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MARIA CACHARRO LÓPEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 18 de
gener de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"23.- Urgència I).- Adhesió a l'Acord marc de subministrament d'equips
d'impressió i de multifunció en la modalitat de compra i arrendament (exp.
35440/20).
L’informe del cap de Servei de Sistemes i tecnologies de la informació i de les
comunicacions, de 12 de gener de 2021, justifica la necessitat, idoneïtat i eficiència de la
contractació del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat
d’arrendament de les màquines i pagament per ús, sense opció de compra, pel que fa als
equips d’impressió dels lots 1, 3, 4, 9 i 17, en base al catàleg de la central de compres de
l’associació de municipis, exp. 2017.02.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat va acordar, amb data 16
de setembre de 2019, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als
ens locals de Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament local, té constituït.
En data 20 de juliol de 2018, la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu de licitació, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats a tal efecte per Resolució
de la Presidència del CCDL de 5 de març de 2018, va adoptar l’acord d’adjudicar els
diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció
en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.02) a les següents empreses:
Girocopi, S.L – Sistemes d’Organització, SA. – UTE, pel que fa als lots:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19; Konica Minolta: Lot: 14, UTE Ricoh Lot: 15 i Basso:
Lots: 16, 18 i 20.
En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb les citades empreses.
Per acord de la Comissió Executiva del CCDL, de 6 de juny de 2019, es va aprovar la
cessió de l’acord marc a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en tots els
seus lots. Acord que es va formalitzar en data 12 de juny de 2019.
En data 6 de febrer de 2020, per resolució de l’òrgan de contractació de l’ACM, es va
aprovar la pròrroga del contracte fins el 20 de març de 2021 i es va formalitzar en data
20 de febrer de 2020, pel que fa a l’empresa adjudicatària dels Lots
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 17 i 19 “Girocopi, S.L – Sistemes d’Organització, SA. –
UTE.
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A la vista de l’informe emès pel cal de Servei de Sistemes i TIC en data 12 de gener de
2021, es proposa adreçar el contracte a favor de l’empresa Girocopi, S.L – Sistemes
d’Organització, SA. – UTE, al ser la única empresa adjudicatària d’aquest servei.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Prat de Llobregat als diferents lots de
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.02).
Segon.- Aprovar la contractació amb l’empresa adjudicatària Girocopi, S.L – Sistemes
d’Organització, SA. – UTE, (UTE REPROGIR CONTROL)NIF: U67273987, per al
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat d’arrendament
sense opció de compra i pagament per ús ( expedient acord marc ACM núm. 2017.02),
pel que fa als equips d’impressió dels lots 1, 3, 4, 9 i 17, amb un import total per tot el
període de contracte- 4 anys-, de 280.000€, IVA exclòs (338.800€, amb el 21% d’IVA
inclòs), a raó de 70.000€ any (84.700€ amb 21% d’IVA inclòs), amb preus unitaris,
conforme al seu projecte tècnic i econòmic, amb data 6.11.20 que consta a l’expedient, i
es concreta amb les següents dades:

Descripció
equips
impressió i
multifunció
Número de
màquines
Preu
unitari/mes
Preu còpia
b/n
Preu còpia
color

LOT 1

LOT 3

LOT 17

LOT 9

LOT 4

HP M404 dn

HP E60055 dn

HP M556 dn

HP E77830 dn

HP E62655 dn

31

34

1

28

23

1,50 €

5,00 €

1,00 €

25,00 €

12,00 €

0,0150 €

0,0060 €

0,0150 €

0,0030 €

0,060 €

-------

-------

0,0900 €

0,040 €

-------

El termini de lliurament és de 7 setmanes com a màxim a partir de la notificació de
l’acord per adquirir els equips, instal·lar-los i posar-los en funcionament.
El termini de durada del contracte (lloguer) serà de 4 anys des de la seva instal·lació, i
posada en marxa, prèvia conformitat del departament corresponent.
Aquest contracte es podrà modificar per la incorporació de noves impressores per
instal·lar a nous equipaments, per ampliació d’impressores o canvi a model superior en
algun edifici que ja disposa d’aquest servei, per augment del número de còpies
efectuades, amb un augment màxim del 25% sobre el preu de contracte actual.
El pagament del contracte es desglossa en una part fixa que correspon al preu mensual
de lloguer de les màquines (1.193,5€/ mes IVA exclòs- 1.444,13€ amb el 21% d’IVA
inclòs), i una part variable que representarà les còpies realitzades durant el mes de
facturació.
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Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 280.000€, IVA
exclòs (338.800€, amb el 21% d’IVA inclòs), a raó de 70.000€ any (84.700€ amb 21%
d’IVA inclòs), amb preus unitaris, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any
2021 i següents, a càrrec de la partida pressupostària (012).920.220.02 i centre de cost:
306.502.
La present despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en cada exercici
pressupostari corresponent.
És obligatori l'ús de la factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb el que
estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord
amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2020 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 35440/2020, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002267 (Sistemes i
TIC)
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
Quart.- Publicar en el Perfil del Contractant l’adopció del present acord.
Cinquè Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària Girocopi, S.L – Sistemes
d’Organització, SA. – UTE, (UTE REPROGIR CONTROL), a la Central de contractació de
l’ACM , al CCDL, i als departaments de Comptabilitat, Sistemes i TIC, Prevenció de riscos
Laborals, Logística i al responsable del contracte."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE

F_FIRMA_7
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