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_______________________________________________________________________________

CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE
DESENVOLUPAMENT, POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I
ALLOTJAMENT DEL NOU PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

FORMALITZACIÓ
_______________________________________________________________________________

Núm. expedient: 66/2021/SQSCR
Registre de formalitzacions contractuals: núm. 014/2022
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Hugo Barrós Moreno, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
actuant com a fedatari d’acord amb el que disposen els articles 92.3 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 3.2.i del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de “caràcter
nacional”,

CERTIFICO

PRIMER. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ

Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 202201523 de data 11 d’abril de 2022, s’ha resolt
l’adjudicació del contracte del Servei de desenvolupament, posada en marxa,
manteniment i allotjament del nou portal web de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallèsa la raó social amb la qual es formalitza aquest contracte, en els termes de l’acord
d’adjudicació i de la proposició que va presentar a la licitació, documentació que
acompanya aquest document.
El contracte tindrà una vigència d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars de 4 anys a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte, en els
termes següents:
-

Desenvolupament del nou web: màxim 3 mesos a partir de la formalització del
contracte, d’acord amb la millora del termini d’execució proposada per l’adjudicatari.

-

Manteniment: s’iniciarà a partir de la data de recepció del nou web i es mantindrà
fins a la data de finalització del contracte.

-

Allotjament: 4 anys a partir de la formalització del contracte (al començament del
contracte, el hosting subministrat allotjarà el web de forma privada en la fase de
desenvolupament i posteriorment el web en producció).

No es preveu la possibilitat de pròrroga.
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SEGON. FORMALITZACIÓ
Aquest document electrònic es formalitza per ambdues parts en virtut de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Púbiques, llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, sobre els contractes del sector públic.

INTERVENEN
D’una part, Oscar López Gombau, major d’edat, amb document acreditatiu d’identitat núm.
40843448W, en representació de la raó social SERVICIOS MICROINFORMATICA SA,
amb NIF A25027145, i domicili social a Lleida (25003), al Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari, Edif. H1 2-A, en la seva condició d’apoderat i amb poder suficients per
signar aquest contracte d’acord amb les dades que consten al Registre electrònic
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

L’empresa va ser constituïda, per temps indefinit, en escriptura autoritzada pel notari
d’Almenar, el senyor Carlos Pérez Baudín, en data 28 de gener de 1982, amb núm. de
protocol 59 i va ser inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al tom 134, foli 78, full L-2490.

De l’altra, Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, les
circumstàncies de la qual em consten per notorietat en raó de l’òrgan municipal del qual
n’és la titular.
En representació orgànica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, conforme a l’article
21.1.b de la Llei reguladora de les bases de règim local, ens local que a la resta del
contracte es denominarà “l’Ajuntament”.
El primer actua sense que consti causa d’incapacitat ni incursió en prohibició, legitimat i
representat degudament i la segona amb plena competència material, territorial i orgànica.

FORMALITZEN
El contracte citat a l’apartat primer d’aquest certificat i l’empresa SERVICIOS
MICROINFORMATICA SA es compromet a executar l’objecte del present contracte, en
els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques, d’acord amb la seva proposta tècnica i econòmica i amb les
millores presentades en els termes que es descriu a continuació:

Preu de contracte: 64.211,07 €, dels quals 53.067,00 € corresponen a la base imposable
i 11.144,07 € a l’impost sobre el valor afegit, desglossat de la següent forma:

Servei de desenvolupament de la nova
plataforma web: Anàlisi, disseny,
desenvolupament, prova, publicació i
formació.
Servei de manteniment de la plataforma a
nivell preventiu i correctiu.
Servei d’allotjament del portal.
Preu de contracte

Base
imposable
36.860,00 €

IVA 21%
7.740,60 €

Preu total
amb IVA
44.600,60 €

12.068,00 €

2.534,28 €

14.602,28 €

4.139,00 €
53.067,00 €

869,19 €
11.144,07 €

5.008,19 €
64.211,07 €

I amb les millores següents:
-

Bossa de 100 hores per a nous desenvolupaments, disseny, programació,
integració, serveis tècnics, manteniment evolutiu, formació, que es realitzin amb
posterioritat a la recepció i posada en marxa del nou web municipal.

-

Creació de minisites: d’educació, de l’escola bressol municipal i de l’escola d’adults
municipal.

-

Execució del projecte web municipal en un termini màxim de 3 mesos.

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 14167075251124546315.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

4/6

Aquest instrument està integrat per aquesta acta i els documents següents, que s’uneixen
al seu cos:
-

El plec de prescripcions tècniques particulars. (32 pàg.)

-

El plec de clàusules administratives particulars. (52 pàg.)

-

L’oferta tècnica presentada de l’empresa contractista. (98 pàg.)

-

L’oferta de valoració matemàtica. (1 pàg.)

-

Decret d’adjudicació definitiva. (6 pàg.)

-

El document anomenat Plec de clàusules administratives generals aplicable als
contractes administratius i als contractes privats de l’ens local i dels seus
organismes autònoms. (17 pàg.)

Tots els documents tenen la naturalesa d’estipulacions contractuals.

TERCER. FORMA DE LES DECLARACIONS CERTIFICADES
Així ho atorguen, aproven, ratifiquen i signen, tenint la signatura de l’alcaldessa també el
caràcter de vistiplau i pressa de raó de l’assistència jurídica que li presto inherent a la
funció pública actuada. Que manifesten haver llegit aquest document de formalització i
que són coneixedors de la totalitat de disposicions incidents sobre aquest acte i declaren
entendre els atorgants, en especial les de caràcter fiscal. De la certesa sobre la identitat
dels signants del document contractual i del contingut d’aquest instrument que en 6
pàgines en format electrònic, en dono fe, i inscric la seva matriu al registre de
formalitzacions de contractes de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb el número
014/2022 al municipi de la meva competència, en la data de l’atorgament.
Aquest contracte estarà legalment formalitzat a la data de la darrera signatura.
El representant del contractista,
Contracte signat electrònicament per ambdues parts. Formalitzat en data 21 d'abril de 2022.
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