CERTIFICAT
Aránzazu Sorlí Pons, Secretària de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Tarragona),
CERTIFICO:
Que l’Alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 25 de març de 2020 ha
dictat el següent Decret número 2020-0827:
“Identificació de l’expedient: Subministrament i serveis de renovació del CPD de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Expedient número: 14385/2019
Tràmit: Urgent
Fets
1. En data 16 de desembre de 2019 s’ha subscrit un document, pel cap d’unitat
d’Informàtica, en el qual es posa de manifest que tot el maquinari que conforma el
Centre de Procés de Dades (CPD) de l’Ajuntament de Mont-roig, tant els servidors
com els sistemes d’emmagatzematge, es va adquirir i instal·lar l’any 2009, que el
servidor de l’Oficina de Miami Platja es va adquirir l’any 2006 i el de la Policia Local
l’any 2004, i que és evident que ha quedat obsolet i està sense cobertura de qualsevol
tipus de garantia; sumat a la dificultat d’aconseguir recanvis per substituir components
que deixen de funcionar.

2. En data 30 de gener de 2020, el responsable d’informàtica ha emès un nou informe
alertant de la situació crítica de la infraestructura de l’ajuntament, que s’ha posat de
manifest arran del tall de subministrament elèctric produït pel temporal “Glòria”, a
resultes del qual el sistema encarregat de permetre la gestió centralitzada dels
servidors virtuals ha fet fallida (la versió de l’aplicació que s’estava utilitzant era molt
antiga i no s’ha pogut tornar a instal·lar, i la versió nova i actual de l’aplicació, no es pot
instal·lar en els equips actuals perquè són massa antics i no suporten les noves
versions), i s’han deixat d’executar determinades tasques, de manera que una nova
incidència pot deixar sense treballar tot el personal de l’ajuntament.
3. Donat que per atendre aquesta necessitat, cal procedir a la seva licitació pública i
tramitar la contractació corresponent incorporant a l’expedient el Plec de Clàusules
administratives, el de prescripcions tècniques i els informes que siguin preceptius
abans de sotmetre’l a l’aprovació de l’òrgan competent.
4. Vist que es disposa de tota la documentació relacionada en el punt anterior
resultant un import del subministrament de 125.600,00 € sense IVA (151.976,00€ IVA
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L’antiguitat de tot l’equipament, fa necessari renovar la infraestructura informàtica de
servidors, sistema d’emmagatzematge i còpia de seguretat del Centre de Procés de
Dades (CPD), així com els corresponents serveis d’instal·lació, configuració i migració
de totes les dades dels antics sistemes als nous.

inclòs).
5. En data 10 de febrer de 2020 s’emet informe d’intervenció d’existència de crèdit
amb el següent contingut:

“Que per a fer front a la proposta de despesa de l'expedient identificat a la capçalera i
a efectes informatius de l’article 117.2 de la LCSP, l’aplicació pressupostària adequada
es consignarà a l’aplicació 2020/200/92600/62600/01 per vinculació, del pressupost
municipal del 2020, actualment en fase de tramitació.
L’existència de crèdit suficient a l’esmentada aplicació queda condicionat a l’aprovació,
per part del Ple de la corporació, de suficient consignació pressupostària en
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2020.”
6. No obstant l’anterior, com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’alarma, es
preveu dotar aquesta contractació de consignació pressupostària adequada i suficient
al pressupost actualment prorrogat.
7. En data 5 de març de 2020, s’ha emès l’informe jurídic preceptiu en compliment del
que disposa la Disposició Addicional Tercera, apartat 8 de la LCSP.
8. En data 6 de març de 2020 s’emet informe de despesa sotmesa a fiscalització
limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat.
9. En data 24 de març de 2020 s’emet informe de Secretaria sobre la tramitació urgent
de l’expedient.

Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
2. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
3. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d' alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
4. RDLlei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
Resolució:
1. Declarar la urgència de la contractació per tractar-se d’una necessitat inajornable i
perquè es precisa la seva adjudicació per raons d’interès públic.
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10. El tràmit d'urgència en la tramitació de l'expedient ve motivat per la
implantació del teletreball com a conseqüència de la declaració de l'estat
d'alarma per RD 463/2020, considerant que aquesta és una prestació essencial
per garantir el funcionament dels serveis bàsics de l'Ajuntament.

2. Aprovar l’expedient de contractació de referència, que es tramitarà de manera
urgent per mitjà del procediment obert, així com el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i de prescripcions tècniques que incorpora, documents que es donen aquí
per íntegrament reproduïts, quedant motivat l’aixecament de la suspensió dels terminis
per considerar que es tracta d’una prestació bàsica per garantir la prestació dels
serveis essencials de l’Ajuntament.
3. Disposar l’obertura de la l’adjudicació d’aquest subministrament publicant la licitació
al perfil del contractant de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per un termini de 8
dies naturals, deixant constància en l’expedient de totes les actuacions practicades, tal
i com prescriu l’article 117 de la LCSP.
4. Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació definitiva
del pressupost per a l’exercici 2020 o bé d’existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost en vigor.
5. Designar com a responsable del contracte al cap d’informàtica, Josep Verge Rallo.
6. Aprovar i disposar la despesa per un import de 125.600,00 € sense IVA

(151.976,00€ IVA inclòs).”

I per deixar-ne constància, s’expedeix aquesta certificació, per ordre i amb el vist i plau
de l’Alcaldia.

Vist i plau
Alcaldia

Secretària
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