
 

 

 
 
 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2021 
 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: JGL2021/17 
Caràcter: ordinària 
Data:  9 de setembre de 2021 
Inici: 09:42 
Fi: 09:49  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Raül Garcia Ramírez   JuntsXCat 
 
Regidors/es:  Ernest Vilà Pladevall   JuntsXCat 
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  JuntsXCat 
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 

     Excusa la seva assistència: 
      
    Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
    Anaïs Medina Terradas   JuntsXCat  

 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
de data 29.07.2021. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia  
 
2. Adjudicació, si escau, dels contractes per a l’adquisició d’equips informàtics a través de l’acord 
marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació als ens locals de Catalunya, que promou l’Associació Catalana de municipis. 
 
3. Aprovació, si escau, de la contractació amb la companyia Fiatc, Mutua de Seguros y 
Reaseguros, de l’assegurança de nous vehicles adquirits per l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
4. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Centroplag SL, amb motiu del 
contracte del servei de control i gestió del tractament fitosanitari als espais públics del municipi 
de Sant Celoni. 
 



 

 

5. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Talleres Palautordera SA, amb motiu 
del contracte del servei de revisió i manteniment de l’equipament esportiu i complementari de les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
6. Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació de les obres d’ampliació del torrent de 
Telleda de Sant Celoni. 
 
7. Aprovació del conveni regulador de la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, que regirà l’homologació per al certificat 
de professionalitat AGAR0 108 Aprofitaments forestals i el seu desenvolupament. 
 
8. Expedient sancionador per infraccions a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos (exp. 2021/1073). 
 
9. Aprovació definitiva del projecte de millora de l’accessibilitat i mobilitat del carrer Diputació, 
entre el carrer Ramón i Cajal i l’Avinguda Verge del Puig. 
 
10. Aprovació definitiva del projecte de millora de l’accessibilitat del carrer de Ramón i Cajal entre 
el carrer Diputació i el carrer Josep Maria Sert. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
11. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació de la modernització de part del centre de 
protecció de dades (CPD) de l’Ajuntament de Sant Celoni en el que es refereix a la infraestructura 
de virtualització ; serveis de monitorització i suport de la infraestructura de servidors i aplicacions; 
i una eina de gestió d’actius, és a dir, una base de dades de la gestió de la configuració. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 29.07.2021. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació a l'acta de la sessió del dia 29.07.2021. Al no formular-se cap reparament s’acorda, 
per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2. ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES PER A L’ADQUISICIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS A 
TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I 
DETERMINADES LLICÈNCIES DE PROGRAMARI AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA, QUE PROMOU L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS. 
 
1. Aprovar la contractació amb Abast Systems & Solutions SL per al subministrament de 20 
ordinadors personals model PC HP ProDesk 400 GF SFF, per la quantitat de 11.819,28 €, IVA 
inclòs, amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions 
tècniques que regulen l’Acord marc de subministrament de d’equips informàtics i determinades 
llicències de programari amb destinació als ens locals de Catalunya (expedient 2018.09). 
 
2. Disposar la despesa de 11.819,28 € a favor de la mercantil Abast Systems & Solutions SL, amb 
CIF número B59104612, amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost municipal per a 
2021 pels imports que s’indiquen: 
 
01.920C0.62600 (Equips per a processos d’informació) 1.772,89 € 
06.912A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 590,96 € 
01.925A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 1.181,93 € 
00.931A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 3.545,78 € 



 

 

01.920B0.63680 (Equips per a processos d’informació) 2.954,82 € 
01.920A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 1.181,93 € 
01.920C0.63680 (Ordinadors, impressores i consumibles) 590,96 € 
Total 11.819,28 € 
 
3. Aprovar la contractació amb Algoritmos, Procesos y Diseños SA per al subministrament de 12 
ordinadors portàtils model ASUS P1510 i3 Estàndard i 3 ordinadors portàtils model ASUS P1510 
i5 Avançat, per la quantitat total de 9.067,74 €, IVA inclòs, amb subjecció al Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc de 
subministrament de d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació 
als ens locals de Catalunya (expedient 2018.09). 
 
