
JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD  A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al contracte per a la substitució del Centre de Processament de Dades,
basat en l’acord marc per al subministrament d’equips informàtics i determinades llicències
de  programari  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  lot  9.-  «Servidors
hiperconvergents en modalitat de compra.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de
licitació.-

Antecedents de fet

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019, es va
adherir al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que
l'Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM)  conjuntament  amb  el  Consorci  Català  pel
Desenvolupament Local (CCDL), té constituït.

La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec
de  l’Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM),  i  prèvia  tramitació  del  corresponent
procediment  administratiu  de  licitació  de  conformitat  amb  els  plecs  de  clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència
del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, en la
seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar l’Acord marc de
subministrament  d’equips  informàtics  i  determinades  llicències  de  programari  amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han
resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28.

2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13,
15, 16 i 27.

4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19.

5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 i 14.

6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12.



7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27.

8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27.

10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27 i 28.

11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25.

12. SAYTELSERV.INFOR.SA, Lots 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22 ,23 ,24, 25, 26, 27 i 28.

13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28.

14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28.

16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26.

17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14.

18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28.

19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.

En data  8  de  gener  de  2021,  es  va  formalitzar,  entre  el  CCDL i  les  diferents  entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 22 de juny de 2021, va
aprovar per unanimitat l’adhesió a l’Acord Marc de subministrament d'equips informàtics i
determinades llicències de programari  amb destinació a les entitats  locals  de Catalunya
(expedient 2018.09 de l'ACM i Exp. 2021/225 del CCAE).

El cap de l’àrea de Noves Tecnologies  ha emès informe tècnic de data 31 d’agost de 2022
en què es justifica  la necessitat  del  contracte  de subministrament,  posada en marxa i
configuració d’una nova infraestructura hiperconvergent, formada per tres nous servidores
físics i les pertinents llicències de software, així com el procediment a seguir,  en els termes
següents: 

«Vist que actualment, i degut a l'increment sostingut de serveis desplegats, la capacitat de
càlcul del Centre de Processament de Dades (En endavant CPD) del Consell Comarcal ha
arribat al límit i per tant, és necessari ampliar-la.



Donada l'especificitat  del  material  requerit,  cap de les  opcions presentades en el  Lot 9
"Servidors  híper  convergents  en  modalitat  de  compra"  compleix  completament  les
necessitats especificades en el PCT.

Cal, per tant, ajustar i complementar les configuracions bàsiques descrites en la licitació
amb components addicionals per obtenir un sistema amb les funcionalitats i prestacions
desitjades.»

La tramitació d’aquest contracte basat amb necessitat d’una nova licitació, atès que no tots
els terme del contracte es troben fixats a l’acord marc, es realitza  d’acord amb allò previst
a les clàusules 40 i següents del plec de clàusules administratives reguladores de l’acord
marc.

S’han incorporat a l’expedient el plec  de prescripcions tècniques.

Conta a l’expedient informe jurídic favorable de data  data 31 d’agost de 2022

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

Fonaments de dret

• Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.

• Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

• Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

• Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant  la  signatura  per  les  parts  del  contracte  dels  corresponents  documents
contractuals.

• L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la
LCSP.

• L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen
pel  PCAP i  pel  PPT,  els  quals  tenen caràcter  contractual,  així  com per  la  resta  de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels
ens locals.

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.



• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• L'òrgan competent per  a aquesta contractació derivada és la Junta de Govern Local,

d'acord amb l’establert a la Disposició addicional segona de la Llei de Contractes del

Sector Públic (LCSP) i en virtut de la delegació de competències  de la Presidència en

favor de la Junta de Govern Local en data 17 de juliol de 2019.

Proposta d’acord

Per tot això, aquesta Presidència PROPOSA:

Primer.- Aprovar  l’informe  emès  pel  Cap  de  l’àrea  de  Noves  Tecnologies  del  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  subministrament,  posada  en  marxa  i
configuració d'una nova infraestructura hiperconvergent, formada per tres nous servidors
físics i les pertinents llicències de sofftware, per la substitució del Centre de Processament
de Dades (CPD) i  l’inici  del procediment per a l’adjudicació del citat contracte basat en
l’acord  marc  de  subministrament  d’equips  informàtics  i  determinades  llicències  de
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.09  de l’ACM).

