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Identificació de l’Expedient:
Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Servei de control horari i de presència del personal
al servei de la corporació
2022 562
Serveis
Ordinari
Contracte Menor

En base amb l’ordenat per l’Alcaldia mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 11
d’abril de 2022 i en compliment de l’establert en l’article 3.3a) del Reial decret 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional emeto l’informe següent:
Legislació aplicable
a) 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.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat
ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de las administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic;
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Característiques del Contracte als efectes de l’art. 116 de la LCSP
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Necessitat: l’expressada en la Providència de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2022 i
que es concreta en l’objecte i prescripcions tècniques que es detallen a continuació:

1- OBJECTE DEL SERVEI:
Servei de control horari i de presència del personal al servei de la corporació.
2- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A SATISFER
Concepte
ALTA AL PORTAL DE CONTROL PRESENCIAL
 Gestió de l’Agenda (fitxatge, gestió de vacances i permisos retribuïts,
gestió de IT, pauses, hores extraordinàries i dies de lliure disposició)
 Informe de geolocalització
MANTENIMENT DE PORTAL DE CONTOL PRESENCIAL
Neteja d’òptiques, reparació manega càmera núm. 1, connexió pressa de
terra i organització del cablejat en les tres càmeres
3- DADES ECONÒMIQUES
 Valor estimat del contracte (VEC): El valor global del servei és de MIL CENT
CINQUANTA EUROS (1.150,00€), IVA exclòs.
 Pressupost de licitació: El preu total de la contractcaió és de MIL CENT
CINQUANTA EUROS (1.150,00€), més l’IVA al tipus vigent, per import de
DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (241,50€), és
a dir, un pressupost total de contractació de MIL TRES-CENTS NORANTA-UN
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.391,50€).
4- TERMINI D’EXECUCIÓ:
 Atesos els articles 29.8 i 118 de 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, el contracte només podrà tenir una durada d’un any.
 S’estableix l’inici de la contractació el dia 1 de maig de 2022 i el contracte
finalitzarà el 30 d’abril de 2023, sense possibilitat de pròrroga.
5- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:
El cost del servei que s’assumirà durant l’exercici serà el de l’alta al Portal i el cost del
manteniment corresponent al de 8 mensualitats. Concretament, 1.028,50€ (IVA inclòs)
Aplicació Pressupostària: 920/22612
6- RÈGIM DE PAGAMENT:
Es facturarà el pagament de l’Alta al Portal de Control Presencial i la quota de la
primera mensualitat del servei de manteniment durant el mes de maig de 2022.
CODI DE L’EXPEDIENT: 562 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_562_SERVEI DE CONTROL HORARI I DE
PRESENCIA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIO
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
11/04/2022 14:13

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_INFORME SECRETARIA CONTRACTACIO
CONTROL HORARI_11042022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: A5C15-CMYIC-SB11X
Data d'emissió: 21 de Juny de 2022 a les 15:18:25
Pàgina 3 de 5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17316527 A5C15-CMYIC-SB11X 55EAE8DED3CCA9FAE55AD3ADBCA46F46888BE286) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Referència: 1131
ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 11/04/2022 14:13

La quota de cada mensualitat del manteniment del Portal es facturarà dins de la
mensualitat de referència.
El pagament es realitzarà contra presentació de factura electrònica mitjançant la
plataforma e.FACT. La unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable de
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues són: L01082068. El seguiment de l'estat de
les factures es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues.
7- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT:
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, a la normativa de desplegament i al que estableix.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.


Existència de Lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que la seva
divisió dificultaria la seva correcta execució.

Qüestions Econòmiques i pressupostàries


Valor Estimat del Contracte: tenint en compte l’art. 101 de la LCSP constitueix el
VEC el Pressupost d’Execució Material del Contracte:
El valor global del servei és de MIL CENT CINQUANTA EUROS (1.150,00€),
(1.150,00€), IVA exclòs.



Consignació Pressupostària: Existeix consignació suficient per a autoritzar la
despesa per import de fins a 1.028,50€, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària
920/22612 del Pressupost municipal vigent.



Elecció del Procediment de Licitació: Tenint en compte que el Valor Estimat del
Contracte (2.500,00€) el procediment adoptat d’acord amb les necessitats del
contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP. Aquest tipus de
procediment és l'idoni per a serveis amb un valor estimat del contracte inferior a
15.000,00€.

CODI DE L’EXPEDIENT: 562 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_562_SERVEI DE CONTROL HORARI I DE
PRESENCIA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIO
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
11/04/2022 14:13

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_INFORME SECRETARIA CONTRACTACIO
CONTROL HORARI_11042022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: A5C15-CMYIC-SB11X
Data d'emissió: 21 de Juny de 2022 a les 15:18:25
Pàgina 4 de 5



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17316527 A5C15-CMYIC-SB11X 55EAE8DED3CCA9FAE55AD3ADBCA46F46888BE286) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Referència: 1131
ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 11/04/2022 14:13

A data de la signatura i des de dotze mesos enrere, per aquest objecte els
contractes menors celebrats amb el tercer proposat per l’Alcaldia en la Providència
de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2022 (Logic Soluciones de Hardware, SL (CIF
B64652738)) sumen un total de 0,00€ (IVA inclòs)

Fonaments de dret
El contracte que es licita té la consideració de contracte de serveis amb allò disposat a
l’article 17 de la LCSP. Al citat contracte li és aplicable el règim jurídic previst pels
contractes administratius a tenor de l’article 25 de la citada Llei.
Tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte el procediment adoptat d’acord
amb les necessitats del contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP.
La LCSP, i concretament en el seu article 116.1, determina que “la signatura dels
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
En el cas dels contractes menors l’art. 118 preveu que “En los contratos menores la
tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando
su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior.”. I pel cas concret dels serveis, l’art. 116.4f) de la LCSP preveu que es
justificarà adequadament la inexistència de mitjans propis per executar el servei.
El procediment i l’expedient s’haurà de tramitar segons el que disposen els arts. 116,
117 i 118 en quant a l’inici, contingut, aprovació, adjudicació del contracte i en relació
amb la publicitat caldrà atendre’s a l’article 63 LCSP.
Respecte a l’adjudicació del contracte, l’art. 131 de la LCSP estableix que “Los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.”.
Per tot l’exposat,
L’aprovació de l’expedient de contractació s’ajustarà al següent procediment:
Primer.- Adjudicar i Autoritzar la despesa per part de l’Òrgan de Contractació.
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Segon.- Publicar l’Adjudicació al Perfil del Contractant.
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No obstant, la corporació acordarà allò que estimi pertinent.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acctal.
Arcadi Corominas Baig
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