4. Disposar la despesa de 9.067,74 € a favor de la mercantil Algoritmos, Procesos y Diseños SA, 
amb CIF número A28634046, amb càrrec a l’aplicació 01.920C0.62600 (Equips per a processos 
d’informació) del pressupost municipal per a 2021. 
 
5. Aprovar la contractació amb Ticnova Quality Team SL per al subministrament de 13 monitors 
de 27”, model AOC 27P2Q, per la quantitat de 2.202,20 €, IVA inclòs, amb subjecció al Plec de 
clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc 
de subministrament de d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació als ens locals de Catalunya (expedient 2018.09). 
 
6. Disposar la despesa de 1.714,57 € a favor de la mercantil Ticnova Quality Team SL, amb CIF 
número B43067586, amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost municipal per a 2021 
pels imports que s’indiquen: 
 
06.912A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 131,89 € 
01.925A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 263,78 € 
00.931A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 791,34 € 
01.920B0.63680 (Equips per a processos d’informació) 131,89 € 
01.920A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 263,78 € 
01.920C0.63680 (Ordinadors, impressores i consumibles) 131,89 € 
Total 1.714,57 € 
 
7. Autoritzar i disposar la despesa de 487,63 €, per fer front a la diferència de preu dels monitors 
de 27” respecte dels monitors de 24”, a favor de la mercantil Ticnova Quality Team SL, amb CIF 
número B43067586, amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost municipal per a 2021 
pels imports que s’indiquen: 
 
06.912A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 37,51 € 
01.925A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 75,02 € 
00.931A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 225,06 € 
01.920B0.63680 (Equips per a processos d’informació) 37,51 € 
01.920A0.63680 (Equips per a processos d’informació) 75,02 € 
01.920C0.63680 (Ordinadors, impressores i consumibles) 37,51 € 
Total 487,63  € 
 
8. Notificar el present acord a les empreses adjudicatàries per al seu coneixement, amb el 
benentès que d’acord amb l’article 36.3 de la LCSP els contractes s’entenen perfeccionats amb 
la seva adjudicació. 
 
9. Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil del contractant de la Corporació. 
 
 
 
 
 



 

 

3. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ AMB LA COMPANYIA FIATC, MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, DE L’ASSEGURANÇA DE NOUS VEHICLES ADQUIRITS PER 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar la contractació amb FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros, de l’assegurança del 
vehicle pick-up Nissan Navara amb matrícula 7879 LPD, del camionet Isuzu amb matrícula 1152 
LRX i de la màquina tallagespa amb matrícula 3229 BHL, pel preu de 587,90 € (import per 6 
mesos de vigència de la pòlissa), amb plena subjecció al Plec de clàusules administratives 
particulars i al Plec de prescripcions tècniques aprovats pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient 2019.01).  
 
2. Determinar que el contracte amb FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros per a la concertació 
de l’assegurança dels nous vehicles tindrà un termini de durada de 6 mesos, iniciant-se la seva 
vigència a les 00 hores del dia 01.10.2021 i fins les 24 hores del dia 31.03.2022, termini que 
podrà ser prorrogat per dos períodes addicionals de 12 mesos cadascun, en el benentès que es 
mantingui la vigència de l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient 2019.01) que promou l’ACM. 
 
3. Autoritzar i disposar la despesa per import de 587,90 € (corresponent als 6 mesos de vigència 
de la pòlissa), a favor de FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros, amb NIF G-08071407,amb 
càrrec a les següents aplicacions del pressupost municipal de 2021, d’acord amb el següent 
detall: 
 

Vehicle Àrea o àmbit Partida pressupostària  Import 
7879 LPD Espai públic 05 150 A0 224 163,18 € 
1152 LRX  Espai públic 05 150 A0 224  372,90 € 
3229 BHL Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224  51,82 € 

