JOAN RALLO VENTURA, SECRETARI ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió
de caràcter Ordinari celebrada en data 21 de febrer de 2020 va acordar, entre
d’altres, el que a continuació es transcriu literalment, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent a dita sessió, de conformitat amb
allò previst a l’art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals:

IRENE NEGRE ESTORACH
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“2.2.12.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS
SISTEMES INFORMÀTICS I DE COMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA (NÚM. EXP.: 2020/52)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atenent que per acord de Junta de Govern Local de 24 de gener de 2020 es va
aprovar l’expedient de contractació “Servei d’assistència tècnica informàtica de la
gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de comunicacions de l’Ajuntament de
l’Aldea”
Vist que ha presentat oferta la següent mercantil:


EBRECLICK, S.L.U

Atès que, segons l’informe de valoració d’ofertes emès per la Mesa de contractació la
mercantil Ebreclick, S.L.U. ha obtingut una puntuació de 85 punts.
Atès el que disposa 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.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord
de data 27 de juny de 2019.
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent ACORD,
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Ebreclick, S.L.U. el contracte “Servei d’assistència
tècnica informàtica de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de
comunicacions de l’Ajuntament de l’Aldea”, per procediment obert simplificat, amb
diferents criteris de valoració, per un import de 10.600,00 € i 2.226,00 € d’IVA anuals.
SEGON. Disposar la despesa corresponent als mesos d’abril a desembre de l’any
2020 a càrrec de l’aplicació pressupostària 920/21600 de l’estat de despeses del
Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
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TERCER. Notificar a l’empresa adjudicatària el present acord.
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QUART. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea i
al Registre Públic de Contractes.”
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I, per a que així consti i assoleixi els efectes corresponents, entrego i signo aquest
certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde.
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