Núm. expedient:

2020/00013078F

Origen:

Secretaria General

DECRET
Aprovació de la contractació per a la prestació dels serveis per a la
monitorització, la gestió remota i el manteniment dels elements de la xarxa i de
la seguretat corporativa, així com el canvi tecnològic en la comunicació física
entre edificis corporatiu.
La present licitació és necessària per a la prestació del servei de manteniment,
monitorització i gestió de la xarxa municipal, del sistema de telefonia IP i dels
elements de seguretat corporatius tant software com hardware, i tant perimetrals
com de punt final (EndPoint), així com també la millora de dues interconnexions de
xarxa entre edificis i dependències municipals, actualment connectades amb
tecnologies WiMAX.
El contracte s'adjudicarà per procediment obert, es tramitarà de forma ordinària i
està subjecte a regulació harmonitzada.
Consten a l’expedient l’informe tècnic de necessitats, el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i els annexos vinculats
a la contractació.
La secretària general ha emès informe preceptiu que resta incorporat a l’expedient.
L’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local per delegació de
competències efectuada per l’Alcaldia en Decret DE 1932/2019, de 26 de juny, publicat al
BOPB de 2 d’agost de 2019.
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No obstant això, atès que es considera urgent l’inici d’aquest expedient per no demorar més
la tramitació de la licitació, es considera convenient efectuar una avocació puntual d’aquesta
competència, en virtut del que disposa l’art 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic

Per tot l’exposat aquesta Alcaldia,
RESOL
Primer.- Avocar puntualment la competència delegada a la Junta de Govern Local per a la
tramitació d’aquest expedient per les raons que consten a la part expositiva d’aquesta
resolució.

Segon.- Aprovar l'expedient de contractació per a la prestació dels serveis per a la
monitorització, la gestió remota i el manteniment dels elements de la xarxa i de la
seguretat corporativa, així com el canvi tecnològic en la comunicació física entre
edificis corporatiu, mitjançant procediment obert sotmès a regulació harmonitzada
amb un pressupost màxim de 432.000,05 € IVA exclòs (522.720,06 € IVA inclòs).
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir la esmentada contractació, juntament amb els seus
annexes, segons estableixen els articles 122 i 124 de la LLCSP.
El termini de durada d’aquest contracte serà de 4 anys a comptar des de l’inici de la
prestació, sense que es prevegi la possibilitat de pròrroga.
Quart. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant la publicació de
l’anunci de licitació al DOUE i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Gavà, per
un període mínim de 35 dies durant el qual els interessats podran presentar les
seves proposicions, de conformitat amb el que estableixen els articles 116 i 135 de la
LCSP.
Cinquè. Autoritzar la despesa que té caràcter plurianual i que queda sotmesa a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les
obligacions que es derivin d’aquest contracte a les aplicacions següents:
Exercici

Pressupost
net de licitació
(sense IVA)

21
%
d'IVA

Aplicació
Pressupostària

Pressupost
base
de
licitació (IVA
inclòs)

2020

22.160,75 €

4.653,76 €

210009203A222040020

26.814,51 €

2021

106.914,60 €

22.452,07 €

210009203A222040021

129.366,67 €
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22.452,07 €

2022

106.914,60 €

2023

106.914,60 €

2024

89.095,50 €

18.710,06 €

TOTALS

432.000,05 €

90.720,01 €

22.452,07 €

210009203A222040022
210009203A222040023
210009203A222040024

129.366,67 €
129.366,67 €

107.805,56 €
522.720,06 €

Sisè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa podeu interposar
de manera optativa i no simultània els recursos següents:
a) Recurs especial en matèria de contractació, de caràcter potestatiu, contra els actes
determinats a l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), que s'haurà de presentar, en els termes establerts a l’article 51 LCSP, davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o al registre de l’òrgan de contractació en el
termini de quinze dies hàbils a comptar en els termes establerts a l’article 50.1 LCSP. També
es podrà presentar en qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, havent de
comunicar-se en aquest cas al Tribunal de manera immediata i de la forma més ràpida
possible.
No obstant l’anterior, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple
dret de l’article 39.2, apartats c), d), e) o f) LCSP, el termini d’interposició serà de trenta
dies en els termes establerts a l’article 50.2 LCSP. En la resta de supòsits, serà de sis mesos a
comptar des de la formalització del contracte.
Contra la resolució dictada en aquest procediment només es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs especial en matèria de
contractació de caràcter potestatiu. S'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciós
administratius de la província de Barcelona.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.”

Naturalesa de la fiscalització:
|
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El sentit de l’informe de la fiscalització és Favorable
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