 
4. Notificar aquest acord a FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros i a Ferrer&Ojeda Asociados, 
Correduría de Seguros, SL, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
4. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER CENTROPLAG SL AMB 
MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL I GESTIÓ DEL TRACTAMENT 
FITOSANITARI ALS ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar a la mercantil Centroplag SL, amb CIF B-59.111.559, la garantia definitiva d’import 
422,19 €, ingressada en metàl·lic, amb motiu de l’adjudicació del contracte del servei de  control 
i gestió del tractament fitosanitari als espais públics del municipi. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
5. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER TALLERES PALAUTORDERA 
SA AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REVISIÓ I MANTENIMENT DE 
L’EQUIPAMENT ESPORTIU I COMPLEMENTARI DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
1. Retornar a la mercantil Talleres Palautordera SA, amb CIF A-08.869.042, la garantia definitiva 
d’import 334 €, ingressada en metàl·lic, amb motiu de l’adjudicació del contracte del servei de 
revisió i manteniment de l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions esportives 
municipals. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
 
 



 

 

 
 
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ DEL TORRENT DE TELLEDA  DE SANT CELONI. 

 
1. Aprovar la contractació de l ‘execució de les obres d’ampliació de la secció del Torrent de 
Telleda al seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, obres contingudes al projecte constructiu redactat per l’enginyer de camins, canals i ports  
aprovat en data 17/06/2021. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació. 
  
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
4. Autoritzar la despesa de 98.464,38 € (81.375,52€ més el 21% d’IVA) a l’aplicació 
pressupostària 05.170A0.61937_Obres de millora del pla director de lleres del projecte 
comptable 2019.2.05.9 del pressupost municipal per a 2021. 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE 
I EL CORREDOR, QUE REGIRÀ L’HOMOLOGACIÓ PER AL CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT AGAR0 108 APROFITAMENTS FORESTALS I EL SEU 
DESENVOLUPAMENT. 
 
1.  Aprovar el conveni regulador de la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, que regirà l’homologació per al certificat 
de Professionalitat AGAR0108 Aprofitaments forestals i el seu desenvolupament, que obra a 
l’expedient. 
 
2.  Facultar al Sr. Alcalde per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord a l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor amb la 
corresponent instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
4. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 14). a través 
del Registre de Convenis. 
 
5. Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment 
de les Administracions Públiques de Catalunya.  
 
8. EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS A LA LLEI 50/1999, DE 23 DE 
DESEMBRE, SORE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS (EXP. 2021/1073). 
 
1. Imposar al Sr. X, amb document d’identitat i domicili, a efectes de notificacions, al carrer X, de 
la localitat de La Batllòria, per la infracció a l’article 13.2.d) i f) de la Llei 50/1999, sobre el Règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, segons s’indica en la part expositiva 
d’aquesta resolució, la sanció consistent en multa per import de 300,52 euros. 
 
2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, als efectes escaients. 



 

 

 
 
9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I 
MOBILITAT DEL CARRER DIPUTACIÓ, ENTRE EL CARRER RAMÓN I CAJAL I 
L’AVINGUDA VERGE DEL PUIG. 
 
Primer- Aprovar definitivament el projecte de millora de l'accessibilitat i mobilitat del carrer 
Diputació, entre el carrer Ramon y Cajal i l’avinguda Verge del Puig amb un pressupost 
d’execució per contracte de seixanta-vuit mil vuit-cents quaranta-un euros amb seixanta-dos 
cèntims (68.841,62 € ), IVA inclòs. 
 
Segon- Publicar els corresponents anuncis al BOP i al DOGC i en el tauler d’edictes electrònic 
d’aquesta Corporació de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL 
CARRER RAMÓN Y CAJAL ENTRE EL CARRER DIPUTACIÓ I EL CARRER JOSEP MARIA 
SERT.  
 
