Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 978/2020 de contractació d’emergència, atesa la situació d’alerta
de salut pública nacional i internacional provocada per l’alt grau de contagi del virus SARS-CoV-2.
Atesa la necessitat de disposar d’ordinadors portàtils en la implantació de teletreball i garantir la
continuïtat dels serveis bàsics municipals.
Dades del Subministrament a contractar:
Definició de l’objecte del contracte: 35 ordinadors portàtils i 1 Ipad per Alcaldia
Pressupost màxim: 16.107,60 € . import IVA: 3.382,61 €. El total és:19.490,21 €.
Condicions en la prestació: 3 lliuraments de 10 unitats cadascun, 1 lliurament de 5 unitats i 1
lliurament per l’Ipad.
Responsable del contracte: Mercedes Aguilar Jurado.
Atès el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (d’ara en endavant LCSP), així com la Disposició final segona del Reial Decret-Llei
9/2020, de 27 de març, que modifica l’article 16 del Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic COVID-1.
Vist l’informe tècnic de necessitat de contractació d’emergència de data 7 de maig de 2020
incorporat a l’expedient.
Vist la proposta de la directora de Serveis Centrals i de la regidora de Joventut, Comunicació i
Serveis Informàtics de data 7 de maig de 2020.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà dels Decrets de l’Alcaldia núm.
4511/2019 i núm. 4569/2019, de data 25 de setembre de 2019, publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019, i posteriors modificacions per Decret de l’Alcaldia
núm. 23/2020, de data 9 de gener de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
el 22 de gener de 2020 i Decret de l’Alcaldia núm.495/2020, de data 17 de febrer de 2020,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de febrer de 2020.
RESOLC:
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Primer.- Aplicar la tramitació d’emergència prevista a l’article 120 de la LCSP, mitjançant la
contractació de:
Nom del contractista: SEMIC - SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
NIF/NIE: ESA25027145
Tipus de contracte: Subministrament
Aplicació pressupostària: 2020 2U018 9205A 62601
Import: 19.490,21 €
Segon.- Les operacions comptables seran aprovades amb posterioritat a aquest acte una vegada
comptabilitzada la corresponent modificació pressupostària.
Tercer.- Conforme l’article 63.4 LCSP, el resum de les dades del present contracte s’enviarà al
departament de contractació per a la seva publicació en el perfil de contractant dins de la
informació relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment, conforme
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Ho mana i signa el/la regidor/a delegat/ada i jo, com a secretari/a, ho certifico.

El regidor delegat de Projecció de la Ciutat,
Promoció Cultural, Comercial i Recursos Humans

La secretària
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