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1.- TCAT P Jordi Frigola Font, 10/03/2021 09:29

Jordi Frigola Font, encarregat de compres de material fungible i responsable de les
impressores municipals, emeto el següent:
INFORME TÈCNIC SOBRE LA RENOVACIÓ DE 10 EQUIPS D’IMPRESSIÓ SEGONS
L’ACORD MARC DE L’ACM DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I
MULTIFUNCIÓ AMB L’EMPRESA REPROGIR
Antecedents
Vist que l’ajuntament de Cassà de la Selva està adherit al sistema d’adquisició
centralitzada de l’AM-CCDL, que dóna accés als serveis adjudicats en diversos àmbits
per aconseguir estalvis econòmics als ajuntaments, segons acord de ple de 26 d’abril
de 2018 (exp. ABSIS 2018/457).
Vist que tenim 10 equips d’impressores multifunció de més de 6 anys d’antiguitat,
ubicades a Urbanisme, Policia Local, Llar d’Infants Taps, Serveis Tècnics, L’Estació,
Ràdio Cassà, Despatx PB Can Nadal, Arxiu, Biblioteca Sala Galà i Piscina Coberta i que
algun equip ja comença a donar problemes seriosos, com és el cas de l’equip
d’Urbanisme, crec que el millor és renovar-los, així evitarem problemes futurs en aquests
equips de tanta antiguitat.
Vista l’oferta de l’empresa REPROGIR (pressupost núm. 2100226 de data 19-02-2021)
que és la adjudicatària de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i
multifunció, de la central de compres de l’ACM per als municipis adherits, en aquest cas
Cassà de la Selva, es creu necessari formalitzar el contracte amb l’empresa REPROGIR
per el SUBMINISTRAMENT DE 3 HP E5740dn (LOT 5 ACM) i 7 HP E8764dn (LOT 11
ACM) segons l’oferta que consta a l’expedient i que es fa pel procediment de lloguer a
4 anys, amb un cost total de 30.768 €, en què la primera quota seria el proper mes d’abril
de 2021 i que es pagaran segons els càlculs següents:
2021: 641 € x 9 mesos = 5.769,00 €
2022: 641 € x 12 mesos = 7.692,00 €
2023: 641 € x 12 mesos = 7.692,00 €
2024: 641 € x 12 mesos = 7.692,00 €
2025: 641 € x 3 mesos = 1.923,00 €
S’informa
Es proposa aprovar la contractació a l’empresa REPROGIR (pressupost núm. 2100226
de data 19-02-2021) que és la adjudicatària de l’acord marc de subministrament d’equips
d’impressió i multifunció, de la central de compres de l’ACM per als municipis adherits,
en aquest cas Cassà de la Selva, es creu necessari formalitzar el contracte amb
l’empresa REPROGIR. per el SUBMINISTRAMENT DE 3 HP E5740dn (LOT 5 ACM) i 7
HP E8764dn (LOT 11 ACM) segons l’oferta que consta a l’expedient i que es fa pel
procediment de lloguer a 4 anys, amb un cost total de 30.768 €, en què la primera quota
seria el proper mes d’abril de 2021 i que es pagaran segons els càlculs següents:
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2021: 641 € x 9 mesos = 5.769,00 €
2022: 641 € x 12 mesos = 7.692,00 €
2023: 641 € x 12 mesos = 7.692,00 €
2024: 641 € x 12 mesos = 7.692,00 €
2025: 641 € x 3 mesos = 1.923,00 €
Despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 100 9200 20500 (Arrendaments
d'equips d'oficina) amb RC número 220210001432 per aquest any 2021 i RC número
220219000026 pels anys posteriors.
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest informe.
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Signat i datat digitalment.

Rbla. Onze de Setembre, 111  17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  Fax 972 46 37 08  NIF: P1704900-H   ajuntament@cassa.cat