Primer- Aprovar definitivament el projecte de millora de l'accessibilitat del carrer de Ramón y 
Cajal entre el carrer Diputació i el carrer Josep Maria Sert, amb un pressupost d’execució per 
contracte de seixanta-quatre mil set-cents vint-i-set euros amb seixanta-set cèntims 
(64.727,67€), IVA inclòs  
 
Segon- Publicar els corresponents anuncis al BOP i al DOGC i en el tauler d’edictes electrònic 
d’aquesta Corporació de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA MODERNITZACIÓ DE PART 
DEL CENTRE DE PROTECCIÓ DE DADES (CPD) DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN 
EL QUE ES REFEREIX A LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALITZACIÓ; SERVEIS DE 
MONITORITZACIÓ I SUPORT DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS I APLICACIONS; 
I UNA EINA DE GESTIÓ D’ACTIUS, ÉS A DIR UNA BASE DE DADES DE LA GESTIÓ DE LA 
CONFIGURACIÓ. 

  
Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 8-3-2019 es va concedir a 
l’Ajuntament de Sant Celoni un recurs tècnic en el marc del catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, per a la realització de l’actuació següent: Diagnosi i inventari dels Recursos 
TIC disponibles, projectes i iniciatives en curs, i anàlisi del model d’organització de treball. 
 
En data 3 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Sant Celoni va rebre la versió definitiva del document 
de la diagnosi TIC i en data 26 de juliol es va efectuar la presentació de dit document a 
l’ajuntament de Sant Celoni. 
 
En data 21 d’agost es va recepcionar dit document i es va manifestar la conformitat amb el treball 
recepcionat. 
 
En aquest document es detallaven les contractacions més urgents per mantenir actualitzats els 
serveis informàtics municipals, concretament: 
 
Substitució i posada en marxa de 2 servidors físics, apartat 5.3.1 (Renovació del parc de 
servidors): Tot i que en el moment en que es va elaborar el document de diagnosi per part de 
Diputació de Barcelona, el nombre de servidors físics eren 3, actualment es disposa de 2 
servidors físics, tots dos considerats obsolets, que constitueixen el sistema de virtualització de 



 

 

servidors de l’ajuntament i allotja un total de 16 màquines virtuals. El sistema de virtualització del 
clúster de servidors de l’Ajuntament: 
 
• No es pot actualitzar a una versió superior, obtenint un suport complet amb actualitzacions. 
 
• No rep actualitzacions o pegats de cap tipus, estant proper de perdre el suport a nivell de 
recomanacions tècniques del fabricant (setembre del 2020). 
 
Es necessari afrontar la renovació de la infraestructura de servidors per evitar els riscos de: 
 
• Tenir falles greus i no recuperables, que obliguin a realitzar substitucions de forma forçada i no 
programada. 
 
• Seguretat i estabilitat, a causa de la infraestructura de virtualització. 
 
La licitació haurà d’incorporar, dins del procés de renovació de la infraestructura virtual, posada 
en marxa dels servidors físics i migració dels servidors virtuals, les següents tasques: 
 
a. Instal·lació d’un sistema de monitoratge que controli els elements de maquinària i xarxa, 
apartat 5.3.3 (Establir un sistema de monitoratge i alarmes dels elements TIC).  
 
b. Instal·lació d’una eina automatitzada d’inventari CMDB, que permeti el control dels tots 
actius que conformen el parc tecnològic de l’ajuntament i que permeti integrar-se amb el ticketing 
actual, o que n’incorpori un de nou. Apartats 5.3.2 (Eina CMDB – Base de dades de la Gestió de 
la Configuració), 5.4.1 (Mantenir l’inventari d’aplicacions), 5.4.2 (Generar un inventari de sistemes 
d’informació i 5.4.4 (Gestió d’incidències i base de coneixement). 
 
Mitjançant aquesta eina s’obtindrà una foto permanentment actualitzada de: 
 
• Els equips informàtics connectats a la xarxa 
• Els usuaris que els fan servir 
• Els sistemes operatius i les actualitzacions aplicades. 
• Dispositius connectats. 
• Aplicacions instal·lades. 
 
Per tot això, d’acord amb allò disposat per l’Alcaldia, des de l’Àrea de Serveis Generals s’ha 
redactat el Plec de prescripcions tècniques que defineix l’abast del contracte, així com una 
memòria que fixa l’import de la contractació i que proposa, entre d’altres qüestions, els criteris 
de solvència a complir pels licitadors i els criteris de valoració de les ofertes presentades. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que 
ha de regular la contractació i s’ha emès un informe jurídic sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir. 
 
