Oficina Administrativa SIT
Ref. Expedient: 15/2019/COMSE

1686 de data 27/09/2019
Decret d'Alcaldia Número:

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 15/2019/COMSE ,que resulta
del procediment tramitat de/d' Contracte menor per al servei d'implantar un GIS municipal per a
l'Ajuntament de Molins de Rei. ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:

D'acord amb la llei de bases de règim local, els ajuntaments tenen un seguit de competències
pròpies en diferents matèries com urbanisme, medi ambient, abastament d'aigua potable i
clavegueram, infraestructura viaria, serveis socials, policia local i protecció civil, incendis, mobilitat,
fires, turisme, salut pública, cementiris, promoció de la cultura, etc.
La gestió de les citades competències, comporta utilitzar i generar una gran quantitat d'informació
relativa a persones, béns, llocs i activitats.
L'ús d'eines SIG/GIS (sistemes d'informació geogràfica), permet interrelacionar la informació i
aconseguir guanys importants en eficiència, fiabilitat i eficàcia en les tasques de gestió.
Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament, aplicant les regles generals de contractació, la
implantació d'un sistema d'informació geogràfica que permeti una gestió més eficient.
Atès l'informe, de 8 de juliol de 2019, emès per l'arquitecte tècnic municipal del negociat d'oficina
tècnica i obra pública i l'Alcalde en el que es justifica la necessitat de contractar externament la
implantació d'un SIG/GIS atès que l'Ajuntament no disposa dels recursos interns per poder realitzar
els servei objecte d'aquest contracte donades l'especialització i dedicació necessàries per a la seva
execució.
Atès que en el mateix informe s'indica que el sistema que es pretén contractar no requereix
l'adquisició de llicències ni de quotes de manteniment, i que d'acord amb l'article 16.3 de la LCSP, al
tractar-se de l'adquisició d'un programa informàtic desenvolupat a mida i no de l'adquisició d'una
llicència, s'ha de considerar com a contracte de serveis.
Vist el document "Condicions tècniques per a l'adjudicació del contracte menor de subministrament i
implantació d'un sistema d'informació geogràfica a l'Ajuntament de Molins de Rei", elaborat pel
negociat d'oficina tècnica i obres públiques, en data 16 de juliol de 2019.
Atès que en data 16 de juliol de 2019 s'ha sol·licitat oferta per a la implantació del GIS municipal a
les següents empreses:
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•
•
•

SISTEMAS DE INFORMACIÓ TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO, S.L. – (SITEP)
CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL – (NEXUS)
BGEO OPEN GIS, SL – (BGEO).

