RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA 55/2021

RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC
PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I
AUDIOVISUALS DE MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS QUE GESTIONA LA
FARGA, GEM,S.A. (EXP. 20210370).
ATÈS que el Consell d’Administració de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA,
en la sessió del dia 28 de juny de 2021, va aprovar els acords que es transcriuen a
continuació:
“(sic)...
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat, de prestació del servei de suport tècnic per a l’explotació
dels sistemes informàtics, electrònics i audiovisuals dels Mitjans de Comunicació
Municipals gestionats per La Farga, GEM,S.A. pels preus que hi figuren als esmentats
plecs, i un termini total del contracte de 48 mesos, incloses tres possibles pròrrogues
de 12 mesos cadascuna.
SEGON.- NOMENAR responsable del contracte atesa l’àrea de la Societat a la que
afecta, a la Sra. Eva Marina Gutiérrez (Cap d’Unitat de Sistemes Tecnològics
Multimèdia), la qual portarà a terme les funcions previstes en els plecs de clàusules i
en la LCSP, tot de conformitat amb allò previst a l’article 62 i concordants de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
TERCER.- DELEGAR al Gerent de la Societat Municipal, els acords de tramitació dels
processos d’adjudicació, així com la formalització de la corresponent adjudicació i /o
formalitzacions del contracte si fos el cas, donant compte en el seu moment al Consell
d’Administració.
QUART.- FACULTAR expressament al Gerent de la Societat Municipal tan àmpliament
com en dret sigui possible perquè iniciï i formalitzi quants documents públics i/o
privats siguin necessaris per a la tramitació de l’esmentat expedient de contractació,
donant compte en el seu moment al Consell d’Administració...”

ATÈS que en data 2 de setembre de 2021 es va procedir a l’obertura del Sobre 1
corresponent a la Declaració Responsable.
ATÈS que en data 9 de setembre de 2021 es va procedir a l’obertura pública del Sobre 2
corresponent a la “Oferta Econòmica i altres referències avaluables automàticament”,
donant trasllat de tota la documentació econòmica inclosa pel licitador als vocals de la
Mesa que havien d’informar sobre els criteris de l’adjudicació.
VISTA l’acta emesa en data 16 de setembre de 2021 pels membres de la Mesa de
Contractació proposant com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa
TECNOFIS 2003, S.L.
RESOLC:
PRIMER.- ADJUDICAR la contractació del servei de suport tècnic per a l’explotació dels
sistemes informàtics, electrònics i audiovisuals de Mitjans de Comunicació Municipals que
gestiona La Farga, GEM,S.A. a la mercantil TECNOFIS 2003, S.L. amb NIF B-63283188,
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de conformitat amb els plecs de condicions aprovats pel Consell d’Administració el dia 28
de juny de 2021 i l’oferta presentada per l’empresa en els següents termes:
A) Oferta econòmica
1. Preu anual del servei de manteniment i suport tècnic per a la correcta explotació
dels sistemes informàtics i de comunicacions: 17.400 € + 3.654 € (21% IVA) /any
2. Preu hora del servei addicional correctiu: 29 € + 6,09 € (21% IVA) /hora
B) Altres criteris avaluables automàticament

Número de Certificats aportats
Serveis prestats en empreses
públiques locals
Experiència en entorns MAM (Gestió
d’actius Multimèdia)
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SEGON.- PROCEDIR A SUBSCRIURE, si fos el cas, el contracte abans referit amb la
mercantil TECNOFIS 2003, S.L. amb NIF B-632831881. El contracte s’ha de formalitzar
per escrit, mitjançant document privat, signat per les parts, i a tal efecte la Gerència de
La Farga, fixarà amb el contractista adjudicatari la data de signatura del contracte, que
en cap cas podrà ser superior a 15 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació
definitiva. La manca de formalització del contracte comportarà els efectes previstos en
l’article 153 de la LCSP. No es podran iniciar les prestacions del contracte sense haver
procedit a la seva formalització.
TERCER.- NOMENAR RESPONSABLE DEL CONTRACTE a la Sra. Eva Marina Gutiérrez
(Cap d’Unitat de Sistemes Tecnològics Multimèdia), la qual portarà a terme les funcions
previstes en els plecs de clàusules i de conformitat amb l’art. 62 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART.- PUBLICAR la present resolució a la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ- NOTIFICAR l’anterior acord a l’adjudicatari.
SISÈ.- TRASLLADAR la present resolució a la Cap d’Unitat de Sistemes Tecnològics
Multimèdia i al Director dels Mitjans de Comunicació Municipals, als efectes legals
oportuns.

MANUEL PÉREZ GIMÉNEZ
Gerent de LA FARGA, Gestió d’Equipaments Municipals, SA
L’Hospitalet, 16 de setembre de 2021
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