Signat electrònicament per
Francesc Fernández Ferran .
Data: 09/07/2021 10:43:37

FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que l’Ajuntament d’Esparreguera en Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
número 0013-2021 celebrada en data 07/07/2021, ha adoptat l’acord que diu textualment:
Fets

CSV: 3c34a3b8-0eae-4dfc-86e2-7a1b53f06161
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

1. El Servei de Sistemes d’Informació ha impulsat la tramitació un expedient de contractació
que es composa dels següents documents:
Document

Data

Observacions

Informe d’insuficiència de mitjans

05.11.2020

Informe de necessitats

08.03.2021

Plec de Prescripcions Tècniques

10.03.2021

Plec de clàusules administratives

11.03.2021

Informe Jurídic

12.03.2021

Anunci licitació Perfil Contractant

12.04.2021

Informe obertura sobre A

29.04.2021

Acta de la Mesa de Contractació d’obertura sobre B

30.04.2021

Acta de la Mesa de Contractació d’obertura sobre C

21.05.2021

Acta de la Mesa de Contractació proposta d’adjudicació

28.05.2021

Requeriment ofertes més avantatjoses

03.06.2021

Modificat el 22.03.2021

2. Les característiques del contracte que es pretén tramitar són les següents:
Tipus de contracte: Mixt, de serveis i subministrament, on la prestació principal és de serveis
Objecte del contracte: Subministrament de diferents programaris corporatius i serveis del seu manteniment
Procediment de contractació: Obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
1.
48000000-8
: paquets de software i sistemes
d’informació.
2.
50300000-8: serveis de reparació, manteniment i serveis
associats relacionats amb ordinadors personals, equip
d’oficina, telecomunicació i equip audiovisual.
3.
72415000-2: serveis d’allotjament d’operació de llocs web.
4.
72514300-4: serveis de gestió d’instal·lacions per al
manteniment de sistemes informàtics.
Valor estimat del contracte: 66.965,54 €, IVA exclòs
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Pressupost base de licitació IVA exclòs: 55.804,62 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 67.523,59 €
Durada de l'execució: 4 anys

Durada màxima: 4 anys

3. S'ha procedit a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
que les empreses proposades com a adjudicatàries estan degudament constituïdes, els
signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta i no estan incurses
en cap prohibició per contractar.
Fonaments de Dret
1. Articles 131 a 156 i les Disposicions addicionals segona, tercera i quinzena 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.
2. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
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4. Decret de l’Alcaldia núm.1108 de 2020, pel que es modifiquen la delegació de competències
conferida a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 1580/19, de 17 de juny de
2019, i Decret 71, de data 13 de gener de 2020.

ACORDA
Primer: ADJUDICAR els Lots del contracte mixt de subministrament de diferents programaris
corporatius i de serveis del seu manteniment, d’acord amb les condicions que figuren en la
respectives ofertes i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques a:
Lot 1: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió d’eleccions i publicació de resultats
Adjudicatari

SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L.

CIF

B41805557

Oferta econòmica
(vigència inicial, IVA
exclòs)

9.354,72 €

Import IVA (21%)

1.964,49 €
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Oferta econòmica
(IVA inclòs)

11.319,21 €

Altres criteris
automàtics

Es proposa una plataforma de formació continua i gratuïta per a
usuaris?

Sí

Lot 2: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió de les escoles bressol municipals
Adjudicatari

GWIDO RAILWAY SL

CIF

B66186693

Oferta econòmica
(vigència inicial, IVA
exclòs)

7.754,00 €

Import IVA (21%)

1.628,34 €

Oferta econòmica
(IVA inclòs)

9.382,34 €

Altres criteris
automàtics

Es proposa una plataforma de formació continua i gratuïta per a
usuaris?

No
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Lot 3: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió integral del cos de la Policia Local
Adjudicatari

DRAGCLIC, SL

CIF

B66186693

Oferta econòmica
(vigència inicial, IVA
exclòs)

14.367,00 €

Import IVA (21%)

3.017,07 €

Oferta econòmica
(IVA inclòs)

17.384,07 €

Altres criteris
automàtics

Es proposa una plataforma de formació continua i gratuïta per a
usuaris?

Sí

Lot 4: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió integral de l’Escola Municipal de
Música i Dansa
Adjudicatari

GWIDO RAILWAY SL

CIF

B66186693

Oferta econòmica
(vigència inicial, IVA
exclòs)

2.596,00 €
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Import IVA (21%)

545,16 €

Oferta econòmica
(IVA inclòs)

3.141,16 €

Altres criteris
automàtics

Es proposa una plataforma de formació continua i gratuïta per a
usuaris?

No

Lot 5: Implantació i manteniment d’un sistema d’informació geogràfica (GIS)
Adjudicatari

CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L.

CIF

B17525429

Oferta econòmica
(vigència inicial, IVA
exclòs)

15.900,00 €

Import IVA (21%)

3.339,00 €

Oferta econòmica
(IVA inclòs)

19.239,00 €

Altres criteris
automàtics

Es proposa una plataforma de formació continua i gratuïta per a
usuaris?

Sí

CSV: 3c34a3b8-0eae-4dfc-86e2-7a1b53f06161
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

Segon: DISPOSAR la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Base imposable

IVA (21%)

Import

2021

132 920 64100

Adquisició
llicències i
programari
informàtic

10.293,70 €

2.161,68 €

12.455,38 €

2021

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

4.677,13 €

982,20 €

5.659,33 €

2022

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

9.731,09 €

2.043,53 €

11.774,62 €

2023

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

10.107,93 €

2.122,66 €

12.230,59 €

2024

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

10.107,93 €

2.122,66 €

12.230,59 €

Exercici
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2025

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

5.053,94 €

1.061,33 €

6.115,27 €

Tercer: DESCONSIGNAR els imports sobrants de les quantitats autoritzades en l’Acord
d’aprovació dels plecs reguladors d’aquest contracte.
Quart: DESIGNAR com a responsable del contracte al Cap de Servei d’Informàtica i Sistemes
d’Informació.
Cinquè: NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari del contracte i a la resta de persones que han
participat en aquest procediment de contractació.
Sisè: COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei gestor de l’expedient i als
Servei Jurídics.
Setè: PUBLICAR un anunci relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte en el Perfil del
Contractant.
Vuitè: COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació.
Francesc Fernández Ferran
Secretari/a
Esparreguera, a data de la signatura electrònica
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