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 0006-2021 celebrada en data 24/03/2021, ha adoptat l’acord que diu textualment:
Fets
1.

Serveis Informàtics ha impulsat la tramitació un expedient de contractació que es
composa dels següents documents:

Document

Data

Informe d’insuficiència de mitjans
Informe de necessitats
Plec de Prescripcions Tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe Jurídic

5.11.2020
8.3.2021
10.3.2021
11.3.2021
12.3.2021

2.

Observacions

Modificat el 22.3.2021

Les característiques del contracte que es pretén impulsar 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.
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
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3. Ateses les característiques de l’objecte i l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert.
Fonaments de Dret
1. Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 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.
4. L’Alcalde President és l’òrgan originari per a l’adopció d’aquests acords segons es desprèn
de la Disposició addicional segona de la LCSP.
5. 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: INICIAR I APROVAR l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives
Particular i Plec de Prescripcions Tècniques, mitjançant procediment obert, del contracte mixt
de subministrament de diferents programaris corporatius i de serveis del seu manteniment.
Segon: AUTORITZAR la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:
Exercici

2021

Aplicació
pressupostària
132 920 64100

Descripció
Adquisició
llicències i
programari
informàtic

Base Imposable

IVA (21%)

10.414,35€

2.187,01€

Import total amb IVA

12.601,36€

2021

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

4.871,83€

1.023,09€

5.894,92€

2022

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

10.636,64€

2.233,70€

12.870,34€
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2023

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

11.600,11€

2.436,02€

14.036,13€

2024

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

12.035,79€

2.527,51€

14.563,30€

2025

132 920 21600

Manteniment
equips i sistemes
informàtics

6.245,90€

1.311,64€

7.557,54€

55.804,62€

11.718,97€

67.523,59€

TOTAL

Tercer: ORDENAR la convocatòria de la licitació d’aquest contracte, mitjançant anunci inserit
en el Perfil del Contractant, als efectes que les persones interessades puguin presentar les
seves proposicions en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la
seva publicació;
Quart: DONAR PUBLICITAT de la composició de la Mesa de contractació en el Perfil del
Contractant, d’acord amb allò que disposa l’article 326 i la Disposició addicional segona de la
LCSP.
Cinquè: COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei gestor de l’expedient i
als Servei Jurídics.
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.
Francesc Fernández Ferran
Secretari
Esparreguera, a data de la signatura electrònica
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