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Data de l'acord: 30 de març de 2021
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/cfm/mrs
Expedient: 8004330008-2020-0008308

Adjudicar la contractació dels serveis de migració del portal Liferay Enterprise Edition,
utilitzat per la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, a Liferay DXP 7.x.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4D08E88B331471C9C1EC72828381180 i data d'emissió 06/04/2021 a les 12:01:58

Codi de verificació: 0c326776-ff79-43db-900f-4469277d1b46
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=0c326776-ff79-43db-900f-4469277d1b46

Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 17 de novembre de 2020, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, dels serveis de migració del portal Liferay
Enterprise Edition, utilitzat per la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, a Liferay DXP 7.
x amb un pressupost base de licitació de 39.809,00 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Mesa de Contractació, en data 22 de
desembre de 2020, va procedir a l’obertura del Sobre núm. 1 (documentació administrativa i els
criteris avaluables en base a judici de valor) dels 2 licitadors que van presentar oferta a aquesta
licitació:
Núm.
Plica

LICITADOR

1

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

2

I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.

En aquest acte, la secretaria de la mesa va indicar que l’empresa RICOH SPAIN IT SERVICES
SLU havia enviat, per mitjà electrònic, l’empremta electrònica de la seva oferta, però que no va
arribar a lliurar l’oferta pròpiament dita amb el suport electrònic correcte en el termini de 24
hores posteriors, per la qual cosa la seva oferta no es va considerar presentada dins del termini
de licitació.
Seguidament, la Mesa va comprovar que els dos licitadors estaven registrats al Registre de
Licitadors (RELI/ROLECE), va acordar admetre'ls a la licitació i va demanar al responsable del
contracte que examinés i valorés la documentació avaluable en base a judici de valor, d’acord
amb els criteris establerts en l'annex XII del Plec de clàusules administratives particulars.
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“Un cop revisades les ofertes presentades per a la contractació de la migració de l’actual portal
Liferay 6.2 utilitzat per a la Seu electrónica de la Diputació de Tarragona a la seva versió me_
recent de Liferay DXP i comprovat que compleix els requeriments tècnics i condicions
especificats als plecs tècnics de contractació, informem que la valoració de criteris d’
adjudicació en base a judici de valors de les empreses presentades és la següent:
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3. En data 20 de gener de 2021, el responsable del contracte va emetre informe de valoració
dels criteris d’adjudicació en base a judici de valor, de les pliques acceptades, el qual es
transcriu a continuació:

Licitador

Criteris de valoració del Pla d’execució de la migració

Punt.

I.C.A. INFORMÁTICA
Y
COMUNICACIONES
AVANZADAS, S.L.

Abast i detall del procés de migració amb la descripció de cada fase del
procés de migració, de les proves definides per a la fase de testeig. Pla de 0 . 7 5
formació proposat per als tècnics de la Diputació de Tarragona per part de la punts
empresa.

Abast i detall del procés de migració amb la descripció de cada fase del
GRUPO
procés de migració, de les proves definides per a la fase de testeig. Pla de
CORPORATIVO GFI
2 punts
formació proposat per als tècnics de la Diputació de Tarragona per part de la
INFORMATICA S.A
empresa.

I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.
Les fases del pla d’execució de la migració proposat són menys detallades i més genèriques.
No s’especifiquen components a migrar. Proposta de formació no detallada.
Total: 0.75 punts
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A
Les fases del pla d’execució proposat són detallades i adequades a l’especificat als plecs
tècnics. S’especifiquen fases, terminis, s’identifiquen components a migrar i llistat de proves.
Existeix una proposta de formació detallada.
Total: 2 punts”
4. La Mesa, en data 20 de gener de 2021, va estudiar i assumir l’informe emès pel responsable
del contracte i a continuació, va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 (documentació avaluable
mitjançant criteris automàtics), amb el següent resultat:

Núm.
Plica

1

2

Criteris d’adjudicació avaluables de forma
Puntuació
automàtica (8 punts):
criteri judici
1. Oferta econòmica, IVA exclòs (7 punts)
de valor
2. Formació (1 punt)

LICITADORS

GRUPO
CORPORATIVO
INFORMATICA S.A
I.C.A.
INFORMÁTICA
COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.

GFI

Y

2 punts

1. 28.000,00€
2. 4 passports de Liferay University

0,75 punts

1. 31.255,00€
2. 4 passports de Liferay University

A la vista del resultat, la Mesa, en la mateixa sessió, va procedir a la valoració dels criteris d’
adjudicació avaluables de forma automàtica establerts a l’Annex XII del Plec de clàusules
administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot seguit:
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Puntuació obtinguda = 7 x (import base licitació – oferta que es valora) / (import base de
licitació – oferta més econòmica)
L’assignació de punts es farà de la forma següent:
-Baixa 0 -- > 0 punts
-Baixa major ----> 7 punts
Formació (1 punt)
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“Oferta econòmica (7 punts)
Es puntuarà amb 7 punts al licitador que faci la millor oferta, i a la resta es puntuarà de forma
proporcional, seguint la fórmula:

Es valorarà amb 0.25 punts el nombre de passports de Liferay University que el licitador
ofereixi, per tal de que els tècnics de la Diputació de Tarragona puguin obtenir les formacions
online oficials de Liferay.
Es puntuarà fins a 1 punt.”
De l’aplicació d’aquests criteris va resultar la següent puntuació:
Oferta
econòmica
(7 punts)

Total
Formació
Puntuació
(1 punts)
sobre 2

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

7

1

8

I.C.A.
INFORMÁTICA
AVANZADAS, S.L.

