PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF ACORD: AJGL 22/02/2019 – SERVEIS JURÍDICS
NÚM. EXP.: CONT2019000013

INICI
I
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI
D’ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT I D’HOSTALATGE DEL
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ ÍNTEGRE DE L’EXPEDIENT RELATIU
A LA GRAVACIÓ, ELABORACIÓ, SIGNATURA ELECTRÒNICA I INSERCIÓ
EN EL WEB MUNICIPAL DE L’ARXIU DE VÍDEO I DE LES ACTES DELS
PLENS MUNICIPALS ( VideoActa™)
REF EXP.: CONT2019000013
Vist l’informe emès per la tècnica de Participació Ciutadana i Trasnparència a
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei

D’ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT I D’HOSTALATGE DEL
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ ÍNTEGRE DE L’EXPEDIENT RELATIU A
LA GRAVACIÓ, ELABORACIÓ, SIGNATURA ELECTRÒNICA I INSERCIÓ EN EL
WEB MUNICIPAL DE L’ARXIU DE VÍDEO I DE LES ACTES DELS PLENS
MUNICIPALS ( VideoActa™), conforme a allò establert a l’art. 28 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de regulació de Contractes del Sector Públic, amb procediment
negociat sense publicitat, regulat a l’article 168 a) 2n de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, atès que d’acord amb l’informe referit.
Només pot ser encomanat a un empresari determinat AMBISER INNOVACIONES SL
en motiu de la protecció de drets d’exclusiva:

En aquest sentit, a l’informe de necessitats s’adjunta el certificat
d’exclusivitat d’aquesta empresa en relació al desenvolupament de la
prestació de dret exclusiu d’explotació del software de la plataforma
VideoActa™ objecte d’aquest contracte.
L’objecte del contracte no es pot dividir en lots atesa la naturalesa de la
prestació, ja que es tracta d’una licitació amb proveïdor únic per raons
tècniques i o d’exclusivitat.
-El preu pels dos anys del contracte és de 8.095,46 € Import IVA inclòs, que
es desglossa en 6.690,46 € Preu sense IVA, 1.405 d’IVA del tipus de 21%

El Preu anual és de 4.047,73 € Import IVA inclòs, que es desglossa en
3.345,23 € Preu sense IVA i 702,50 € d’IVA al tipus de 21 %.
D’acord amb l’informe de necessitats: “El preu que s’estableix ja s’ha
negociat prèviament amb l’empresa i és el que es considera adequat per a
la bona execució del contracte i en tot cas compleix amb els preus de
mercat així com amb el conveni sectorial aplicable”.
La durada dels contracte serà de 2 anys un cop formalitzat el mateix.
El contracte es podrà prorrogar de forma expressa mitjançant l’acord de
l’òrgan de contractació, per anualitats successives (any a any) sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4
anys. La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi
comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la
durada del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei
9/2017.
El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment
d’adjudicació i la publicitat, és de 13.380,92 euros, IVA exclòs (valor
estimat de la prestació).
Vist el plec de clàusules administratives, i demés documentació prevista a
l’article 116 de la LCSP.
La Intervenció de Fons informa que el finançament de les obligacions econòmiques
derivades del compliment del contracte, d’import 4.047,73 euros, IVA inclòs, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9120/21600 del Pressupost municipal
de 2019 que consta al document de retenció de crèdit emès per la Intervenció
municipal núm. 19/617 de data 07/02/2019 i l’Ajuntament s’ha de comprometre a
consignar pels anys 2020, i si s’escau, 2021 i 2022 l’import necessari per atendre
la despesa prevista en aquesta contractació, la qual haurà de figurar en els
pressupostos respectius.

A l’expedient consta també l’informe jurídic preceptiu del Secretari
Accidental per a l’aprovació de l’expedient de contractació, d’acord amb la
Disposició Addicional Tercera punt 8 de la LCSP i informe de fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal.
FONAMENT

Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la
LCSP i es tipifica com a contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la
mateixa. En aquest sentit, quant a la seva preparació, adjudicació, efectes,
modificació i extinció, es regirà per allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de Contractes del Sector Públic, i les seves disposicions de
desenvolupament; supletòriament
s’aplicaran les normes del dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
D’acord amb l’informe de necessitats, el procediment emprat per la selecció
del contractista d’aquest contracte de servei serà pel procediment negociat
sense publicitat de conformitat amb el que disposa l’article 168 a) 2n de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic., ja que
només pot ser encomanat a un empresari determinat AMBISER
INNOVACIONES SL en motiu de la protecció de drets d’exclusiva:
En aquest sentit, a l’informe de necessitats s’adjunta el certificat
d’exclusivitat d’aquesta empresa en relació al desenvolupament de la
prestació de dret exclusiu d’explotació del software de la plataforma
VideoActa™ objecte d’aquest contracte.
Així com de conformitat amb l’article 170 LCSP.
L’expedient de contractació es tramitarà amb caràcter ordinari.
De conformitat amb l’article 28, 116, 117 i 122 i 124 i 170 de la LCSP.
D’acord amb la clàusula 7 del plec i amb l’article 150.2 de la LCSP, relatius
al requeriment de documentació previ a l’adjudicació del contracte. I tenint
en compte que l’empresa no està inscrita al Registre Oficial de Licitadors.
A l’expedient consta informe del Secretari de conformitat amb la D.A. 3era
punt 8 de la LCSP, així com informe de fiscalització prèvia d’intervenció
d’acord amb el R.D. 424/2017 de 28 d’abril pel que es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a favor de la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació administrativa contractació del
servei D’ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT I D’HOSTALATGE DEL
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ ÍNTEGRE DE L’EXPEDIENT RELATIU A
LA GRAVACIÓ, ELABORACIÓ, SIGNATURA ELECTRÒNICA I INSERCIÓ EN EL
WEB MUNICIPAL DE L’ARXIU DE VÍDEO I DE LES ACTES DELS PLENS
MUNICIPALS ( VideoActa™).
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació administrativa de contractació
del servei D’ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT I D’HOSTALATGE
DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ ÍNTEGRE DE L’EXPEDIENT

RELATIU A LA GRAVACIÓ, ELABORACIÓ, SIGNATURA ELECTRÒNICA I
INSERCIÓ EN EL WEB MUNICIPAL DE L’ARXIU DE VÍDEO I DE LES ACTES
DELS PLENS MUNICIPALS ( VideoActa™), amb un preu de contracte de
8.095,46 € Import IVA inclòs, que es desglossa en 6.690,46 € Preu sense
IVA, 1.405 d’IVA del tipus de 21%
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i
particulars regulador del procediment de contractació referit.

tècniques

QUART.- L’import referit al punt 2 s’assigna a l’aplicació pressupostària
9120/21600 del Pressupost municipal de 2019 que consta al document de
retenció de crèdit emès per la Intervenció municipal núm. 19/617 de data
07/02/2019 i l’Ajuntament s’ha de comprometre a consignar pels anys
2020, i si s’escau, 2021 i 2022 l’import necessari per atendre la despesa
prevista en aquesta contractació, la qual haurà de figurar en els
pressupostos respectius.
CINQUÈ.- Invitar i efectuar el requeriment previ a l’adjudicació del contracte
a l’empresa AMBISER INNOVACIONES SL, per a que en el termini de 10 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord
presentin a l’Ajuntament la següent documentació:
1. Còpia de l’escriptura de constitució de la societat (si és persona
jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament inscrita en el
Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la representació que
exerceix la persona que signarà el contracte, així com còpia
autenticada del NIF de l’empresa i DNI d’aquest representant.
2. Declaració responsable segons model adjunt a l’Annex I del plec
de clàusules, de donar compliment a les obligacions establertes a la
Llei de contractació del sector públic.
3. Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que
l'Ajuntament de Lloret disposi d'aquests, o bé que se l'autoritzi a
consultar-los d'ofici o que no existeixi oposició expressa del
contractista:
4. Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributaria, en la qual es contingui genèricament el compliment dels
requisits que estableix l'article 13 del RGLCAP.
5. Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social,
en la que es contingui genèricament el compliment dels requisits que
estableix l'article 14 del RGLCAP.
6. Justificant d’haver efectuat l’ingrés a la Tresoreria municipal de la
garantia definitiva del contracte per import de 334,52 €.

7. Pòlissa o assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
possibles danys i perjudicis amb un límit mínim per sinistre de
150.000 €
SISÈ.- Advertir a l’empresa que, en tot cas, si s’observen defectes en la
documentació relativa a la capacitat, s’atorgaran 3 dies hàbils per esmenar
la referida documentació.
I que en cas de no donar compliment al requeriment efectuat dins del
termini assenyalat, l’òrgan de contractació podrà entendre que el licitador
ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a declarar deserta la
licitació.
SETÈ.- Una vegada presentada aquesta documentació en termini i forma,
l’Ajuntament procedirà a efectuar l’adjudicació del contracte i posteriorment
la formalització del mateix.
VUITÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa AMBISER INNOVACIONES SL, a
la secció de la Participació Ciutadana i a la Intervenció i Tresoreria
Municipal, pel seu coneixement i efectes escaients.

Lloret de Mar, 26 de febrer de 2019
[Firma01-01]

ROBERT RIBOT, ALBERT
El regidor delegat

