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CONTRACTE DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’UNA 
PLATAFORMA D’APLICACIONS OFIMÀTIQUES CORPORATIVES AL NUVOL 

EN LA MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ (Exp. 1431-0018/2021) 

D’una banda, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, president Consorci Localret, que actua en 
representació del Consorci, amb domicili al passeig d’Isabel II, 10, entl. 2a., 08003 
Barcelona, CIF P5800043A. 

I de l’alta, el Sra. Núria Pujol Brillas, amb DNI núm.       , en representació de 
l’empresa INETUM CATALUÑA SA, domiciliada als efectes de notificacions al carrer Fluvià 
65, Edifici B del Parc empresarial 22@ planta 6 – 08019 de Barcelona, amb CIF 
núm. A82673542.   

Ambdues parts es reconeixen suficient capacitat jurídica i d’obrar per a l’atorgament del 
present contracte, i exposen els següents:  

ANTECEDENTS: 

I.- Mitjançant Decret de Presidència 47/2021, de 27 d’octubre, es va aprovar l’expedient de 
contractació de l’acord marc de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques 
corporatives al núvol en modalitat de subscripció, amb un pressupost base de licitació de 
800.000,00 euros, exclòs l’IVA, i una durada màxima de quatre anys incloses les possibles 
pròrrogues (Una any de durada inicial, i tres pròrrogues d’un any).   

II.- Mitjançant Decret de la Presidència 3/2022, de 24 de gener, es va adjudicar l’acord marc 
a les empreses següents:  

a) Google Workspace:

1. VODAFONE ESPAÑA SAU.
2. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE

ESPAÑA SAU.
3. IBERMÀTICA SA.
4. INETUM CATALUÑA SA.

b) Laycos:

1. LAYCOS NETWORK SLU.

III.- Ateses les consideracions anteriors, les parts formalitzen el contracte mitjançant el 
present document, en què 

CONVENEN: 

Primer.- INETUM CATALUÑA SA, com a empresa adjudicatària de l’acord marc d’una 
plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en modalitat de subscripció, es 
compromet a l’exacta execució de l’objecte del contracte, amb subjecció al que disposen els 
plecs, en la forma que resulta de la pròpia proposició de l’adjudicatària, i d’acord amb les 
instruccions que en interpretació del contracte doni al contractista l’òrgan de contractació.  

Segon.- El preu del contractes es formula en termes de preus unitaris referits al percentatge 
de descompte sobre el PVP del programari, que s’adjunten.   
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Tercer.- L’acord marc tindrà una durada màxima de quatre anys, incloses les possibles 
pròrrogues, comptats des de l’endemà de la formalització o des de la data concreta que 
s’indiqui en el contracte:  

a) Un any de durada inicial.

b) Tres pròrrogues d’un any. Les pròrrogues les acordarà l’òrgan de contractació i seran
obligatòries per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.

Els contractes basats en l’acord marc tindran una durada màxima de cinc anys, incloses les 
possibles pròrrogues.  

Quart.- L’adjudicació dels contractes que es basen en l’acord marc s’efectuaran de 
conformitat amb el que estableix la clàusula TRENTA-DOSENA del plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). En el cas que l’adjudicació del contracte basat s’efectuï 
amb nova licitació, les empreses part de l’acord marc estan obligades a presentar una oferta 
vàlida en la licitació per a l’adjudicació del contracte basat.  

Segons el que estableix l’article 153.1 de la LCSP, no és necessària la formalització del 
contracte.  

Cinquè.- En tot allò que no estigui establert en el present contracte i en els plecs i altra 
documentació complementària annexa a aquests, seran d’aplicació les disposicions generals 
de contractació dels ens locals.  

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en data de la seva 
signatura.  

Pel Consorci Localret, Per INETUM CATALUÑA SA, 

Jaume Oliveras i Maristany Núria Pujol Brillas 
President Apoderat 

Jordi Cases i Pallarès 
Secretari general 
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ANNEX 2 – PROPOSICIÓ 

Na Núria Pujol Brillas, amb Document Nacional d'Identitat núm.       , amb 
domicili a efectes de notificació a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 613, 
en representació de Inetum Cataluña, S.A. amb CIF A82673542, assabentada 
del procediment obert convocat per a l’adjudicació de l’acord marc de 
subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol 
en modalitat de subscripció, expedient 1431-0018/2021, manifesto que accepto 
íntegrament els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques (PPT), i em comprometo a complir les obligacions especificades en aquests 
plecs, i proposo: 

1. Preu de subscripció ofert:

a) (les empreses “fabricants” de la plataforma): preu de subscripció.* Google

b) (els partners): 10% de descompte sobre el PVP de Google.

*Els fabricants hauran d’indicar un preu de subscripció, que podrà ser un únic preu de subscripció
o diversos preus de subscripció, en cas que hi hagi diferents modalitats de subscripció o plans de
preus. Les empreses “fabricants” podran indicar el preu o preus de subscripció en aquest document
o en un document a part, que hauran d’incloure dins del sobre 2.

2. Preu/hora dels serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i consultoria
informàtica: 44,00€/h, exclòs l’IVA.

Barcelona, 2 de desembre de 2021. 

Nuria Pujol Brillas 
Apoderada Inetum Cataluña, S.A. 
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