ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 20 d’octubre de 2020, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Maria Dolors Carreras Casany,
Montserrat Càmara Casañas, David Marquínez Juarez , Jaume Casañas Carballido i
José Manuel Cabada Juez.
“ANTECEDENTS

Segon.- L’empresa adjudicatària en data 24 de juliol de 2020, presenta sol·licitud amb
número de registre d’entrada 2020-E-RE-3653, sol·licitant la pròrroga del contracte.
Tercer.- Vist l’informe emes per la tècnica TIC, en data 7 d’octubre de 2020.
Quart.- Atès l’informe jurídic 2020-0059 de 7 d’octubre de 2020, emès pel Secretari.

CERTIFICAT

O Servei de suport
O Servei 24x7
O Subministrament material

Número: 2020-0279 Data: 21/10/2020

Primer.- La Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2017 va aprovar la
l’adjudicació del contracte pel servei de suport a usuaris (Help-Desk), assistència
tècnica, manteniment i desenvolupament de la xarxa informàtica i de comunicació dels
centres de l’Ajuntament de Cunit i l’adquisició de material informàtic i reparació dels
equips:

Sisè.- Vist els documents comptables AD núm. 2021.2.0000047.000 i 2021.2.0000047
d’autorització i disposició de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l’art. 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Atès les competències que la DA Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic atorga a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en matèria de contractació,
les quals han estat delegades en la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret
d’Alcaldia 2549/2019, de data 17 de juny de 2019.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, a la Junta de Govern Local,
es proposa l'adopció dels següents
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Cinquè.- La Intervenció municipal ha emès Informe de fiscalització limitada prèvia de
requisits bàsics de conformitat de data 15 d’octubre de 2020.

ACORDS
PRIMER.- APROVAR la segona pròrroga del contracte administratiu per a la prestació
del servei de suport a usuaris (Help-Desk), assistència tècnica, manteniment i
desenvolupament de la xarxa informàtica i de comunicació dels centres de
l’Ajuntament de Cunit i l’adquisició de material informàtic i reparació dels equips.

SEGON.- PREVEURE l’autorització i disposició de la despesa per import de
30.600,00€ corresponent a la prestació del servei de suport a usuaris (HELP-Desk),
assistència tècnica, manteniment i desenvolupament de la xarxa d’informàtica i de
comunicació dels centres de l’Ajuntament de Cunit i 8.000,00€ IVA inclòs,
corresponent al servei 24x7, què s’imputarà, dins del pressupost municipal de
l’exercici 2021 a càrrec de l’aplicació pressupostària 4912 2279900 i centre de cost
14001.
Partida
4912 2279900

4912 2279900

Concepte
Prestació del servei de
suport
a
usuaris
(Help-Desk), assistència
tècnica, manteniment i
desenvolupament de la
xarxa d’informàtica i de
comunicació
servei 24x7

Import
30.600€

8.000€
38.600€

TERCER.- PREVEURE l’autorització i disposició de despesa per import de 5.808,00€
IVA inclòs que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’exercici 2021 a càrrec de
l’aplicació pressupostària 4912 2160000 i centre de cost 14001, condicionat a
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L’import dels treballs realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de
l’adjudicatari de la corresponent factura un cop realitzada la prestació objecte del
contracte.

CERTIFICAT

El preu de la pròrroga es fixa en la quantitat de TRENTA VUIT MIL SIS-CENTS
EUROS (38.600,00€) IVA inclòs.

Número: 2020-0279 Data: 21/10/2020

La pròrroga tindrà vigència a partir del dia 30 de desembre de 2020, d’acord amb la
data de finalització del contracte vigent actualment.

l’aprovació definitiva del pressupost.
Partida
4912 2160000

Concepte
Manteniment
d’equips
procesos información

Import
5.808,00
€

QUART.- NOTIFICAR a Montserrat Martínez Aranda el present acord.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal,
a
l’enginyera
Municipal
i
al
responsable
del
contracte.
“.........................................................................................................................................

Vist i plau
L'alcaldessa

Adolf Barceló Barceló

M.Dolors Carreras Casany
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El secretari de la Corporació

CERTIFICAT

Cunit, data de signatura electrònica

Número: 2020-0279 Data: 21/10/2020

I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