2,35

1

3,35

Núm.
plica

Empresa

1
2

Y

COMUNICACIONES

La puntuació global (criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valors i els
avaluables de forma automàtica), en ordre decreixent, va ser la següent:
Núm.
Empresa
Plica

Sobre núm. Sobre núm. Puntuació
1
2
TOTAL

1

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

2

I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS,
S.L.
0,75

2

8

10

3,35

4,10

A continuació, la Mesa va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació a l’empresa
grupo CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A (plica 1), prèvia acreditació del compliment del
requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic, del
contracte de serveis de migració del portal Liferay Enterprise Edition, utilitzat per la Seu
Electrònica de la Diputació de Tarragona, a Liferay DXP 7.x , per un import de 33.880,00 € (IVA
inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.
També va acordar l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article
150.1 de la LCSP que és el següent:
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Núm. ordre

Empresa

1

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

2

I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.

Puntuació
10
4,10

5. Durant el termini de presentació de documentació prèvia a l’adjudicació, l’empresa
proposada com adjudicatària va comunicar que l'entitat grupo CORPORATIVO GFI
INFORMATICA SA amb NIF A82206400 i que l’entitat INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, SA.
amb NIF A28855260 s’havien fusionat mitjançat una fusió inversa. A conseqüència de la fusió,
la societat absorbida (grupo CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA) va transmetre en bloc el
seu patrimoni social a la societat absorbent (INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, SA), qui va
adquirir per successió universal els drets i obligacions d'aquella, i que continuaria
desenvolupant les activitats que fins a aquest moment desenvolupava grupo CORPORATIVO
GFI INFORMATICA SA.
També va informar que, a 31 de desembre de 2020, INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
havia modificat la seva denominació social per INETUM ESPAÑA, S. A., romanent la resta de
les seves dades, socials i fiscals, inalterades.
6. En data 2 de febrer de 2021 l’empresa INETUM ESPAÑA, SA, va aportar la justificació
d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 1.400,00 €, i la resta de documentació
requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
7. En data 16 de febrer de 2021, la unitat de Fiscalització comunica la possible existència
d'oferta anormalment baixa de la proposta presentada per INETUM ESPAÑA, SA, d’acord amb
el que indica l’annex XII del Plec de clàusules administratives particulars i la unitat de
Contractació requereix a l’empresa la justificació de l’oferta.
8. En data 3 de març de 2021, la responsable del contracte va informar favorablement la
justificació de l'oferta presentada anormalment baixa per l'empresa INETUM ESPAÑA, SA,
informe que seguidament transcrivim parcialment:
“...
Vistos els documents de justificació presentats per l’empresa, a criteri de qui subscriu aquest
informe queda justificat l’import de la seva oferta.
Pel que fa al als costos directes de personal i als beneficis obtinguts en el projecte, l’
argumentació d’INETUM es basa en:

Pel que fa als costos directes de personal, l’empresa justifica que disposen de
delegacions descentralitzades i localitzades en diferents ciutats de la geografia
espanyola i, en aquest cas, catalana, el que els proporciona no estar lligats als rangs
salarials de ciutats com Barcelona o Madrid i tenir costos salarials inferiors als costos
salarials d’aquestes ciutats, i sempre dins de la legalitat vigent. En el cas de la present
licitació, els perfils tècnics pertanyen a la delegació de Tarragona. Factors com el nivell
de vida fan que els costos laborals derivats de la contractació a Tarragona siguin
inferiors en localitzacions diferents a Barcelona o Madrid. Justifiquen també que les
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Consideració de projecte d’interès, aprovant-se per la Direcció de INETUM un benefici
industrial d'un 10% de marge. A l'import de l'estructura productiva que s'ha aplicat en el
càlcul de la “Tarifa cost/hora INETUM” de cadascun dels recursos s'ha obtingut
mitjançant l'aplicació d'un recàrrec d'un 5% als costos salarials i de Seguretat Social.
Aquest percentatge de recàrrec en el cost de les tarifes ha estat substancialment reduït,
de manera excepcional per al projecte.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4D08E88B331471C9C1EC72828381180 i data d'emissió 06/04/2021 a les 12:01:58

Codi de verificació: 0c326776-ff79-43db-900f-4469277d1b46
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=0c326776-ff79-43db-900f-4469277d1b46

tarifes presentades dels perfils estan dins dels estàndards del conveni de Consultoria i
d'acord amb aquesta mena de serveis. A l’informe detallen el desglossament de costos
d'aquests perfils.

