Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/9102
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L SERVEI DE CREACIÓ,
DESENVOLUPAMENT, I MPLANTACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT DEL NOU WEB CORPORATIUDE
L'AJUNTAMENT DE CAST ELLDEFELS

D'una banda, la senyora María Miranda Cuervas, Alcaldessa-Presidenta, de l'Il·lm. Ajuntament
de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la pl. de l’Església, 1 de Castelldefels
(Barcelona), actuant en el seu nom i representació.
El senyor Óscar López Gombau amb núm. de DNI _________, en nom i representació de
l'empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, amb CIF A25027145 i domicili social al Parc
Tecnològic Lleida, Edif H1 2ªplta, 25003-LLEIDA, en la seva qualitat de President del Consell
d’Administració, segons l’escriptura de modificació d’article i reelecció de càrrecs atorgada
davant del Notari del Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor Manuel Soler LLuch en data 25
de març de 2011 i número de protocol 731 i l’escriptura de modificació de facultats dels
Consellers-delegats, atorgada davant del Notari del Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor
Manuel Soler LLuch en data 5 de juny de 2017 i número de protocol 1.413 ostenta poder
bastant per poder formalitzar el contracte de servei de creació, desenvolupament, implantació
i posada en funcionament del nou web corporatiu de l’Ajuntament de Castelldefels.
Actua com a fedatària la Sra. Tatiana Mansilla Benito, en la seva condició de Secretària
municipal accidental de l’Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb l’establert a l’article
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per
formalitzar el present contracte administratiu de serveis, als efectes del que manifesten els
següents
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.- En data 21 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local va APROVAR l’expedient de
contractació relatiu al servei de de creació, desenvolupament, implantació i posada en
funcionament del nou web corporatiu de l’Ajuntament de Castelldefels.
Atès que el contracte es va licitar en l’exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n va
sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.
II.- En data 10 de març de 2022, la Junta de Govern Local va ADJUDICAR l’esmentat contracte a
l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA.
III.- Aquesta aprovació també va implicar el compromís de la despesa respecte de l’any 2022,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import de 148.953,42 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23/9200/62600/AREA23 Projecte
INV_MIN_0001, en la qual hi ha crèdit adequat i suficient segons s’acredita amb la certificació
incorporada a l’expedient.
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14155407037554016303 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici futur autoritzin els respectius
Pressupostos municipals.

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Primera.- Aquest contracte de serveis té per objecte el servei de creació, desenvolupament,
implantació i posada en funcionament del web corporatiu de l'Ajuntament de Castelldefels.
Segona.- El senyor Óscar López Gombau, en representació de l’empresa SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA, SA, es compromet a la realització del contracte amb estricta subjecció al
plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta
presentada.
Tercera.- El preu de l’adjudicació del contracte es fixa en 230.000,00 euros, IVA exclòs.
Quarta.- El contracte entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i tindrà una durada de
4 anys, sense possibilitat de pròrroga.
Aquest termini contempla un màxim de 27 setmanes per a la implantació i posada en
funcionament del web i l’app i la resta del termini pel manteniment i l’allotjament dels
mateixos.
Cinquena.- L’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA realitzarà el servei d’acord amb els
següents prestacions:
-

-

Bossa de 200 hores anuals de manteniment i assistència tècnica
Bossa de 90 hores de formació durant la vida del contracte
2.250 Gb d’espai d’emmagatzematge i hosting
Migració dels següents minisites:
 Biblioteca Ramon Fernández Jurado (bibliotecarfjcastelldefels.org)
 La Guaita (www.laguaita.org)
 Castelldefels Cultura (www.castelldefelscultura.org)
 Acord de ciutat per Castelldefels (www.acordpercastelldefels.org)
Elaboració d’informes anuals d’accessibilitat de la pagina web de l’ajuntament i de
l’app ciutadana durant la vigència del contracte,

Sisena.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, ha estat constituïda en data 10 de
febrer de 2022 a favor d'aquesta Administració Local, una garantia definitiva per import de
11.500,00 euros.
Setena.- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat per
l’empresa adjudicatària: ______________________________________. Qualsevol modificació
del número de compte IBAN haurà de ser notificat per l’empresa contractista a través del seu
representant legal. En cas contrari, es continuaran abonant les factures al número de compte
IBAN que consta en el present contracte.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe,
per mi, la Secretària accidental.

L’empresa contractista,
CRIPTOLIB_CF_Firma Tercero

CRIPTOLIB_CF_Firma RespPolitic

CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