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per afrontar les despeses del 
contracte.  
 
Fonaments de Dret: 
 
1. La normativa aplicable és, en síntesi, la següent: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- 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. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 



 

 

de contractes de les administracions públiques, adaptat pel Reial Decret 773/2015, de 28 
d’agost. 

- Acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de maig de 2021 de delegació de facultats en la Junta 
de Govern Local. 

 
2. La contractació que ens ocupa, això és la modernització de part del Centre de Protecció de 
Dades (CPD) de l’Ajuntament de Sant Celoni en el que es refereix a la infraestructura de 
virtualització; serveis de monitorització i suport de la infraestructura de servidors i aplicacions; i 
una eina de gestió d’actius, és a dir una Base de Dades de la Gestió de la Configuració, és un 
contracte mixt doncs incorpora prestacions pròpies del contracte de subministrament i del 
contracte de serveis. 
 
El contracte mixt sorgeix quan les necessitats de l'Administració, requereixen i fan necessari per 
a la seva satisfacció, per raons d'eficàcia, eficiència i agilitat, la contractació conjunta de 
prestacions de naturalesa diversa. I, al seu torn, la fusió de prestacions en un contracte mixt, 
precisa de l'existència d'una vinculació directa de les mateixes entre sí; així com d'una relació de 
complementarietat entre tals prestacions, de manera que calgui la seva consideració i tractament 
com una unitat. 
 
Per aquest motiu, l'article 34.2 LCSP, en regular la llibertat de pactes, estableixi com a límit a 
aquesta, que:  
 
«Només podran fusionar-se prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte 
mixt quan aquestes prestacions es trobin directament vinculades entre sí i mantinguin relacions 
de complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat o a la consecució d'un fi institucional propi 
de l'ens, organisme o entitat contractant». 
 
La LCSP, quan regula el règim jurídic dels contractes mixtos, diferència dos moments 
singularitzats; un inicial, relatiu a la seva adjudicació, i un altre posterior, referent a la vida del 
contracte una vegada produïda la seva perfecció. 
 
La determinació del règim jurídic aplicable als contractes mixtos, quant a la seva adjudicació, la 
realitza l'article 18 LCSP, en disposar que: 
 
“Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
dels quals contingui prestacions de diversos contractes regulats en aquesta Llei, s'estarà a les 
següents regles: 
 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà el caràcter de la prestació principal. 
 
En el cas dels contractes mixtos que comprenguin en part serveis especials de l'annex IV, i en 
part altres serveis, o en el cas dels contractes mixtos compostos en part per serveis i en part per 
subministraments, l'objecte principal es determinarà en funció de quin sigui el major dels valors 
estimats dels respectius serveis o subministraments. 
 
Amb aquesta norma, el legislador opta per la regla o «criteri de l'absorció», igual que establia 
l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Així, en el cas que ens ocupa, l’objecte principal és propi d’un contracte de serveis atenent el 
desglossament del valor estimat que figura en l’expedient. 
 
2. En la memòria justificativa de la contractació s’indica que, d’acord amb l’article 99.3 LCSP, 
l’objecte del contracte es divideix en 3 lots: 
 



 

 

• Lot 1 – Adquisició de servidors físics i migració de la plataforma de virtualització 
 
• Lot 2 – Servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de comunicacions i suport de 
segon nivell 
 
• Lot 3 – Adquisició, instal·lació i posada en marxa d’una eina de gestió d’actius (CMDB) 
 
La definició i abast de cadascun dels serveis enumerats en cada tot, apareixen descrits en el 
PPT d’aquesta licitació. 
 
3. D’acord amb l’article 22 LCSP i atès que el valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat 
de 103.501,80€, IVA no inclòs, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.  
 
