUISITS:
- Valor estimat: 87.500 euros, IVA exclòs, que inclou els quatre (4) anys de durada inicial, i un (1) any d’eventual pròrroga
(clàusula 1.6), és menor de 2.000.000 € en obres o 100.000 € en subministraments o serveis.
- Ponderació dels criteris d’adjudicació valoratius: els criteris avaluables mitjançant judicis de valor no superen el 25% del total, ni
el 45% en prestacions de caràcter intel·lectual, d’acord amb la clàusula 1.15 (art. 159.1.b LCSP).
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INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL

Sant Just Desvern, en la data indicada al peu de la signatura electrònica.