Atès que en data 17 de juliol de 2019, l'empresa SITEP comunica que no podrà presentar oferta.
Atès que l'empresa NEXUS GEOGRAFICS, en data 26 de juliol de 2019, presenta oferta.
Atès que en data 2 d'agost de 2019, l'empresa BGEO, declina presentar oferta pel contracte.
Atès l'informe, de 16 de setembre de 2019, de l'Arquitecte tècnic municipal de l'Oficina Tècnica i
Obres Públiques en el que es proposa que s'adjudiqui el contracte a l'empresa CONSULTORIA
TÈCNICA NEXUS GEOGRAFIS, SL per a la prestació del servei de subministrament i implantació
d'un sistema d'informació geogràfica a l'ajuntament de Molins de Rei, per import 13.500 €, IVA
exclòs, i un termini màxim de 12 mesos, des de l'adjudicació del contracte, d'acord amb les
condicions tècniques requerides i a l'oferta presentada.
Atès que es fa constar la inexistència de qualsevol de les circumstàncies de fraccionament de
l'objecte del contracte en la prestació del "Servei d'implantació d'un GIS municipal per
l'Ajuntament de Molins de Rei", objecte del present contracte i de qualsevol finalitat d'eludir
l'aplicació de les regles generals de contractació, així com que l'empresa CONSULTORIA
TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL (NEXUS) no ha subscrit amb l'Ajuntament de Molins de Rei i
amb aquest mateix objecte o prestacions substancialment coincidents, més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 €, IVA exclòs.
Atès allò que disposen els articles 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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 (LCSP), el contracte de
referència es pot qualificar de contracte administratiu de serveis, el qual es regirà quant a la seva
preparació, adjudicació, efectes i extinció per aquesta llei i les seves disposicions de desplegament;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes
de dret privat.
Atès que l'import del contracte ascendeix a 16.335,00 €, IVA inclòs, per raó de quantia es pot
qualificar de contracte menor requerint per la seva tramitació l'informe de l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, aprovació de la despesa i incorporació de la factura, segons
allò establert en l'art. 118 de la LCSP i no caldrà la formalització del contracte en document
administratiu, entenent que els drets i obligacions que es deriven del present decret i de les "
Condicions tècniques per a l'adjudicació del contracte menor de subministrament i implantació d'un
sistema d'informació geogràfica a l'Ajuntament de Molins de Rei" de data 16 de juliol de 2019 que
s'adjunta com annex 1, són les condicions que han de regir el contracte, d'acord amb el que
estableixen els arts. 36, 37 i 118 de la mateixa llei.
Per indicació de l'art. 29.8 LCSP el termini d'execució del contracte no podrà ser superior a un any i
en concret serà de 12 mesos, des de l'adjudicació del contracte. Aquest termini serà
improrrogable.
Atès que a l'informe tècnic ha quedat justificat degudament i tècnicament que a l'expedient
administratiu consta la sol·licitud, de com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, d'acord amb
l'art. 35.6.c) de les Bases d'Execució del Pressupost 2019.
Atès que d'acord amb l'art. 131.3 de la mateixa llei el contracte es podrà adjudicar directament a
qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que conti amb l'habilitació professional necessària per a
la realització de les prestacions.
A l'expedient queda justificada la capacitat d'obrar i l'habilitació professional necessària del
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contractista, així com el compliment d'estar al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la
Seguretat Social i amb l'Ajuntament i la disposició d'una assegurança de Responsabilitat civil,
segons Declaració responsable presentada per l'empresa CONSULTORIA TECNICA NEXUS
GEOGRAFICS, SL.
Atès que per indicació dels articles 103, 107 i 192 de la LCSP queda exclosa la revisió de preus, es
dispensa la constitució de la garantia definitiva del contractista ateses les característiques i termini
d'execució del contracte i s'estableix el règim de penalitats de demora.
En relació al control pressupostari, exclusivament a efectes d'aprovació de la despesa, consta a les
actuacions el document RC amb núm. 12019000025159 a l'aplicació pressupostària 4020/922103/
22002 "Sistema d'Informació Geogràfica" del pressupost municipal 2019, per import de 18.150,00 € on
s'acredita l'existència de crèdit suficient i idoni.
El contractista té dret a percebre el preu del contracte que és de 16.335,00 €, IVA inclòs. Aquests
efectes el contractista expedirà 2 factures:
-

Primer pagament del 50 % en el moment del lliurament del programari, per import de
8.167,50 €; IVA inclòs.
Segon pagament del 50 % restant en el moment del lliurament definitiu, amb la implantació
completa i acabada la formació, per import de 8.167,50 €, IVA inclòs.

Les factures que presenti el contractista hauran de reunir els requisits establerts a l'article 25.6 de les
Bases d'Execució del Pressupost 2019 i en concret:
a) dades identificatives de l'Ajuntament: nom, NIF i domicili fiscal.
b) dades identificatives del proveïdor o contractista: nom, NIF o DNI i domicili fiscal
c) número i data de la factura
d) descripció suficient del subministrament o del servei prestat;
e) centre gestor que va efectuar l'encàrrec, indicant també el negociat i l'àrea. (Codi 4010)
f) la resta de requisits formals exigits per la normativa vigent
El contracte d'acord amb la LCSP s'extingirà ordinàriament pel seu compliment o extraordinàriament
per la seva resolució. Amb independència de les previstes en la Llei, serà causa de resolució el
desestiment total o parcial del contracte per part de l'administració contractant.
L'acord de desestiment de l'Ajuntament per causa justificada (art.211.g de la LCSP), no generarà el
dret del contractista a l'exigència de danys i perjudicis, sempre i quan aquell hagués formulat una
comunicació prèvia i tràmit d'audiència amb una antelació mínima de 10 a 15 dies.
Les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius serà resoltes per l'òrgan de contractació competent, els
acords del qual posaran fi a la via administrativa.
El contractista manifesta la seva conformitat i se sotmet expressament:
a)
b)
c)
d)
e)

a la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en tot allò que no hi estigui
establert, a les disposicions aplicables a aquest contracte de la LBRL, el TRLMRLCat., i a
les demés disposicions legals i reglamentàries de pertinent aplicació.
a les disposicions que li siguin d'aplicació del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LPDCP).
a les demés disposicions que li siguin d'aplicació.
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f)

a la jurisdicció dels òrgans competents de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu i,
en el seu cas, de la civil.