Tercer.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import màxim de
100.000,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.62600 del pressupost

Cinquè.- Convidar a la licitació les empreses adjudicatàries del lot 9 de l’acord marc per tal
que en el termini de dotze dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’enviament de la
invitació presentin les seves ofertes

Empresa Dades de contacte

BECHTLE DIRECT SLU
Josep  Sanchez,  jose.sanchez@bechtle.com,
691.357.989 / 936.222.277

INETUM ESPAÑA SA
Eduardo  Conesa,  eduardo.conesa@inetum.com,
610.511.116/ 932.162.100

ITGLOBAL SL
Ricard  Farré,  rfarre@itglobal.es,  677.960.113  /
932.388.780



OMEGA PERIPHERALS SL Lili  Fuentes,  lfuentes@omega-peripherals.com,
638.220.222

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU
Jordi  Ribalaygue,  jordir@becomit.com,
605.322.478 / 931.599.458

RICOH ESPAÑA SLU
Sergi  Ortega,  sergi.ortega@ricoh.es,
670.382.232 / 932.957.645

SAYTEL  SERVICIOS
INFORMATICOS SA

Àlex  Olmos,  homologacio.acm@seidor.es,
617.361.777 / 902.995.374

SERVICIOS  MICROINFORMÁTICA
SA

Oriol  López,  orilopez@semic.es,  620.560.549  /
973.280.800.

TELEFONICA SA
Arturo  Castro,  comandesacm@telefonica.com,
618.518.393

TICNOVA QUALITY TEAM SL
Jordi Garcia, jgarciar@ticnova.org, 659.194.161 /
977.309.183.

Sisè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Setè- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea d’Informàtica del
Consell Comarcal. 

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut
en  el  termini  d'un  mes  comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  seva  publicació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat



per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació,  quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N://xc (Núm. Exp:2022/773)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de caracterització de la FORM a la planta de

compostatge  del  Centre  de  Tractament  de  Residus  de  l'Alt  Empordà.- Requeriment  de

documentació prèvia a l’adjudicació.-

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació del servei de caracterització de la FORM a la planta de compostatge del Centre

de  Tractament  de  Residus  de  l’Alt  Empordà;  es  van  aprovar  el  plec  de  clàusules

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es

va disposar  convocar  la  licitació,  per  procediment obert  simplificat  abreujat  i  tramitació

ordinària, amb un pressupost base de licitació de 10.800,00, IVA exclòs, que més 2.268,00

en concepte del 21% d’IVA, fan un total de 13,068,00€ i una durada de dos anys, amb

possibilitat de pròrroga d’un any.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 7 de juny de 2022,

van  presentar  oferta  les  empreses  següents:   TECNO AMBIENTE  SLU;  SM,  SISTEMAS

MEDIOAMBIENTALES SL i EUROFINS IPROMA SL.

En data 4 de  juliol de 2022 la tècnica responsable de l’àrea de medi ambient va emetre

informe  amb  la  valoració  de  les  ofertes  presentades,  atenent  als  criteris  d’adjudicació

quantificables de forma automàtica establerts en els plecs, del qual en resultà un empat  en

la puntuació de les ofertes presentades per les empreses  EUROFINS IPROMA SL i TECNO

AMBIENTE SLU.

Per acord de la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2022 es va requerir les esmentades

empreses perquè aportessin documentació acreditativa dels criteris de desempat establerts

a la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars.

La  tècnica responsable de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 7 de setembre

de 2022 en el qual, analitzada la documentació presentada per les empreses i aplicats els

criteris  de  desempat  previstos  al  plec,  es  resol  l’empat  i  es  proposa  l’adjudicació  del

contracte a favor de l’empresa TECNOAMBIENTE SLU.



La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la

Llei de contractes de les administracions públiques.

• Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei

30/2007,de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

• Decret Llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents  en matèria  de contractació

pública.

• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb

el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord

Per  tot  això,  la  consellera  delegada  de  l’àrea  de  Medi  Ambient  proposa  a  la  Junta  de

Govern:  

Primer.- Requerir l’empresa TECNOAMBIENTE SLU perquè en el termini de deus dies hàbils

a  comptar  de  l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord  presenti  el  certificat ISO
9001:2015 per a la caracterització de residus en planta, d’acord amb allò previst a l’apartat

G del quadre de característiques del contracte, relatiu als criteris d’adjudicació, a l’efecte

d’acreditar la qualitat tècnica.

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa TECNOAMBIENTE SLU

Tercer.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i

gestions com calguin per a l’execució del present acord

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/cn (Núm. Exp:2022/931)

PROPOSTA D'ACORD DE LA  PRESIDÈNCIA

Identificació         de         l’expedient  

Expedient  número  2022/931  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  manteniment  i

actuailtzació del programari d’ABS Informàtica SLU.- Adjudicació.-  

Antecedents     de     fet  

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació dels serveis de manteniment i actualització del programari de l’empresa ABS

Informatica SLU (Sicalwin, Aytosfactura, Simplifica amb Actes i Acords, AbsArxiu, Connector

MUX, Connector eNotum i Firm@), es van aprovar els plecs de clàusules administratives

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar

convocar la licitació per procediment negociat sense publicitat, per raons de protecció de

drets d’exclusiva, amb un pressupost base de licitació de 4.823,36€, que més 1.012,91€ en

concepte del 21% d’IVA, fan un total de 5.836,27€, i una durada de quatre mesos.

