El preu màxim de la licitació s’estableix en la quantitat de 30,25 €/hora (IVA inclòs).

En data 5 de novembre de 2018, es va dur a terme l’avaluació de la documentació
requerida i es va acordar proposar a la Junta de Govern Local la contractació del SR.
PEDRO OBRERO ROMÁN, atès que va obtenir la millor puntuació, de 49,51 punts, amb
un pressupost de 20,50 € (IVA exclòs), d’acord amb els criteris i objectius establerts als
plecs de clàusules.
La proposta presentada pel SR. PEDRO OBRERO ROMÁN, en data 19 d’octubre de
2018, amb RGE núm. 4694 és la següent:
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En data 30 d’octubre de 2018, es va dur a terme l’obertura pública del SOBRE ÚNIC
corresponent a la documentació administrativa i tècnica relativa als criteris avaluables
de forma automàtica. La Mesa de Contractació va acordar requerir a l’empresa PUNT
INFORMÀTIC I CREATIU, S.L., que en el termini màxim de 3 dies naturals, acredités la
durada en hores dels cursos realitzats pel personal adscrit. Així també, va acordar
requerir a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L., que en el termini màxim de 3
dies naturals, presentés la documentació relativa a l’experiència professional del
personal adscrit, així com l’acreditació de la durada en hores dels cursos realitzats del
personal adscrit.

Firma 2 de 2

La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic.

Triadó Bergés, Josep

En data 1 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici de l’expedient
de contractació del servei d'assistència tècnica d'informàtica i telecomunicacions,
mitjançant un procediment obert simplificat.

26/11/2018 Secretari accidental

AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A L’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA AL
SR. PEDRO OBRERO ROMÁN DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
D'INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS, MITJANÇANT UN CONCURS I
PROCEDIMENT OBERT.
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DECRET D’ALCALDIA

López Martínez, Antonio

Exp. ABSIS: 2018/354

20,50 €/h (IVA exclòs)
13 anys
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SÍ

En data 14 de novembre de 2018 i número de RGE 4987, el SR. PEDRO OBRERO
ROMÁN va presentar la documentació requerida per a formalitzar el contracte, d’acord
amb el que s’exigeix en el plec de clàusules administratives particulars.
Vist el que disposa l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
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.
Vistos els antecedents i 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
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En data 12 de novembre de 2018, el regidor de Tecnologies de la Informació i
Comunicació va acordar requerir la documentació necessària per a l’adjudicació
definitiva del contracte al SR. PEDRO OBRERO ROMÁN, atès que es va considerar que
la seva proposició estava qualificada i, per tant, era susceptible de ser aprovada per
l’Ajuntament, d’acord amb els criteris i objectius establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars incorporats a l’expedient.
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SÍ

Triadó Bergés, Josep

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
(Fins a 20 punts)
EXPERIÈNCIA SUPERIOR A 3
ANYS PERSONAL ADSCRIT
(Fins a 10 punts)
TITULACIÓ D’ENGINYERIA EN
TELECOMUNICACIONS
(10 punts)
CURS ESPECÍFIC DE
TELECOMUNICACIONS DE COM
A MÍNIM 100 HORES LECTIVES
(10 punts)
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CRITERI AVALUABLE DE
FORMA AUTOMÀTICA

López Martínez, Antonio

Exp. ABSIS: 2018/354

1. AVOCAR les competències delegades a la Junta de Govern Local en data 23 de
juny de 2015, pel que fa a l’adjudicació definitiva del contracte del servei
d'assistència tècnica d'informàtica i telecomunicacions.

IMPORT
1708,34 €
18.791,75 €
20.500,09 €

4. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari el pressupost de
l’exercici 2019, per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta
contractació.
5. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència del crèdit
adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2019.
6. INFORMAR a l’adjudicatari que, dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l’adjudicació en la forma prevista a l’article 156 de
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà de
comparèixer davant la Secretària General de l’Ajuntament per tal de formalitzar
el contracte en un document administratiu.
7. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
8. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de l’esmentada adjudicació.
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ANUALITAT
2018
2019
Total
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3. DISPOSAR la despesa de 20.500,09 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 203/491/22706-Assessorament i manteniment informàtica, en
concepte de la contractació del servei d'assistència tècnica d'informàtica i
telecomunicacions, distribuïda entre les anualitats següents:

Triadó Bergés, Josep

2. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT al SR. PEDRO OBRERO ROMÁN, amb DNI
388525706-G, la contractació del servei d'assistència tècnica d'informàtica i
telecomunicacions, pel preu de 20,50 € (IVA exclòs).

26/11/2018 Secretari accidental

RESOLC
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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,

López Martínez, Antonio
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En dono fe,
Josep Triadó i Bergés
L’Alcalde

26/11/2018 Secretari accidental

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.
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9. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui
per a fer efectius els acords precedents.

López Martínez, Antonio
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Antonio López Martínez
Secretari Accidental
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