Expedient: EMR20050001

Res. Núm:

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME- Serveis Econòmics i Generals
Vist l’informe del Director de Serveis Econòmics i Generals, de data 12 de maig de 2020, que justifica la
necessitat de contractar ordinadors portàtils i altres eines informàtiques seguint la tramitació d’emergència,
i que consta en l’expedient.
Vist l’informe jurídic, de data 12 de maig de 2020, que informa favorablement la tramitació d’emergència per
realitzar dita contractació, i que consta en l’expedient.
Vista la resolució de la Presidenta de l’IMU, p.d.16/12/2019 al Gerent de l’IMU, de data 14 de maig de 2020,,
aprovant la tramitació d’emergència per a la contractació dels ordinadors portàtils i altres eines informàtiques
que resultin imprescindibles per tal de poder implementar, amb totes les garanties i amb uns mitjans òptims
i segurs, el treball a distància del personal de l’IMU, i d’aquesta manera garantir la seguretat i salut dels
treballadora i fer front a la COVID-19, d’acord amb el previst en l’article 120.1 de la LCSP, amb consonància
amb el que estableix l’article 16 del Real Decreto-Ley 7/2020.
Vista la sol·licitud d’oferta que la Direcció de Serveis Econòmics i Generals va enviar a l’empresa SAYTEL
Servicios Informaticos S.A, en data 19-05-2020, per a la contractació del subministrament d’ordinadors
portàtils i altres eines informàtiques.
Vista l’oferta presentada per l’empresa SAYTEL Servicios Informaticos S.A en data 27-05-2020, número
74559
Es proposa a la Presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme l’adopció de la següent resolució:
ADJUDICAR el subministrament d’ordinadors portàtils i altres eines informàtiques (pressupost 74559) a
l’empresa SAYTEL Servicios Informáticos S.A., amb CIF A61172219 , per import 41.918,75 € (IVA exclòs),
sempre i quan aquest subministrament es faci efectiu, com a màxim, el 14 de juny de 2020, segons preveu
l’article 120 1 c) de la LCSP.
AUTORITZAR la despesa de 41.918,75 € (IVA exclòs), de conformitat amb el certificat d’existència de
finançament emès per la Direcció de Serveis Econòmics i Generals.
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En ús de les facultats conferides a la Presidenta per l’article 6.2 dels Estatuts de l’IMU, aprovats definitivament
pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 6 d’octubre de 2017, dono la
meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució. Que es compleixi,
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