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DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 4
DE MAIG DE 2021 RELATIU L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT EN
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE PROGRAMARI DE
MICROSOFT I VMWARE (LOT 1)
DECRET D’ALCALDIA
AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE
BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE
PROGRAMARI DE MICROSOFT I VMWARE (LOT 1)
ANTECEDENTS
En data 15 de juny de 2020, el Ple de la corporació, va aprovar l’adhesió al Consorci
Localret.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

El Consorci Localret, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent, ha adjudicat
l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft a les
empreses següents:
Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft: HIBERUS
SISTEMAS INFORMÁTICOS SL, SEIDOR SA, ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL, RICOH
ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
Les empreses adjudicatàries de l’acord marc i el Consorci Localret han formalitzat el
contracte en data 12 d’abril de 2021 (lot 1).
El contracte és necessari per a garantir l’ús dels programes d’ofimàtica necessaris per a
dur a terme la seva activitat ordinària.
NORMATIVA
Vist l’informe emès en data 21 d’abril de 2021 pel tècnic auxiliar d’informàtica, el Sr.
Salvador Mataró Vilà, i que es transcriu a continuació:
“En data 15 de juny de 2020, El Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt va aprovar
l’adhesió al Consorci Localret.
El Consorci Localret, prèvia tramitació de l’expedient corresponent, ha adjudicat el Lot
1 de l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft a les
empreses següents:
Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft:
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HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL
SEIDOR SA
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL
RICOH ESPAÑA SLU
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

En data 12 d’abril de 2021, les empreses adjudicatàries i el Consorci Localret van
formalitzar l’acord marc.
Atès que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha de disposar del programari de llicències de
Microsoft per a garantir el bon funcionament dels programes d’ofimàtica que utilitza el
personal de l’administració, es fa necessària l’adjudicació del contracte basat en
l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans
comptes i VMware que ofereix el Consorci Localret.

Nom de l’article

Unitats

Microsoft 365 Business Standard

35

Atès que per a les llicències que ha d’adquirir l’Ajuntament les empreses adjudicatàries
no poden oferir cap valor afegit o servei, l’únic aspecte que es pot tenir en compte és
el valor econòmic de les propostes. De les cinc empreses que han resultat
adjudicatàries del lot 1, l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL és la que ha
presentat l’oferta més econòmica, d’acord amb el següent quadre resum d’ofertes:
Resum ofertes Microsoft 365 Business Standard, preu unitari i mensual
Empresa

Oferta

Preu
final

HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL

No ofereix aquest producte

--

SEIDOR SA

En l’oferta figura el producte
però no l’import

--

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL

10,54 € descompte 15,02%

8,956 €

RICOH ESPAÑA SLU

10,54 € descompte 10,54%

9,275 €

SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

10,54 € descompte 2,00%

10,329 €
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L’import del contracte de subministrament i manteniment de programari de Microsoft,
basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i
VMware del Consorci Localret, és el següent:

Nom de l’article
Microsoft 365
Business Standard

Unitats

PVP, exclòs
l’IVA

35

10,54 €

Total import mensual sense IVA

Percentatge de Preu u. final,
descompte
exclòs l’IVA
15,02 %

8,956 €

Preu total,
exclòs l’IVA
313,60 €
313,60 €

Total import anual sense IVA

3.763,20 €

Total import anual amb IVA

4.553,52 €
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CONCLUSIÓ
El tècnic sotasignat, informa favorablement de l’adjudicació del contracte de
subministrament i manteniment de programari de Microsoft, basat en l’acord marc de
subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware del Consorci
Localret, a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL i per un import de 4.553,52 €
(IVA inclòs) pel lot 1.
L’abonament de l’import es farà amb un únic pagament, prèvia presentació de la
factura corresponent, amb càrrec a la partida 203/491/22706 Manteniment i
assessorament informàtica, del vigent pressupost de la corporació.”
FONAMENTS DE DRET
-

-

La disposició addicional tercera de la LCSP, en relació a la Disposició addicional
cinquena de la LBRL.
L’article 227 i següents de la LCSP, i la disposició addicional cinquena de la LBRL,
pel que fa a la creació i règim general de les centrals de contractació.
Els articles 219 a 222 de la LCSP, quant a les funcionalitats, límits i procediment de
subscripció d’acords marc, i a l’adjudicació dels contractes basats en un acord
marc.
L’article 153 de la LCSP, en relació a la no-formalització dels contractes basats en
un acord marc.

Els contractes basats en l’acord marc tenen el caràcter d’administratius, es tipifiquen
de subministrament, segons el que estableix l’article 16 de la LCSP, i es regeixen pels
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plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT)
de l’acord marc; en allò que no estigui derogat per la Llei pel Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP); pel Decret llei 3/2016, de
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica;
pel Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS), i la resta
de normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat
aplicables en el seu cas.
En concret, és objecte d’adjudicació:
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Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft:
Nom de l’article

Unitats

Microsoft 365 Business Standard

35

De conformitat amb els termes que s’estableixen en l’acord marc, el contracte
s’adjudica a l’empresa que ha presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu,
segons el preu ofert de les llicències que s’adjudiquen.
COMPETÈNCIA
Vist el que estableix l’article 10 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Règim
Jurídic del Sector Públic quant a la possibilitat de l’òrgan delegant d’avocar les
competències delegades.
Vist que d’acord amb l’article esmentat en el paràgraf anterior l’Alcalde pot recuperar
puntualment i tant sols per aquell acord la possibilitat de dictar resolucions al
respecte.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
RESOLC
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1. AVOCAR les competències delegades a la Junta de Govern Local en data 26 de
juny de 2019, pel que fa a l’aprovació de l’adhesió de l’ajuntament de Premià
de Dalt a l’acord marc de subministrament i manteniment de llicències de
Micrososoft i VMware (exp. 143100022021, lot 1).
2. ADHERIR l’Ajuntament de Premià de Dalt a l’acord marc de subministrament i
manteniment de programari de llicències de Microsoft i VMware ―Exp. 143100092020 (lots 2 i 3) i/o exp. 143100022021 (lot 1)―.
3. ADJUDICAR a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL, amb CIF
B59104612, el contracte de subministrament i manteniment de programari de
llicències de Microsoft i VMware basat en l’acord marc de subministrament i
manteniment de programari de llicències de Microsoft i VMware (exp.
143100022021, lot 1) per import de 3.763,20 € (IVA exclòs).
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4. AUTORITZAR la despesa de 4.553,52 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 203/491/22706 Manteniment i assessorament informàtica, del
vigent pressupost de la corporació, d’acord amb el desglossament de la taula
següent:
Nom de l’article

Unitats

PVP, exclòs
l’IVA

35

10,54 €

Microsoft 365
Business Standard

Percentatge de Preu u. final,
descompte
exclòs l’IVA
15,02 %

Preu total,
exclòs l’IVA
313,60 €

8,956 €

313,60 €

Total import mensual sense IVA
Total import anual sense IVA

3.763,20 €

Total import anual amb IVA

4.553,52 €

5. NOTIFICAR aquests acords a l’empresa adjudicatària i al Consorci Localret.
6. PUBLICAR aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
7. DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local a la propera sessió que se celebri.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Alejandro Costa Urigoitia
Regidor de Comunicació
i Polítiques Digitals

