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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 14/09/2021 s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació:
“
RELACIÓ DE FETS:
1.- L’Ajuntament de Torelló està adherit al Consorci Localret.
2. El Consorci Localret, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent, ha adjudicat
l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft, Microsoft
grans comptes i VMware a les empreses següents:
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Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft: HIBERUS
SISTEMAS INFORMÁTICOS SL, SEIDOR SA, ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
SL, RICOH ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
3. Les empreses adjudicatàries de l’acord marc i el Consorci Localret han formalitzat el
contracte en data 12 d’abril de 2021 (lot 1).
4. El contracte és necessari per a garantir l’ús dels programes d’ofimàtica necessaris
per a dur a terme la seva activitat ordinària.
5. Per provisió de 03 de setembre de 2021 de la regidoria de Recursos i Organització
s’incoa expedient per a l’adhesió al Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari
de Microsoft de l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de
Microsoft grans comptes i VMware del Consoric Localret.
6.- En data 03 de setembre de 2021 s’ha emès informe de necessitats en el que es
proposa l’adhesió al Lot 1 - Subministrament i manteniment de programari de Microsoft
de l’acord marc relatiu al subministrament i manteniment de programari de Microsoft,
Microsoft grans comptes i VMware del Consorci Localret i de la necessitat d’adquirir
llicències de Microsoft SQL Server i llicències Office. En l’informe es detalla les unitats
i tipus de llicències, que son les següents:
Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft:
Nom de l’article

Unitats

Llicència SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov

1

Llicència SQLCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL

20

OfficeSTD 2019 OLF NL GOV

10
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7.- Vist que en l’expedient hi consta document comptable per l’import de despesa
prevista.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
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Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article
221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu, es
tipifiquen de subministrament, de conformitat amb l’article 16 de la LCSP i es regeixen
per el PCAP i pel PPT de l’acord marc; els quals tenen caràcter contractual, així com
per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de
contractació dels ens locals.
L’article 228 de la Llei de Contractes del Sector Públic regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
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 subministrament, inclosos els de caràcter plurianuals amb una durada
màxim de 4 anys, pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats, pròrrogues incloses, sigui superior a 3.000€, IVA exclòs i fins a
40.000€, IVA exclòs.
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RESOLC
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló al Lot 1 - Subministrament i
manteniment de programari de Microsoft de l’acord marc de subministrament i
manteniment de programari de llicències de Microsoft i VMware ―Exp. 143100022021
(lot 1)― del Consorci Localret.
Segon.- Aprovar la contractació i adjudicar el contracte de subministrament de
programari, basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de
Microsoft i VMware del Consorci Localret ―Exp. 143100022021 (lot 1)―, a HIBERUS
SISTEMAS INFORMÁTICOS SL. pel subministrament de les següents llicències:
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

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de HIBERUS
SISTEMAS INFORMÁTICOS SL per import de nou mil cent trenta-un euros amb
trenta-sis cèntims (9.131,36€), IVA inclòs, desglossats en 7.546,57 euros i 1.584,79
euros en concepte d’IVA (21 %), que s’imputarà, dins del pressupost municipal de
l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 211-9201-6260000 (Projecte 2021-2211-1-1), amb núm. d’operació de despesa 220210016283.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària HIBERUS
SISTEMAS INFORMATICOS, SL, al Consorci Localret, i als departaments
d’Intervenció i Sistemes d’informació i seguretat de l’Ajuntament de Torelló.
Cinquè.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
Sisè.- 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.
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.
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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.
”