Durant  el  termini  de presentació  de proposicions,  l’empresa ABS INFORMATICA SLU  va
presentar la seva oferta.

La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 11 de juliol de 2022, va procedir a

l’obertura del sobre únic de l’empresa ABS INFORMATICA SLU, que va presentar oferta

econòmica per import de 4.823,36€, IVA exclòs, que més 1.012,91€  en concepte d’IVA, fan

un total de 5.836,27€.

Convidada l’empresa  ABS INFORMATICA SLU  perquè presentés una oferta de millora del
preu del contracte, únic criteri d’adjudicació, aquesta es va ratificar en la seva oferta inicial.

La Mesa de Contractació,  reunida en sessió de data 6 de setembre de 2022, va donar

compte de l’informe emès pel cap de l’àrea de Noves Tecnologies, de data 24 d’agost de

2022, amb el resultat de la fase de negociació, i  va proposar l’adjudicació del contracte a

favor de l’empresa ABS INFORMATICA SLU.

ABS INFORMATICA SLU figura inscrita al RELI i s’han comprovat les dades que hi consten.



En data 8 de setembre de 2022 ABS INFORMATICA SLU ha donat resposta al requeriment

de documentació efectuat per la Mesa de Contractació reunida en data 6 de setembre de

2022 i sol·licita que la garantia definitiva, per import de 241,68€, es constitueixi mitjançant

la modalitat de retenció en el preu del contracte.

La tramitació del procediment de licitació ha comportat que no es pugui iniciar el contracte

fins el dia 1 d’octubre de 2022, la qual cosa comporta que s’hagi de modificar l’autorització

de la despesa aprovada per acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2022, que

estava prevista en la seva integritat per a l’exercici 2022.

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en allò que no s’oposi a
la llei.

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en allò que no s'oposi a la llei.

• L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern.

Proposta d’acord

Per tot això, proposo a la Junta de Govern: 

Primer.  -   Adjudicar el contracte del servei de manteniment i actualització del programari

d’ABS Informàtica  SLU (Sicalwin, Aytosfactura, Simplifica amb Actes i Acords, AbsArxiu,

Connector MUX, Connector eNotum i Firm@)  a favor d’ABS INFORMATICA SLU, amb NIF

B59383596, per un import de 5.836,27, IVA inclòs, i una durada de quatre mesos.



Els efectes administratius i econòmics del contracte seran des de l’1 d’octubre de 2022 fins
al 31 de gener de 2023.

Segon.  -   Modificar l’autorització  de la despesa aprovada per acord de Junta de Govern de

data 14 de juny de 2022, que estava prevista en la seva integritat per a l’exercici 2022, i

que passarà a comprendre els mesos d’octubre, novembre i desembre de l’exercici 2022 i

gener de l’exercici 2023.

Tercer  .-   Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de

5.836,27, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 20.9201.2279902 del pressupost, i  amb la

periodificació següent: 

Període Import, IVA exclòs IVA (21%) Import, IVA inclòs

2022 3.617,52 759,68 4.377,20

2023 1.205,84 253,23 1.459,07

TOTAL 4.823,36 1.012,91 5.836,27

Quart.- Designar com a responsable del contracte el Sr. Marc Martí Peix, cap de l’àrea de
Noves Tecnologies.

Cinquè.-  Requerir l’empresa ABS INFORMATICA SLU perquè en el termini dels cinc dies
hàbils  següents  a  la  notificació  del  present  acord  concorri  a  formalitzar  el  contracte
administratiu.

La data d’inici del termini d’execució del contracte serà l’1 d’octubre de 2022.

Sisè.- Notificar el present acord al licitador.

Setè  .-   Comunicar  el  present  acord  a  l’àrea  de  Serveis  Econòmics  i  a  l’àrea  de  Noves
Tecnologies.

Vuitè  .-   Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal

Novè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya.

Desè.- Autoritzar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè realitzin  tants  actes  i
gestions com calguin per  l’execució del present acord.

RECURSOS



Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut
en  el  termini  d'un  mes  comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  seva  publicació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació,  quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de
Girona  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  recepció
d’aquesta notificació."