A nivell de desenvolupament del projecte, tècnicament, l’argumentació d’INETUM sobre la
minimització de costos es basa en:

Són Partners Liferay Silver i per tant compten amb el Suport del fabricant per tal de
realitzar la migració.

Justifiquen la experiència en projectes de la mateixa naturalesa de la licitació,
concretament experiència demostrada en Migracions a Liferay DXP que minimitzen els
costos derivats de possibles desviacions. Exposen que el coneixement adquirit en
projectes similars permet minimitzar al màxim el cost d'estructura productiva associat al
projecte a un 5%. Exposen que els membres de l'equip ja van participar en projectes
anteriors similars i que la metodologia de INETUM en els projectes de la mateixa
naturalesa de la licitació permeten identificar de forma proactiva els punts crítics i
disposar d’accions mitigadores sobradament provades que minimitzen les desviacions.

En l’informe justificatiu es descriu l'experiència empresarial de la companyia en migració ja
realitzades de forma exitosa. Alguns d’aquests casos de migracions ja desenvolupades
descrits a l’informe són: Portal Congrés dels Diputats, Consejo Superior de Investigaciones
Cinetíficas (CSIC), Agència Tributaria, ADIF, Portal Andalucía Smart de la Junta de Andalucía,
Portal Corporatiu BIDAFarma (abans CECOFAR), Portal Puleva Salud, Portal del Mediador:
CASER Seguros, Oficina de Clientes de Génesis, Regal i Liberty Seguros, Web de Directo de
Genesis, Regal y Liberty Seguros i Portal de bioeconomia Junta de Andalucia.
Exposen que el cas concret de la nova web de Congrés dels Diputats es un cas d'ús amb un
grau de complexitat i criticitat molt alt donat que no es podia parar para el servei en cap
moment. Donat que es va executar sense incidents, s’assegura una estratègia i metodologia de
migració i desenvolupament amb èxit i una identificació de riscos i d’accions mitigadores
provades amb èxit.
Per tot això considerem viable tècnicament la proposta presentada per l’empresa Inetum
España, S.A.
En qualsevol cas, si aquesta empresa finalment resulta ser l’adjudicatària del contracte, s’
establiran una sèrie de mesures de control per tal d’assegurar que en cap cas s’incompleixin
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9. La Mesa, en la sessió de data 10 de març de 2021, va assumir l’informe emès per la
responsable del contracte i va ratificar la proposta d’adjudicació, efectuada per la Mesa en la
sessió del dia 20 de gener de 2021, a l’empresa INETUM ESPAÑA, SA per un import de
33.880,00 € (IVA inclòs) per resultar ser la que va obtenir la millor puntuació.

Fonaments de dret
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les clàusules contractuals, que consistiran en establir una sèrie de reunions periòdiques per
donar compte de l’estat del servei prestat.”

1. L’article 144 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), regula la successió en el procediment.
2. Els articles 150 i 153 de la LCSP, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
3. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
4. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d’acord amb
la delegació efectuada per decret de Presidència de data 14 d’agost de 2019 amb núm. de
registre 2019-0003370.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 10 de març de 2021.
Segon Aprovar la successió d’empresa en el contracte dels serveis de migració del portal
Liferay Enterprise Edition, utilitzat per la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, a Liferay
DXP 7.x, en l’empresa INETUM ESPAÑA, SA, amb NIF A28855260, la qual es subroga en tots
els drets i obligacions de l’empresa grupo CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA, d’acord
amb la documentació referida.
Tercer. Adjudicar el contracte dels serveis de migració del portal Liferay Enterprise Edition,
utilitzat per la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, a Liferay DXP 7.x a l’empresa
INETUM ESPAÑA, SA. amb CIF A28855260, per un import de TRENTA TRES MIL VUITCENTS VUITANTA EUROS 33.880,00 €, (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs) 28.000,00 €
IVA 21% 5.880,00 €
Preu del contracte 33.880,00 €
Quart. Donar de baixa l’autorització de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 /
9030 / 920 / 21600 / 01, per import de 39.809,00 €, aprovada a acord de la Junta de Govern, de
17 de novembre de 2020.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 31/03/2021 a les 09:54:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 7 de 7

Cinquè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el Perfil de contractant d’
aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu el punt d'adjudicació del Plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Requerir a l’empresa adjudicatària que, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’
endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació, procedeixin a la signatura de la
formalització del contracte administratiu corresponent. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s’estarà al que disposa l’article 153.4 de la LCSP.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquest contracte (33.880,00€) amb càrrec a
l'aplicació pressupostària següent 2021 / 9030 / 920 / 22706 / 01.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 31/03/2021 a les 09:54:22
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