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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

9592/2018

La junta de govern local

Oscar Buxeres Soler, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:

Per Providència de l’Alcaldia, de data 15/03/2019, s’ha incoat l’expedient contractual.
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2019-0005
i data 11/04/2019, subscrit pel tècnic de gestió de projectes de Seguretat i
Tecnologies.
El valor estimat del contracte és de 19.342,20 €, IVA no inclòs. El pressupost base de
licitació és de 9.671,09 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta
una suma total d’11.702,02 €.
Es considera que el procediment obert simplificat abreujat de contractació és el més
adequat per aquesta licitació, atès que el valor estimat del contracte no supera
l’import de 35.000 € i que aquest procediment dóna la possibilitat d’ofertar a tots els
particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del
contracte amb una millor relació de qualitat-preu.
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0040 de data 11/04/2019 subscrit pel secretari
general.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes
pertinents, la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Personal, en ús de
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016,
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Per a la contractació del subministrament (en lloguer) d’una llicència d’ús de
software, la implementació i el manteniment d’una aplicació informàtica de gestió
policial i de Protecció Civil a l’Ajuntament d’Abrera es preveu la formalització d’un
contracte administratiu de serveis, de tres anys de durada i prorrogable per dos anys
més.

CERTIFICADO

Jesús Naharro Rodríguez (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 18/04/2019
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

SV1. Expedient 9592/2018. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació
del contracte de subministrament (en règim d’arrendament) d’una llicència de
software, implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de gestió
policial i de Protecció Civil.

Número : 2019-0565 Data : 18/04/2019

Que en la sessió celebrada el 16 / d’abril / 2019 s’adoptà l’acord següent:

proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques del contracte de subministrament (en règim
d’arrendament) d’una llicència de software, implantació i manteniment d’una aplicació
informàtica de gestió policial i de Protecció Civil.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

CERTIFICADO

Tercer. Autoritzar la despesa de 2.600,45 € (corresponent a vuit mesos d’execució) a
càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent,
la despesa de 920/21600 del pressupost municipal vigent, la de 3.900,67 € a càrrec
de 2020 i 2021 i la de 1.300,22 € (quatre mesos) a càrrec de 2022, condicionar
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir
el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Número : 2019-0565 Data : 18/04/2019

Segon. Iniciar el procediment obert simplificat abreujat de licitació del contracte i
publicar anunci de licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes,
mitjançant l’eina Sobre Digital, en un termini de deu dies hàbils, a comptar des del
dia següent al de la publicació al Perfil.
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