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Unitat administrativa: Servei de Contractació
Assumpte: Aprovació PCAP, PPT i inici de la licitació
Referència expedient: SER_OBEA_2022_0018

DECRET D’ALCALDIA
Sra. JORDINA FREIXANET I PARDO, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Lleida
Antecedents de fet

En data 2 d’agost de 2022, des del Departament de Presidència es va lliurar al Departament de
Contractació, la següent documentació en relació la licitació pels serveis de suport i manteniment del
maquinari i serveis associats del sistema IBM iSeries (AS/400), i que següent:
➢ Informe previ emès per la Coordinadora d’Organització i Polítiques Digitals, de data 2 d’agost de
2022.
➢ Apunt comptable Autorització (A) de la despesa, de data 14 de juliol de 2022, per un import de
16335,00€ a càrrec de la partida 02.4910.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2023.
➢ Plec de prescripcions tècniques emès per el Tècnic de Planificació Implementació de Sistemes, de
data 2 d’agost de 2022.
Vist l’informe previ justificatiu emès per la Coordinadora d’Organització i Polítiques Digitals, de data 2
d’agost de 2022, per a la contractació dels serveis de suport i manteniment del maquinari i serveis
associats del sistema IBM iSeries (AS/400), tramitació ordinària anticipada, mitjançant procediment
obert simplificat de forma abreujada amb diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost màxim de
13.500,00 € + 2.835,00 € d’IVA (Total: 16.335,00 €).
Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de
regir la contractació dels serveis de suport i manteniment del maquinari i serveis associats del sistema
IBM iSeries (AS/400), tramitació ordinària anticipada, mitjançant procediment obert simplificat de
forma abreujada amb diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost màxim de 13.500,00 € +
2.835,00 € d’IVA (Total: 16.335,00 €).
Vist l’informe de l’Interventor de fons municipals, emès el 20 de setembre de 2022, relatiu a la
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat amb reial decret 424/2017 que conclou:”
S’informa favorablement amb observacions, de conformitat amb l’abast de l’article 84 i següents de
les Bases d’Execució del Pressupost i l’acord del Ple de l’Ajuntament de Lleida de 18 de març de
2022.”
Vista l’Autorització (A) de la despesa, per un import de 16.335,00€ a càrrec de la partida
02.4910.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2023, corresponent al període 01/01/2023 a
30/11/2023..
Fonaments de dret
Considerant allò que estableixen els arts. 17, 116, 117, 122, 124, 156 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Considerant allò establert en l’article 117.2 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del
Sector Públic, aquest expedient és de tramitació anticipada, per tant, la seva adjudicació està
sotmesa a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient pel finançament de les obligacions
derivades del contracte en el corresponent exercici pressupostari, desprès de la seva adjudicació.
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Considerant allò que estableix la Disposició Addicional 2a i 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Considerant les delegacions fetes, en matèria de Contractació, segons la resolució Primera.C.1) del
Decret-Alcalde de data 28 de juny de 2019.
Fent ús de les delegacions segons s’estableix la resolució Primera. C) del Decret-Alcalde de data 2
d’agost de 2019
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’informe previ justificatiu emès per la Coordinadora d’Organització i Polítiques
Digitals, de data 2 d’agost de 2022, per a la contractació dels serveis de suport i manteniment del
maquinari i serveis associats del sistema IBM iSeries (AS/400), tramitació ordinària, mitjançant
procediment obert simplificat de forma abreujada amb diversos criteris d’adjudicació, amb un
pressupost màxim de 13.500,00 € + 2.835,00 € d’IVA (Total: 16.335,00 €).
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
que han de regir la contractació dels serveis de suport i manteniment del maquinari i serveis associats
del sistema IBM iSeries (AS/400), tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat de
forma abreujada amb diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost màxim de 13.500,00 € +
2.835,00 € d’IVA (Total: 16.335,00 €).
Tercer.- Atès que, d’acord amb l’establert a l’art. 117.2 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
Contractes del Sector Públic, aquest expedient és de tramitació anticipada, per tant, la seva
adjudicació està sotmesa a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient pel finançament de les
obligacions derivades del contracte en el corresponent exercici pressupostari, desprès de la seva
adjudicació, que s’habiliti el crèdit per fer front a la despesa del contracte, per un import de
16.335,00€ a càrrec de la partida 02.4910.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2023.
Quart.- Iniciar procediment licitatori mitjançant tramitació ordinària anticipada, procediment obert
simplificat de forma abreujada amb diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb allò establert a l’art.
156 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en dona fe.
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