Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET
Aprovar la contractació relativa al contracte de subministraments relatiu a
l’adquisició d’equipament, per l’ampliació i actualització del sistema
d’emmagatzematge i còpies de seguretat de la Diputació de Barcelona.
Expedient 2021/0002821
Fets
1. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, ha promogut
l’expedient de contractació consistent en l’adquisició d’equipament per l’ampliació i
actualització del sistema d’emmagatzematge i còpies de seguretat de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que s’especifica en el Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT).
El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat de
754.443,13 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:

Pressupost IVA exclòs
623.506,72 €

21 % IVA
130.936,41

2. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha redactat l’Acte
d’Inici, la Memòria i el PPTP, i el Servei de Contractació el PCAP que ha de regir la
contractació de referència.
3. La documentació esmentada justifica les necessitats administratives a satisfer, la
idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, els criteris
d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que 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 (LCSP) estan acreditats a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària, i està subjecta a
regulació harmonitzada, és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació i es durà a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació per
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
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2. D’acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte
requereix l’informe preceptiu de la Secretaria.
3. El règim jurídic del contracte es troba constituït pel Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques, per la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa
de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de
la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò
que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal
aplicable.
4. La despesa de 754.443,13 € , IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, es farà
efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Import
226.332,94 €
75.444,31 €
226.332,94 €
75.444,31 €
113.166,47 €
37.722,16 €

Orgànic
70100
70100
70100
70100
70100
70100

Programa
92600
92600
49100
49100
33210
33210

Econòmic
62603
63601
62602
63600
62600
63600

5. La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat de
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu
la Refosa 1/2020, en l’apartat 4.2.1.a), Decret núm. 14600/19, de 16/12 (BOPB de
19.12.2019), de nomenaments i delegacions de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR i DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació de
l'expedient de contractació, promogut per la Direcció de Serveis de Tecnologies, i
Sistemes Corporatius, consistent en l’ adquisició d’equipament per l’ampliació i
actualització del sistema d’emmagatzematge i còpies de seguretat de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que s’especifica en el Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT).
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El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat de
754.443,13 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
Pressupost IVA exclòs
623.506,72 €

21 % IVA
130.936,41

Segon. APROVAR el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que han de regir aquesta contractació.
Tercer.-TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada,
i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació i es durà a terme de
forma ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i
concordants de la LCSP.
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de 754.443,13 € , IVA inclòs, derivada d’aquesta
contractació, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Import
226.332,94 €
75.444,31 €
226.332,94 €
75.444,31 €
113.166,47 €
37.722,16 €

Orgànic
70100
70100
70100
70100
70100
70100

Programa
92600
92600
49100
49100
33210
33210
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