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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 12
d'abril de 2021, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
«5. Adjudicació contracte serveis manteniment aplicació informàtica Gescity

14/04/2021 L'alcaldessa

El cap de la Policia Local ha emès informe que consta a l’expedient on, un cop efectuada
la negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa Adaking Software para
la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb CIF B95837555, sol·licita la contractació
d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que és la titular dels drets d’explotació i
dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb una durada a comptar des de
l’acord d’adjudicació i prorrogable un any més, amb un import de 1.251,94€, 21%
d’IVA exclòs.

Montserrat Febrero i Piera

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP. En aquest
sentit s’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, elaborats a partir de la
negociació efectuada amb l’empresa i en funció de la seva proposta presentada, i que
han estat informats per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a
l’expedient.
En conseqüència, un cop acordat l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació dels
plecs i l’adjudicació a l’empresa, es formularà requeriment a l’empresa adjudicatària
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què rebi
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti declaració de conformitat per executar
el servei segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta de manteniment
presentada en data 15 de març de 2021, amb RE 2021/2826, així com declaració
responsable de capacitat d’obrar, de conformitat amb els Annexos I i II del PCAP que
s’adjuntaran a la notificació d’adjudicació del contracte. Una vegada l’empresa
adjudicatària hagi presentat la documentació esmentada, es procedirà a la formalització
del contracte, i es publicarà en el perfil del contractant.

Marta Puig Puig
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14/04/2021 La secretària acctal.
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L’Ajuntament té instal·lat a les dependències de la Policia Local el programa informàtic
GESCITY (Gespol), amb les aplicacions Sipcat, Multes, GPSS i PDA, i que necessita
d’un manteniment continuat per part de l’empresa que el gestiona, amb l’objectiu de
donar cobertura permanent als problemes que puguin sorgir durant la seva execució i
utilització, així com per mantenir-lo actualitzat. En no disposar de mitjans personals i
materials idonis per dur a terme aquestes tasques, es fa necessària la licitació d’un
expedient de contractació que permeti aconseguir l’objectiu proposat, i doni cobertura
a aquest manteniment.
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Per tot l’exposat, aquesta regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments
municipals proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de manteniment de l’aplicació
informàtica Gescity, així com el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de
condicions tècniques que regularan la contractació, pel procediment negociat sense
publicitat amb l’empresa Adaking Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL
amb CIF B95837555 com a única empresa licitadora en ser titular dels drets
d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, amb una durada inicial
a comptar de l’aprovació del present acord i fins el 28 de febrer de 2022, prorrogable
per un any més.
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14/04/2021 L'alcaldessa

SEGON. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment de l’aplicació informàtica
Gescity a l’empresa Adaking Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb
CIF B95837555, per import de 1.251,94€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial
del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
1.514,85€, que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
02.920.20600 del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni
en el pressupost de l’any 2022, en les quanties següents:



QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, juntament amb els
plecs que regulen la contractació, i publicar-lo en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
CINQUÈ. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració
de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions que en el
pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec de
clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a requisit per a
la formalització del contracte.
SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació. »
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa
Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Marta Puig Puig
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Exercici 2021 .............. 1.262,37€
Exercici 2022 .............. 252,48€
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