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DECRET DE GERÈNCIA
Mitjançant resolució de Gerència de data 28 de juliol de 2021 s’aprova l’expedient per
procedir a la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat del servei de
manteniment d’equips Huawei i altres.
Durant el termini de presentació d’ofertes es rep una única oferta a través de la plataforma de
Contractació Púbica: ECONOCOM SERVICIOS, S.A, la qual ha estat admesa a la licitació.
Realitzada la valoració de les ofertes, únicament sota el criteri econòmic i d’acord amb allò
establert als plecs reguladors de la licitació, en ús de les competències delegades mitjançant
Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019.
RESOLC,
Primer.- APROVAR l'adjudicació del contracte del servei de manteniment d’equips Huawei i
altres., favor de l’empresa ECONOCOM SERVICIOS, S.A, per un import de 45.495,98 euros
(Base: 37.599,98 euros, més IVA: 7.896,00 euros)

2021: 5.687,00 euros
2022: 22.747,99 euros
2023: 17.060,99 euros

TORRA XICOY, Ramon Ma. (1 de 2)
Gerent
Data signatura :03/09/2021 14:48:14
HASH:7BD615765B75B5D6C84E2D9DD440D3D10862D843

XAMMAR TARDIO,Llorenç de (2 de 2)
Cap de Secció Documentació jurídica
en nom de Secretari General
Data signatura :03/09/2021 15:40:09
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Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a les altres empreses
participants a la licitació posant l’expedient a la seva disposició. De conformitat al que
estableix l’article 159.6 g) de la Llei de Contracte de Sector Públic l’acceptació d’aquesta
resolució serà suficient com document de formalització contractual.
Quart.- PUBLICAR l’adjudicació en el Perfil de Contractant, en compliment del que disposa
l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Segon.- DISPOSAR la despesa 45.495,98 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
X1055 49100 21600, amb el desglossament següent:

