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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 13 de setembre de 2021, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL
Contractació

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

IDENTIFICACIÓ
Aprovar l'inici de l'expedient de licitació, l'autorització de la despesa, el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques per la contractació de Serveis de gestió,
suport i manteniment del sistema d’informació per a la gestió de serveis de TIC
ANTECEDENTS
Primer. En data 19 de juliol de 2021 el Cap de Sistemes de la informació i noves tecnologies, ha
emès informe tècnic de necessitats justificatiu de la licitació pel contracte de Serveis de gestió,
suport i manteniment del sistema d’informació per a la gestió de serveis de TIC
Segon. Les dades econòmiques del contracte son les següents:

Total VEC
23.635,92€

import de
licitació (IVA
exclòs)
10.743,60 €

import
modificacions
previstes
2.148,72 €

import pròrroga
10.743,60 €

Tercer. El Secretari de la corporació ha emès informe sobre la legislació aplicable.
Quart. La tècnica de contractació ha emès informe sobre l’òrgan competent, el procediment
escollit, els criteris de valoració de les ofertes i la solvència tècnica i econòmica exigida a les
empreses licitadores.
Cinquè. La intervenció municipal ha emès el corresponent informe de fiscalització de l’expedient.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic ( en endavant
LCSP), pel que fa a l’objecte del contracte
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L’article 159 1 a 5 del mateix cos legal pel que fa al procediment de licitació.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de la disposició addicional segona de
la LCSP.
No obstant això, l’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant Decret
ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de l’expedient
de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta el següent
ACORD:
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Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de Serveis de gestió, suport i manteniment
del sistema d’informació per a la gestió de serveis de TIC
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
han de regir el contracte.
Tercer. Aprovar la composició de la Mesa de contractació segons el que es detalla seguidament:
o

El Sr. Lluis Marco i Sanclement, Regidor de l’Àrea de TIC, que actuarà com a
president de la mesa
o

o

El Sr. Joaquim Rosell i López, vice secretari de la corporació, Vocal
o

o

Substituta: Sra. Teresa Valls i Relats, tècnica de la intervenció.

El Sr. Roger Gibaja i Gibernau, cap de TIC, vocal
o

o

Substitut: Sr. Carles Casellas i Ayen, secretari.

La Sra. Montserrat Miarons i Serra, interventora de la corporació, Vocal.
o

o

Substituta: Sra. Dolors Castellà i Puig, Alcaldessa.

Substitut: Sr. Xavier Narváez i Cases, tècnic informàtic.

La Sra. Carme Peirotén i Martín, tècnica de contractació, que actuarà com a
Secretaria de la Mesa.
o

Substituta: Sra. Dulce Troyano i Crespo, administrativa de secretaria.

Quart. Autoritzar la despesa de 10.743,60 euros i 2.256,16 euros d’ IVA, fent un total de 12.999,76
euros amb caràcter plurianual i segons el detall següent, supeditant l’adjudicació del contracte al
fet que els crèdits detallats seguidament siguin disponibles.
Número RC definitiu: 220210008843
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Any

Mesos

2021
2022
2023

3
12
9

Import total

Aplicació
pressupostaria
2021 303 92600 22706
2022 303 92600 22706
2023 303 92600 22706

Import
net
1.342,95 €
5.371,80 €
4.028,85 €

% IVA

10.743,60 €

21

21
21
21

Import
IVA
282,02 €
1.128,08 €
846,06 €
2.256,16 €

Import total
1.624,97 €
6.499,88 €
4.874,91 €
12.999,76 €

L'autorització o realització de la despesa de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè. Publicar la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de la Garriga.
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Sisè. Traslladar aquest acord a l’àrea d’informàtica, intervenció i contractació per al seu
coneixement.

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
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