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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
SECRETARIA
Núm Exp:X2021009383

CONSORCI LOCALRET
CARRER LLACUNA N.0166 Pis.9
08018 BARCELONA
BARCELONA

En data 27/09/2021 s’ha dictat el decret que es transcriu a continuació:
“
Relació de fets
1. En data 14 de setembre de 2021 per Decret 2021DECR002926 es va acordar
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló al Lot 1 – Subministrament i
manteniments de programari de Microsoft de l’acord marc de subministrament i
manteniment de programari de llicències de Microsfot i WMware i adjudicar el
contracte de subministrament de programari, basant en l’acord marc a HIBERUS
SISTEMAS INFORMÁTICOS, SL pel subministrament de les següents llicències:
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Unitats

Nom de l’article

1

Llicència SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov

20

Llicència SQLCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL

10

OfficeSTD 2019 OLF NL GOV

En el mateix es va aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de
HIBERUS SISTEMAS INFORMATICOS, SL per import de 9.131,36€, IVA inclòs.
2. Els sistemes d’informació i seguretat de l’Ajuntament de Torelló han detectat un
error en el preu d’adjudicació de les llicències anteriorment relacionades.
3. En data 21 de setembre de 2021, la Tècnica mitjana informàtica ha emès informe
tècnic, que es transcriu tal i com segueix:
“INFORME
- Segons l’informe de necessitats de data 06/09/2021, en relació a la necessitat
de contractar el subministrament de llicències de Microsoft per l’ actualització
de la versió de SQL que es disposa actualment i la renovació de l'Office segons
el detall següent:
- 1 llicència SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov
- 20 llicències de SQLCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL
- 10 llicències de OfficeStd 2019 OLP NL Gov
- Es detecta que hi ha un error en el preu dels productes ofertats pel licitador i
inclosos en l’informe de necessitats:
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 7546,57€

ÓRGANO

EXPEDIENTE

NOTIF

SECRETARIA

X2021009383

Codi Segur de Verificació: e343207b-7a14-465b-9627-3c7000933830
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01010014_2021_10163382
Data d'impressió: 29/09/2021 08:35:53
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES

ÌeÇB@'Èb-7a14-465b-9627-3cÇf }F>aÎ

DOCUMENT

1.- Montserrat Freixa Costa (TCAT) (Secretària), 27/09/2021 13:12

Tipus d’IVA: 21%
Import (IVA inclòs): 9131,36€
- L’empresa HIBERUS continua essent la més avantatjosa ja que es la que
ofereix el descompte més gran.
- Els preus correctes actualitzats a data d’avui oferts per l’empresa Hiberus són:
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 8465,16€
Tipus d’IVA: 21%
Import (IVA inclòs): 10242.84€
- Hi ha una diferència de preu a favor de l’empresa Hiberus de 1111.48€ Iva
inclòs.”
4. Que en data 22 de setembre de 2021 consta en l’expedient document
complementari d’autorització i disposició de la despesa per import de mil cent onze
euros amb quaranta-vuit cèntims (1.111,48€), IVA inclòs, amb càrrec la partida
211-9201-6260000.
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Fonaments de dret
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que “Les
Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.”
D’acord amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP disposa que la competència com
a òrgan de contractació correspon a l’Alcalde quan el seu import no supera el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni la seva durada supera els quatre anys.
Per resolució d’alcaldia de data 21 de juny de 2019 es va delegar la competència a
favor dels regidors delegats per aprovar en matèria de contractació respecte els
contractes de subministraments, inclosos els de caràcter plurianuals amb una durada
màxim de 4 anys, pròrrogues incloses, sigui superior a 3.000€, IVA exclòs i fins a
40.000€, IVA exclòs.

RESOLC
Primer.- RECTIFICAR l’acord TERCER de la part resolutiva del decret abans
esmentat, que quedarà redactat de la manera següent:
“Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de HIBERUS
SISTEMAS INFORMÁTICOS SL per import de deu mil dos-cents quaranta-dos
euros amb vuitanta-quatre cèntims (10.242,84€), IVA inclòs, desglossats en
8.465,16 euros i 1.777,68 euros en concepte d’IVA (21 %), que s’imputarà, dins
del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària
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211-9201-6260000, amb núm. d’operació de despesa 220210016283 i
220210016875.”
Segon.- Mantenir íntegrament la resta de pronunciaments de l’esmentat Decret
(2021DECR002926) de data 14 de setembre de 2021.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquesta resolució a HIBERUS SISTEMAS
INFORMATICOS, SL, al Consorci Localret, i als departaments d’Intervenció i Sistemes
d’informació i seguretat de l’Ajuntament de Torelló. per al seu coneixement i aplicació.
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
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Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
”

