ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 1763/2019, de data 20 de juny de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del contracte del servei de manteniment, serveis bàsics, magatzem i custòdia de la
Plataforma de gestió d’expedients (ES PUBLICO – GESTIONA).

ATÈS que un cop finalitzat el període de presentació d’ofertes, la comissió
negociadora es va reunir a l’efecte de procedir a l’obertura de l’arxiu electrònic
(documentació administrativa i proposició econòmica) de l’oferta presentada per optar
a l’adjudicació del contracte esmentat, d’acord amb allò que disposa la clàusula
catorzena del plec de clàusules administratives particulars de la també referida
contractació, i la qual es tractada de l’empresa següent:
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA

VIST l’acte de la Comissió Negociadora, reunida el dia 26 de juliol de 2019, per tal
valorar les ofertes acorda l’adjudicació de l’oferta presentada per ESPUBLICO
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA, d’acord amb la valoració següent:
A. Oferta econòmica: 140.565,62 €, més IVA, per 48 mesos. 15 punts
a. 2020 33.588,59 € IVA exclòs
b. 2021 34.623,80 € IVA exclòs
c. 2022 35.659,01 € IVA exclòs
d. 2023 36.694,22 € IVA exclòs
B. Disposa del reconeixement de la condició del Punt de Presència de la Xarxa
SARA: 3 punts
C. Disposa de signatura electrònica avançada: 3 punts
D. Disposa de certificats d’empleat públic: 3 punts
E. Disposa de certificació TER IV: 5 punts
Total: 29
VIST l’acte de la Comissió Negociadora, la qual proposa l’adjudicació de l’oferta
presentada per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA, per un
total per els 48 mesos un import total de 140.565,62 € i pels següents imports anuals:
2020
2021
2022
2023

33.588,59 € IVA exclòs
34.623,80 € IVA exclòs
35.659,01 € IVA exclòs
36.694,22 € IVA exclòs

Una millora del servei de formació i millora contínua de 7 sessions anuals.
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ATÈS que en data 4 de juliol de 2019 es va publicar anunci de licitació al Perfil del
contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, juntament
amb els plecs de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques.
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DECRET D’ALCALDIA

VIST que en data 26 de juliol de 2019 la Secretària de la Corporació, membre de la
Comissió Negociadora, procedeix a requerir, de conformitat amb la clàusula 19 del
Plec de clàusules administratives particulars del contracte, a l’empresa que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que presenti la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència a
l’article 140.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, així com de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte conforme a l’article 76.2, corrent de pagament de la Seguretat Social i
AEAT, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

-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 39/2016, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu.
-La Llei 40/2016, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques.
De conformitat amb el què disposa el Decret d’Alcaldia número 1727/2019, de 18 de
juny de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019, i assabentat el Ple de la
Corporació en data 11 de juliol de 2019,
RESOLC:
Primer.- AVOCAR puntualment la competència delegada a la Junta de Govern Local,
donant compte de la present resolució a la primera sessió de la Junta de Govern Local
que se celebri.
Segon.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat del contracte, per procediment
negociat sense publicitat, del contracte del servei de manteniment, serveis bàsics,
magatzem i custòdia de la Plataforma de gestió d’expedients (ES PUBLICO –
GESTIONA).
Tercer.- ADJUDICAR a l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN, SA, el contracte del servei de manteniment, serveis bàsics,
magatzem i custòdia de la Plataforma de gestió d’expedients de les Franqueses del
Vallès, per un import de total de 140.565,62 € i pels següents imports anuals:
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VISTA la legislació aplicable que a continuació es detalla:
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TENINT EN COMPTE que l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa també ha fet el dipòsit de la garantia per un import de 7.028,28 euros.

Número: 2019-2232 Data: 10/09/2019

ATÈS que mitjançant registre d’entrada número 5579, de data 9 d’agost de 2019,
l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa ha presentat tota
la documentació requerida.

2020
2021
2022
2023

33.588,59 € IVA exclòs
34.623,80 € IVA exclòs
35.659,01 € IVA exclòs
36.694,22 € IVA exclòs

I una millora del servei de formació i millora contínua de 7 sessions anuals.
Quart.- APROVAR els drets i taxes per un import de 93,15 €, d’acord amb el què
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Aplicació pressupostària
03 9261 21600 01
03 9261 21600 01
03 9261 21600 01
03 9261 21600 01

Total
40.642,19 euros
41.894,80 euros
43.147,40 euros
44.400,00 euros

Setè.- PUBLICAR al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya el contracte del servei de manteniment, serveis bàsics,
magatzem i custòdia de la Plataforma de gestió d’expedients de les Franqueses del
Vallès, per un import de total de 140.565,62 €, i amb les millores proposades a la seva
oferta.
Vuitè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a
realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en compliment
d’aquests acords.
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.
Document signat electrònicament al marge, per l’Alcalde de les Franqueses del Vallès.
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària de la licitació.
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Exercici
2020
2021
2022
2023

Número: 2019-2232 Data: 10/09/2019

Cinquè.- APLICAR les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03 9261
21600 01 pels exercicis i imports detallats a continuació, restant condicionada la
despesa de l’exercici futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient

