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F_RESOLUCION

Document: 194925/2022

Decret d'aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment
obert simplificat abreujat del contracte de d'adequació del CP2 de Casa de Cultura, (exp.
intern 13/2022)
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 va atorgar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el
següent finançament:

Municipi

Projecte

Import
màxim de
l’ajut
–
Euros

Cibersegretat: Posada en marxa d’un
Centre d’Operacions de Ciberseguretat.
Sant
Cugat del
Vallès.

Infraestructures Intel·ligents:
Desenvolupament de centres de
processament de dades (CPD), o
adequació de CPDs preexistents, amb
especial èmfasi a la redundància,
eficiència energètica i sostenibilitat

345.884,11

Import
sol·licitat
del projecte
–
Euros

Import de
concessió
del projecte
–
Euros

Data de
finalització

45.884,11

45.884,11

31/12/2022

300.000,00

300.000,00

31/12/2022

En data 25/05/2022, el servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital va emetre una proposta
d’inici d’expedient de contractació del contracte Projecte d'Adequació del CP2 de Casa de
Cultura, amb un pressupost de licitació de 49.558,58 € (IVA no inclòs) i un valor estimat de
59.470,30 € (IVA no inclòs), que s’emmarca dins el projecte “Infraestructures Intel·ligents:
Desenvolupament de centres de processament de dades (CPD), o adequació de CPDs
preexistents, amb especial èmfasi a la redundància, eficiència energètica i sostenibilitat”.
Tot seguit, es van redactar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents
preceptius que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data
26/05/2022, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
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A continuació, es va fiscalitzar l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
que es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, en ésser
el seu valor estimat inferior a l’import previst a l’art 159.6 de la LCSP.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la Tinència d’Alcaldia que pel seu respectiu
àmbit correspongui, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3837/2020, de 26 de novembre de 2020,
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 de desembre de 2020, on
s’aprova la refosa núm. 1, en tractar-se d’un contracte que es tramita segons les normes del
procediment obert simplificat.
En base a l’anterior,
RESOLC
Primer. Aprovar, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, del contracte de
d'adequació del CP2 de Casa de Cultura, (exp. intern 13/2022), amb un preu base de licitació
de de licitació de 49.558,58 € (IVA no inclòs) més 10.407,30 € equivalents a l’IVA i, per tant,
d’un total de 59.965,88 € (IVA inclòs).
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.
Tercer. Obrir el procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del procediment
obert simplificat abreujat i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la
LCSP.
Quart.
-

Autoritzar les següents despeses:
Lot 1: 12.201,69 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43100 9200
2279900 del pressupost municipal.
Lot 1: 18.006,48 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43121 9200
6290000 del pressupost municipal.
Lot 2: 29.757,71 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43121 9200
6290000 del pressupost municipal.

Cinquè. Convocar la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament,
segons es disposa al plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i 159.6.a) de la
LCSP.
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