D’altra banda, l’article 100 LCSP regula el Pressupost base de licitació i el defineix com el límit 
màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs 
l’Impost sobre el Valor Afegit, tret de disposició en contrari. 
 
Aquest mateix article preveu que el Pressupost base de licitació es desglossarà indicant-se els 
costos directes o indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació, 
afegint que en aquells contractes en què el cost dels salaris de les persones ocupades per la 
seva execució formi part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de 
forma desglossada i amb desagregació per gènere i categoria professional els costos salarials 
estimats a partir del conveni col·lectiu de referència. 
 
En aquest sentit, es fa constar que el desglossament del pressupost base de licitació consta 
incorporat com a annex a la memòria justificativa de la contractació que figura en l’expedient. 
 
4. Tal i com preveu el Plec de clàusules administratives particulars, el contracte s’adjudicarà 
d’acord amb una pluralitat de criteris, sobre la base de la millor relació qualitat-preu. D’altra 
banda, atès que la totalitat dels criteris d’adjudicació proposats resulten avaluables 
automàticament, no és necessària la constitució del comitè d’experts a què fa referència l’article 
146.2.a LCSP. 
 
5. El contracte es tramitarà, de manera ordinària, pel procediment obert simplificat que estableix 
l’article 159 LCSP per regir-se la present licitació per les normes de preparació i adjudicació 
pròpies del contracte de serveis, amb un valor estimat inferior als 214.000€, i atès que entre els 
criteris d’adjudicació no n’hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor. 

  
L’anunci de licitació del contracte només precisarà de la publicació al Perfil del contractant de 
l’Ajuntament. Tota la documentació necessària per a la presentació d’ofertes haurà d’estar 
disponible per mitjans electrònics des del mateix dia de la publicació de l’anunci. 
 
6. Pel que fa a la competència, l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament en tant que la 
durada del present contracte sobrepassa els quatre anys. No obstant, dita competència es troba 
delegada en la Junta de Govern Local d’acord amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de maig 
de 2021. 
 
A proposta de l’alcaldessa accidental, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant licitació pel procediment obert simplificat i 
tramitació ordinària, de la modernització de part del Centre de Protecció de Dades (CPD) de 
l’Ajuntament de Sant Celoni en el que es refereix a la infraestructura de virtualització; serveis de 
monitorització i suport de la infraestructura de servidors i aplicacions; i una eina de gestió d’actius, 
és a dir una Base de Dades de la Gestió de la Configuració 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que han de regir la contractació.  



 

 

 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de l’Ajuntament. 
 
4. Autoritzar la despesa següent a les aplicacions pressupostàries del pressupost de la 
Corporació per a 2021 que seguidament es detallen 
 
Any 2021 (4 mesos) 

CONCEPTE 
Pressupost 
base 

IVA 
(21%)  

Pressupost 
base total 
(IVA inclòs) 

Aplicació 
pressupostària 

LOT 1. Adquisició servidors físics 23.551,80 € 4.945,87 € 28.497,67 € 01.920C0.63682    

LOT 2. Servei monitoratge 4.850,00 € 1.018,50 € 5.868,50 € 01.920C0.22706   

LOT3. Adquisició eina de gestió 
d’actius 

7.200,00 € 1.512,00 € 8.712,00 € 01.920C0.64102 

TOTALS: 35.601,80 € 7.476,37 € 43.078,17 €  
 
5. Supeditar l’aprovació de la resta de la despesa i que seguidament es detalla a l’existència de 
crèdit en el pressupost dels propers exercicis: 
 
Any 2022 (12 mesos) 

CONCEPTE 
Pressupost 
base 

IVA 
(21%)  

Pressupost 
base total 
(IVA inclòs) 

LOT 2. Servei monitoratge 14.550,00 € 3.055,50 € 17.605,50 € 

 
 
 
Any 2023 (8 mesos) 

CONCEPTE 
Pressupost 
base 

IVA 
(21%)  

Pressupost 
base total 
(IVA inclòs) 

LOT 2. Servei monitoratge 9.700,00 € 2.037,00 € 11.737,00 € 

    
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono 
fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 
 
 
    


