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CONTRACTACIÓ I COMPRES
REF.: 2019/13/TAD
/ cf

Maria José Fernández Ruiz, secretària de l’Ajuntament de Castellbisbal (Barcelona)
CERTIFICO: La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 15/11/2019, ha aprovat,
entre d’altres i per unanimitat, l’acord següent a reserva de la redacció que en resulti de
l’aprovació de l’acta:
“Vist l'expedient 2019/13/TAD de contractació del servei de manteniment del maquinari i
subministrament de les llicències d’ús del programari del subsistema de seguretat
informàtica (Firewall), tramitat mitjançant procediment obert amb mesures d’eficiència.
Atès que la Junta de Govern local de 04/10/2019 va prendre l’acord de considerar que la
millor oferta relació qualitat-preu en relació a l’esmentada contractació és la presentada per
l’empresa I.C.A Informàtica y Comunicaciones Avanzadas, SL amb CIF B28893139 per
import total de 34.597,37 euros, IVA inclòs (28.592,87 euros més 6.004,50 euros d’IVA) pel
període de dos anys.
Atès que, en la mateixa data, la Junta va requerir a l’esmentada empresa la presentació de
la documentació indicada en la clàusula 1.18 del plec de clàusules administratives
particulars i en data 07/11/2019 l’empresa ICA, Informàtica y Comunicaciones Avanzadas,
SL ha dipositat la garantia definitiva per import de 1.429,64 € i ha presentat la documentació
requerida.
Atès l’informe jurídic emès per part del coordinador de Serveis Territorials l’11/11/2019 i la
proposta de la Mesa de Contractació de 12/11/2019 en què es qualifica la capacitat i
solvència de l’empresa I.C.A Informàtica y Comunicaciones Avanzadas, SL.
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic i en tot
allò que no s’oposi a aquesta Llei, el RD 1098/2001, de 12-10, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost i el Plec de clàusules
administratives de caràcter general aprovades per l’Ajuntament. En l’àmbit de Catalunya és
d’aplicació el Decret Llei 3/2016 de 31.05, de mesures urgents en matèria de contractació
pública
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia, número
1536, de 25 de juny de 2019, s’adopten els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar la contractació del servei de manteniment del maquinari i
subministrament de les llicències d’ús del programari del subsistema de seguretat
informàtica (Firewall) a l’empresa l’empresa I.C.A Informàtica y Comunicaciones Avanzadas,
SL amb CIF B28893139 per import total de 34.597,37 euros, IVA inclòs (28.592,87 euros
més 6.004,50 euros d’IVA) pel període de dos anys.
SEGON.- Disposar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 34.597,37
euros, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08-9200-222030
–Manteniment Software- del Pressupost Municipal dels exercicis 2019, 2020 i 2021,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient tot d'acord amb el que estableix
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l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
TERCER.- Notificar l’anterior acord a tots els licitadors que van prendre part en el
procediment.
QUART.- Publicar l’adjudicació en el Perfil del contractant de la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Requerir a l’empresa adjudicatària la signatura del document administratiu de
formalització del contracte en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
notificació de l’anterior acord (article 8 del Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en
matèria de contractació pública).
SISÈ.- Publicar la formalització del contracte en Perfil del contractant de la Plataforma de
serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i comunicar les dades
bàsiques del contracte formalitzat al Registre de contractes del sector públic, segons allò
que disposen els articles 154 i 346 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del
sector públic, respectivament.“
I perquè consti signo aquest certificat amb el vist-i-plau de: Alcalde (Joan Playà i Guirado)
Datat a Castellbisbal el dia de signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Secretari/a (Maria José Fernández Ruiz)
Alcalde (Joan Playà i Guirado)
Conforme, d’acord amb els antecedents documentals que consten en aquesta unitat de
gestió. La persona responsable de la unitat de gestió, Coordinador de Serveis Territorials
(Contractació i Compres) (Josep Brugal Puig), signo electrònicament aquest document.
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