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Acord de la Junta de Govern Local de 11/11/2019
La Junta de Govern Local en la Sessió que tinguè lloc l’11 de novembre de 2019, adoptà, amb el
quòrum exigit per la Llei, aprovar el següent acord:

1. Mitjançant informe del cap del Servei de Sistemes d’ Informació i Telecomunicacions sol·licita la
contractació del subministrament d’ equipament informàtic i llicències d’ ofimàtica un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.600 euros, IVA no inclòs, per la durada del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes en el
plec i la no possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 322.320 euros.
2. Consta a l’expedient:
Informe del secretari general respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i
tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent
sobre contractació del sector públic.
Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front
a les despeses derivades de la present contractació a la partida corresponent del pressupost
municipal, i la previsió de crèdit adequat i suficient en el que s’ aprovi per l’ exercici 2020.
3. Atès el que disposen els arts. 16, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny, de delegació de
competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon Govern i Mobilitat, PROPOSA a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer: Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’ equipament informàtic i llicències d’
ofimàtica per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.600 euros, IVA
no inclòs, per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes en el
plec i la no possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 322.320 euros.
Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del
subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint
als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la
presentació de proposicions.
Quart .Autoritzar la despesa de fins 268.600 € més 56.406 € en concepte d’IVA, en total 325.006 €
(A núm. 120476)
Cinquè. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present
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contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida dels pressupost municipal
que s’aprovi per l’ exercici 2020, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present
contractació durant l’ esmentada anualitat.

Manuel Monfort Pastor
Secretari General
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