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Departament: OFICINA DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL
Número d’expedient: PACC2021000037
Número de registre: X2021006804
Assumpte: Adjudicació del contracte de serveis per a l'assistència tècnica a la Direcció de l'Oficina Agenda
Digital

ANTECEDENTS
Per Decret d’Alcaldia número 2520, de data 10 d’agost de 2021, es va resoldre aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat del contracte així com
l’expedient administratiu que es disposa per la licitació de la contractació dels serveis per
a l’assistència tècnica a la direcció de l’Oficina Agenda Digital de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat.
Per Decret d’Alcaldia número 2560, de data 18 d’agost de 2021, es va aprovar esmenar
l’error material detectat a l’Informe de necessitats i al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
El pressupost base de licitació d’aquesta contractació és de 120.000,00 € IVA inclòs,
dels quals 99.173,55 € corresponen al pressupost net sense IVA i 20.826,45 €
corresponen al 21% d’IVA, per una duració de dos anys.
El dia 18 d’agost de 2021, es va publicar en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament dins
de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, per a què en el termini
de 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
al Perfil del Contractant els interessats presentessin les seves proposicions. El termini va
finalitzar el 2 de setembre de 2021.
Finalitzat el termini van concórrer a la licitació la següent empresa:


PEAKWAY, SL, amb NIF B66460338

En data 3 de setembre de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre 1 “Documentació
administrativa i Documentació corresponent als criteris de valoració que depenen d’un
judici”
En data 10 de setembre de 2021, es va procedir a l’obertura del sobre 2 “Oferta
econòmica i criteris avaluables de forma objectiva”
En data 13 de setembre de 2021, el Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis
Generals, va emetre informe respecte l’única proposició presentada i acceptada, i la
puntuació total obtinguda ha estat la següent:
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Criteris
CRITERIS
AVALUABLES
DE
FORMA
OBJECTIVA
Oferta econòmica
Inclouen, en cas d’assistència fora d’Espanya
representant a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, les despeses associades dins de la
proposta
Aportació d’experiència en oficines de projectes en
administració pública
Aportació
d’experiència
en
projectes
de
transformació digital de l’administració pública
CRITERIS AVALUABLES DEPENDENTS D’UN
JUDICI DE VALOR
Descripció de l’assistència tècnica proposada que
compleixi els requeriments demanats.
Identificació de tasques i recursos destinats al
servei
Mecanismes de seguiment i avaluació del
desenvolupament del servei
Total

Pes

PEAKWAY

75

75

40

40

10

10

15

15

10

10

25

25

10

10

10

10

5

5

100

100

Per la qual cosa, l’oferta compleix amb els diferents criteris d'adjudicació especificats al
Plec de Clàusules Administratives Particulars per ser proposada com empresa
adjudicatària del contracte dels serveis per a l’assistència tècnica a la direcció de l’Oficina
Agenda Digital de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i ha estat la presentada per:
PEAKWAY, SL, amb NIF B66460338, per un import d’adjudicació corresponent a
la durada inicial del contracte de dos anys de 119.189,84€ inclòs IVA amb el
següent desglossament: 98.504,00€ de pressupost net sense IVA, més 20.685,84
€ d’IVA al 21% en concepte d’IVA, com a despesa màxima a executar i que en
cap cas obliga a exhaurir la totalitat del pressupost, de conformitat amb el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, així com la
resta de compromisos inclosos a l’oferta.
D’aquesta manera, la Mesa de contractació va proposar requerir a aquesta empresa la
documentació corresponent i la constitució de la garantia definitiva. La documentació
requerida es presenta en temps i forma i ha estat comprovada per la secretària de la
Mesa de Contractació.
La garantia definitiva per import de 4.925,20 euros ha estat constituïda mitjançant
transferència bancaria dipositada amb número de referència 2100772, aplicació 320080,i
número d’operació 2109230002, en data 23 de setembre de 2021.

tmp8801710959608811442.doc

Totes les actes de les reunions de la Mesa es troben a disposició pública en el perfil del
contractant.
FONAMENTS JURÍDICS
De conformitat a la legislació aplicable que a continuació es detalla:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen 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.
- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig).
- La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu.
- La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
Consta a l’expedient l’informe tècnic i d’Intervenció amb les corresponents operacions
comptables.
Vistos els antecedents, i d’acord amb el que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que el 9 de març de 2018, ha entrat en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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, i vist que l’expedient i la documentació que l’integra ja ha estat elaborada
tenint en compte el vigent marc normatiu, es fa necessària l’aprovació de l’expedient amb
l’actual normativa. Per aquest motiu, i de conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic en relació a l’avocació de competències,
es fa necessària l’avocació de la mateixa per part de l’òrgan titular de la com petència
delegada, donant compte a l’òrgan delegat.
En virtut de l’ exposat i de les atribucions que tinc conferides legalment,
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RESOLC:
PRIMER.- AVOCAR per aquest acte la competència atribuïda a la Junta de Govern Local
segons delegacions efectuades en aquest òrgan mitjançant decret d’alcaldia 2268/2019, de
data 19 de juny de 2019.
SEGON.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat del contracte dels serveis per a
l’assistència tècnica a la direcció de l’Oficina Agenda Digital de l'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat
TERCER.- ADJUDICAR a l’empresa PEAKWAY SL, amb NIF B66460338 el contracte
dels serveis per a l’assistència tècnica a la direcció de l’Oficina Agenda Digital de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per un import d’adjudicació corresponent a la
durada inicial del contracte de dos anys de: 119.189,84€ inclòs IVA amb el següent
desglossament: 98.504,00€ de pressupost net sense IVA , més 20.685,84 € d’IVA al
21% en concepte d’IVA.
Disposar la despesa corresponent a l’import d’adjudicació d’acord amb els documents
comptables: D210013664 – referència: 2102880001 i
210013668 – referències:
2200266001 i 2300196001.
QUART.- ESTABLIR que la durada del contracte serà és de DOS (2) ANYS des de el dia
1 de novembre de 2021 o en el seu defecte des de la data de la seva formalització
El contracte no contempla cap pròrroga.
CINQUÈ.- ALLIBERAR la resta de crèdit pressupostari que va ser autoritzat mitjançant
Decret d’Alcaldia número 2520, de data 10 d’agost de 2021.

SISÈ.- REQUERIR a l’empresa PEAKWAY SL, la formalització en document contractual,
en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de
l’adjudicació.
SETÈ.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió del senyor Mario Alguacil
Sanz, Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, el qual exercirà les facultats
de responsable del contracte.
VUITÈ.- PUBLICAR al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya, l’adjudicació del contracte dels serveis per a l’assistència
tècnica a la direcció de l’Oficina Agenda Digital de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
NOVÈ.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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DESÈ.- DONAR COMPTE de les precedents resolucions en la propera sessió de la Junta
de Govern Local que se celebri.
ONZÈ.- NOTIFICAR les presents resolucions a l’empresa PEAKWAY SL, als
departaments de Tresoreria i Intervenció i al Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis
Generals.
Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.
L'Alcaldessa

En dono fe
El Vicesecretari
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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