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EL Tf NENT D'ALCALDE d'Hisenda i Serveis Centrals (Per Decret 6375l2OtO de 26 de jutiot)
per Resolució, el número i la data del qual apareixen al marge, ha resolt:

RESOLUCIÓ RELATIVA A aprovar I' adjudicació de la contractació menor del Servei per la
plataforma per a la formació on-line als usuaris interns de I'Ajuntament de l'Hospitaiet de
Llobregat, i implantació dels cursos sobre Riscos Laborals a Oficines i PVD's i un curs sobre
LOPD.

El tinent d'alcaldia, en. exercici de les facultats que per a l'administració executiva li
corresponen a aquesta Area pel decret de I'alcaldia 6374, de 26 de juliol de 2016, en relació
amb el procediment que es segueix per adjudicar la contractació menor del Servei de la
ciutat de I'Hospitalet de Llobregat (AS-10/2018)
ATES que els serveis técnics informen de la necessitat de la contractació menor del Servei
per la plataforma per a la formació on-line als usuaris interns de I'Ajuntament de I'Hospitalet
de Llobregat, i implantació dels cursos sobre Riscos Laborals a Oficines i PVD's i un curs
sobre LOPD.

ATES la despesa que comporta la execució del Servei, per import de 20.485,30 euros
(16.930,00 més 3.555,3 d'lVA) que anirá a cárrec del Pressupost Municipal 2018.
ATES totes les ofertes presentades, s'adjudica el contracte menor a la oferta económica
més avantatjosa

VIST el Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, ien especial l'art. 111 i I'art. 138.3, els quals regulen
els contractes menors per raó de la quantia.
VISTES les Bases d'Execució dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament, i l'Acord de la
Junta de Govern de data 23 de juny de 2015 (publicat en el BOPB de g de juliol de 2015),
que a l'apartat Primer, E, 1 delega en els Tinents i Tinentes d'alcaldia, Regidors/es de
Govern i Presidents/es de Districte la contractació menor en relació a les activitats i serveis
que tenen assignats per raó de la matéria en el Decret de l'alcaldia 637412016 de 26 de juliol
de 2016, que determina la divisió de I'estructura executiva de l'Ajuntament.
El tinent d'alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per la Junta de
Govern Local a I'Acord de 23 de juny de 2015 (BOPB de 09t07l20l1),
RESOL:

Primer.- ADJUDICAR a l' empresa BDN ON LINE, SA amb NIF A6249 2749 etcontracte
menor del per la plataforma per a la formació on-line als usuaris interns de I'Ajuntament de
I'Hospitalet de Llobregat, i implantació dels cursos sobre Riscos Laborals a Oficines i PVD's i
un curs sobre LOPD per un import 18.900,2 de euros (15.620,00 més 3.280,2 d'lVA) que
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anirá a cárrec de I'aplicació pressupostár¡a 06.9205.216..00.00 del pressupost municipal de
2018, segons certificat d'existéncia de crédit núm. 180011867 de data 31 de gener, emés
per la Intervenció General.

Segon.- INDICAR que les prestacions dels serveis contractats s'iniciaran per indicació del
responsable, Cap del Servei D'lnformática iTlC
Tercer.- Que de conformitat amb el previst a I'art. 28 de les bases d'execució del pressupost,
no es permet I'acumulació en un mateix proveTdor de diferents contractes la suma dels quals
en un mateix exercici pressupostari excedeixi dels imports fixats de 50,000.- euros per a
obres i 18.000.- euros per a altres contractes.

Quart.- TRASLLADAR

la

present reso

adjudicatária,

Pressupost corresponent.
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