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Núm. Expedient: 000019612/2018
Identificació de l’expedient

Expedient núm. 23/Plataforma de Participació Ciutadana /2018 relatiu a la contractació per a l’allotjament de la
plataforma de participació ciutadana de l’Ajuntament de Gavà en cloud, el manteniment, evolutius i el servei de suport
tècnic de la mateixa.

Fets
1.- En data 4 de desembre de 2018 mitjançant decret, el Tinent d'alcalde l’Àmbit de Nova Governança i
Economia, va aprovar l'expedient per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat amb tramitació
abreujada (art. 159.6 de la LCSP) amb presentació de l’oferta encriptada a través del Registre Electrònic
d’entrada de l’Ajuntament, per a l’allotjament de la plataforma de participació ciutadana de l’Ajuntament de Gavà
en cloud, el manteniment, evolutius i el servei de suport tècnic de la mateixa i va ser també autoritzada la despesa
per import màxim de 29.040,00 € (21% IVA inclòs) per a la durada del contracte, que és de 3 anys a les
aplicacions de despesa que es relacionen seguidament:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

20016/ 4914B/227060118

9.680,00 €

2019

20016/ 4914B/227060119

9.680,00 €

2020

20016/ 4914B/227060120

9.680,00 €

Total

29.040,00 €

2.- El reglamentari anunci de licitació del procediment obert simplificat amb tramitació abreujada (art. 159.6 de la
LCSP) amb presentació d’ofertes pel Registre Electrònic d’entrada de l’Ajuntament per a l’adjudicació del
contracte es va publicar en data 5 de desembre de 201 al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Gavà
essent el darrer dia per presentar les ofertes el 21 de desembre de 2018 a les 13:00 hores.
3.- En data 24 de desembre de 2018 es va procedir per part de la unitat tècnica --en acte no públic-- a l'obertura
de les ofertes rebudes i que un cop examinada la documentació que constava en els arxius encriptats, es va decidir
admetre totes les ofertes presentades dins de termini en merèixer la documentació la qualificació de
correcta.
4.-En data 18 de gener de 2019 la Tècnica de Govern Obert ha emès informe de valoració de les ofertes rebudes
conforme els criteris tots avaluables automàticament assenyalats a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives
obtenint la puntuació següent:
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Puntuació per criteris
Criteri 1 Criteri 2
Plica núm 2: Populate Tools S.L.
Plica núm 1: Coditramuntana, S.L.

Criteri 3

Puntuació final

60

20

20

100

56,97

5

8

69,97

5.- El 18 de gener de 2019 es va comprovar en el Registre Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) que l’empresa POPULATE TOOLS S.L. amb CIF B87344099, que és la que ha obtingut
major puntuació en tots els criteris avaluats, està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar i en la mateixa data a d’alt esmentada es va requerir
aquella documentació no vigent o actualitzada en el ROLECE i la va presentar el 22 de gener de 2018.
7- D'acord amb el Decret de data 27 de juliol de 2018 de delegacions de competències de l'Alcaldessa als/les
regidors/es, l'òrgan de contractació competent és el Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i
Economia, ja que el pressupost base de licitació és inferior a 100.000 € --en concret 29.040,00 € (IVA inclòs)-que és el límit de la quantia delegada als/les regidors/es per aquesta contractació.
Fonaments de Dret
•

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.

•

Art. 275.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

•

Decret de l'Alcaldessa del 27 de juliol de 2018 dictat a l'empara de l'establert a l'article 23.4 de la Llei
7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.

Resolució
Per tot el que s'ha dit anteriorment, RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a l’allotjament de la Plataforma de participació ciutadana de l’Ajuntament
de Gavà en cloud, el manteniment, evolutius i el servei de suport tècnic de la mateixa a l'empresa POPULATE
TOOLS SL, amb CIF B87344099 amb domicili al Paseo de la Castellana, 123 Esc dcha 7B (CP 28046) Madrid
pel preu total de 25.264,80 € (IVA inclòs) per la durada del contracte, que és de 3 anys per haver ofertat un
millor preu, un millor termini d’execució i major nombre d’hores del mínim establert en el plec tècnic per
desenvolupar diverses funcionalitats o mòduls de la plataforma, tal i com s’acredita en l’informe de valoració i amb
el detall següent:

Preu anual sense Durada total del Preu total sense IVA 21% IVA del Preu total amb
IVA
contracte
(3 anys)
Preu total
IVA (3 anys)
6.960,00 €
3 anys
20.880,00 €
4.384,80 €
25.264,80 €

Reducció en el termini per tenir la plataforma totalment operativa: 3 setmanes
Nombre d’hores addicionals a les 50 hores mínimes obligatòries: 25 hores
Preu hora suport tècnic per necessitats d’ampliació de la borsa inicial, en el cas que es requerís, o per cobrir una
puntual necessitat de l’Ajuntament de desenvolupar funcionalitats o serveis sobre les ja existents: 40, 00 € + 21%
IVA
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SEGON.- Modificar les autoritzacions de despesa fetes a l'import de l'adjudicació i disposar la despesa que
per a l’exercici 2018 i 2019 disposa de crèdit adequat i suficient per atendre a les obligacions que es deriven
d'aquest contracte i per l’exercici 2020, sota la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient i anul·lar les autoritzacions de despesa pels imports i a les aplicacions següents:
Exercici
2019
2019
2020
TOTAL

Aplicació pressupostària
20016/4914B/227060118
20016/4914B/227060119
20016/4914B/227060120

Anul·lar autorització
-1,258,40 €
-1,258,40 €
-1,258,40 €

Disposar
8.421,60 €
8.421,60 €
8.421,60 €
25.264,80 €

TERCER.- Notificar l’adjudicació als licitadors presentats i, simultàniament, publicar-la al “Perfil del
contractant” de l’Ajuntament de Gavà.
QUART.- La formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària s’efectuarà mitjançant la signatura
d’acceptació d’aquesta adjudicació. L’empresa adjudicatària enviarà signat el document “acceptació d’adjudicació”
annexada a la notificació del decret d’adjudicació.
CINQUÈ.- Un cop realitzada l’acceptació de l’adjudicació es publicarà en el “Perfil del contractant” de
l’Ajuntament de Gavà.

El tinent d'alcalde i president de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia
signed by
Jordi Tort Digitally
Jordi Tort Reina Reina - DNI DNI 52911390M
52911390M (AUT)
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Date: 2019.01.24
(AUT)
17:27:47 CET

El secretari general
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Roger Roger Cots
Valverde
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Cots
Date: 2019.01.25
Valverde 14:04:41 CET
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