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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de
desembre de 2021, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
16 .- Adhesió i aprovació de la contractació dels diferents lots de l'Acord marc
del subministrament d'equips informàtics i determinades llicències de
programari (exp. 36715/21).
L’informe del cap de Servei de Sistemes i tecnologies de la informació i de les
comunicacions, de 20 de desembre de 2021, justifica la necessitat, idoneïtat i eficiència
de la contractació del subministrament de divers material informàtic en la modalitat de
compra, pel que fa als equips i accessoris dels lots 2.2 i 13.2, en base al catàleg de la
central de compres de l’associació de municipis, exp. 2018.09.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb data 16 de
setembre de 2019, va acordar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb
destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM té constituït, conjuntament amb el
Consorci Català pel desenvolupament local.
La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació, de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de
Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre, va acordar adjudicar
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les
empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es
relacionen:
*ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28.
* BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
* ICOT, INFORMÀT.I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 i 27.
* SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19.
* TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COM. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
* PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12.
*RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27.
*SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
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* OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27.
* ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.
* ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25.
*SAYTELSERV.INF.,SA,Lots:2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 i 28.
*ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28.
*INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
* TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28.
*DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26.
* AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14.
*ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28.
*BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.

En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL.
Fonaments de Dret:
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la
LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens
locals.
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Vistes les ofertes tècniques i econòmiques presentades per les empreses Abast Systems
& Solutions, SL i Asseco Spain, SA, que consten en l’expedient.
L’informe emès pel cap de Servei de Sistemes i TIC, en data 20 de desembre de 2021,
proposa l’adhesió als lots 2.2 -portàtils i accessoris- i 4.2 –ultramobilitat-estàndard- del
citat acord marc 2018.09 i adjudicar el contracte a favor de les empreses Abast Systems
& Solution, SL pel que fa al lot 2.2, i a l’empresa Asseco Spain, SA, pel que fa al lot 4.2.
En el citat informe es justifica haver escollit l’empresa Abast Systems & Solutions, SL per
resultar la més avantatjosa econòmicament en els articles del lot 2.2 (portàtils,
accessoris i monitors), i pel que fa a l’empresa Asseco Spain, SA, en el lot 4.2, atès que
aquesta és l’única empresa que disposa el model Surface que es fa servir a l’Ajuntament
del Prat de Llobregat.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Prat de Llobregat als diferents lots de
l’Acord marc del subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09), per cobrir
les necessitats del següent equipament informàtic:



Lot 2.2: Adquisició de 60u. de portàtils, 60u. ratolins, 60u. fundes de portàtils,
60u cables bloqueig, 77u. monitors i 60u “Dock Station”, a favor de l’empresa
Abast Systems & Solutions, SL.
Lot 4.2. Adquisició de 27 unitats de Surface, a favor de l’empresa Asseco Spain,
SA.

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’equips informàtics i determinades
llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09)
i, més concretament, per a cobrir les necessitats d’aquest Ajuntament, amb l’adquisició
d’equips portàtils, accessoris i monitors, i Surface, amb un import total de 82.757,37€,
IVA exclòs (100.136,42 €, amb el 21% d’IVA inclòs), a favor dels següents adjudicataris i
d’acord amb les següents dades:
Lot 2.2: Portàtils i monitors, a favor de l’empresa Abast Systems & Solutions, SL ( NIF:
B59104612), amb un import total de 55.973,10€, ( 67.727,45€, 21% d’IVA inclòs)
conforme a l’oferta econòmica número 21A53732, amb data 15 de desembre, que consta
a l’expedient, amb el següent detall:

60

Preu total (IVA
exclòs)
36.366 €

Preu total (IVA
inclòs)
44.002,86 €

6,25 €

60

375,00 €

453,75 €

12,90 €

60

774,00 €

936,54 €

9,95 €

60

597,00 €

722,37 €

Equip

Lot

Preu unitari

Unitats

Portàtil

2.2
2.2
Accessoris
2.2
Accessoris
2.2
Accessoris

606,10 €

Ratolí
Funda
portàtil
Cable
bloqueig
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Monitor
Dock station

2.2
Accessoris
2.2
Accessoris

156,30 €

77

12.035,10 €

14.562,47 €

97,10 €

60

5.826,00 €

7.049,46 €

Lot 4.2 27 unitats de Surface, a favor de l’empresa Asseco Spain, SA (NIF: A79986006),
amb un import total de 26.784,27€ ( 32.408,97€, amb el 21% d’IVA inclòs) conforme a
l’oferta econòmica núm. 20211214 de 17 de desembre de 2021, que consta a
l’expedient, amb el següent detall:
Preu total (IVA
Preu total
exclòs)
(IVA inclòs)
Surface
4.2
992,01
27
26.784,27€
32.408,97€
El termini de lliurament serà de 2 mesos, per tot el material: portàtils, accessoris i
monitors, comptats a partir de la formalització del contracte.
Equip

Lot

Preu unitari

Unitats

El termini de garantia del fabricant serà de 48 mesos per a tot l’equipament, conforme a
la plana 9 i 13 del plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc.
Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 82.757,37€, IVA
exclòs (100.136,42 €, amb el 21% d’IVA inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any 2021, a càrrec de la partida pressupostària (012).920.626 i centre de
cost: 306.502.
És obligatori l'ús de la factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb el que
estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord
amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2021 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 36715/2021, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002267 (Sistemes i
TIC)
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
Quart.- Requerir als contractista per tal què, en el termini de 15 dies naturals, constitueixin
les següents garanties definitives, d’acord amb el que estableix la clàusula 42 del plec
administratiu del citat Acord Marc 2018.09, i posteriorment, a la formalització del contracte
d’adjudicació del present acord basat, mitjançant signatura Electrónica:
* Abast Systems & Solutions, SL, la quantitat de 2.798,65€.( lot 2.2).
* Asseco Spain, SA, la quantitat de 1.339,21€
El pagament es podrà formalitzar mitjançant transferència bancària i per aval bancari,
indicant el número de l’expedient 36715/2021.
En cas de transferència bancària, el número de compte de Corporació és el següent
Caixabank IBAN: ES18 2100 0130 1102 0000 3528.
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Si el ingrés es formalitza mitjançant aval bancari, caldrà adreçar-se al departament de
Contractació i patrimoni a l’adreça electrònica: contractacio@elprat.cat, on se l’informarà
del procediment per a la seva constitució en la Tresoreria municipal.
Cinquè.-Publicar en el Perfil del Contractant l’adopció del present acord.
Sisè.- Comunicar aquest acord a les empreses adjudicatàries Abast Systems & Solutions,
SL, Asseco Spain, SA, a la Central de contractació de l’ACM , al CCDL, i als departaments
de Comptabilitat, Tresoreria,
Sistemes i TIC, Prevenció de riscos Laborals i al
responsable del contracte.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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