D'acord amb la distribució competencial en aquesta Administració, per raó de la quantia, correspon a
aquesta Alcaldia l'autorització i disposició de despeses fins el 10% dels recursos ordinaris i al Plenari la
resta de les contractacions.
D'acord la LCSP així com la resta de disposicions vigents en matèria de gestió econòmica,
financera, comptable i de contractació.
Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de les facultats que em són conferides per l'art. 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per l'art. 53.1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat.), aprovat per D. Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i per la Disposició addicional segona de la LCSP.
Atès la proposta de decret, de 19 de setembre de 2019, de la Cap de l'oficina administrativa de SIT
per assignació temporal de funcions S/DA 55 de data 14/01/2019, amb els informes de la TAG de
serveis jurídics, de 20 de setembre de 2019 i de l'interventor accidental, de 23 de setembre de
2019, amb la següent observació: "Es tracta d'una despesa plurianual, atès que es preveu una part
de la facturació en l'any 2020. En conseqüència, el pressupost municipal de l'any 2020, haurà de
contemplar la consignació pressupostària suficient per fer front a la part de la despesa contractual
corresponent a aquest any.", i les supervisions del Director de Serveis de SiT, de 23 de setembre de
2019 i del President de l'Àrea de SiT, de 24 de setembre de 2019.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
DECRETO:
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació corresponent al contracte menor administratiu pel
servei d'implantació d'un Sistema d'informació geogràfica (GIS) municipal per a l'Ajuntament de
Molins de Rei.
Segon.- ADJUDICAR el contracte menor de referència a l'empresa CONSULTORIA TÈCNICA
NEXUS GEOGRAFICS, SL amb NIF B-17525429, per un termini màxim de 12 mesos, a comptar
des de l'adjudicació del contracte, per un import de 13.500,00 € (tretze mil cinc-cents euros), més
2.835,00 € (dos mil vuit-cents trenta-cinc euros) corresponent a l'IVA, el que suposa un total de
16.335,00 € (setze mil tres-cents trenta-cinc euros), IVA inclòs, segons les condicions del contracte
especificades en la part expositiva d'aquest acord i l'oferta presentada per l'adjudicatari.
Tercer.- DISPENSAR la constitució de la garantia definitiva del contractista per l'especificitat i el
termini d'execució del contracte, d'acord amb l'art. 107 de la LCSP.
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació o aplicacions
pressupostàries següents:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT IVA
INCLÒS

EXERCICI
COMPTABLE

4020/922103/22002

8.167,50 €

2019

La que s'habiliti a l'efecte

8.167,50 €

2020
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OBERVACIONS
I NOTES

Cinquè.- DESIGNAR d'acord amb l'art. 62 de la LCSP com a responsable del contracte, a l
'arquitecte tècnic de l'Oficina Tècnica i Obres Públiques o persona que el substitueixi i determinar
que les facultats de supervisió del contracte s'exerciran d'acord amb les directrius del regidor de
l'àrea política afectada.
Sisè.- PRACTICAR en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents:
•
•
•

NOTIFICACIONS: a l'adjudicatari.
COMUNICACIONS INTERNES: a Oficina Tècnica i Obres Públiques, al Departament
d'Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència.
PUBLICACIÓ: al Web municipal i al Perfil del Contractant, d'acord amb l'art. 63.4 de la LCSP.

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

Xavi Paz Penche

En dono fe
CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament

L'Alcalde
27/09/2019
13:18:23
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La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució
per a ser incorporada en el llibre corresponent en la
data de signatura de qui l'ha dictada
26/09/2019
13:26:35
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