Expedient núm. X2019000781
N’ALBERT DÍAZ ALBIÑANA, Secretari de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat,
CERTIFICA: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL en SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia
24 de maig de 2019, ha adoptat, per unanimitat, el següent acord:

2.3. APROVACIÓ DE LICITACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES,
ECONÒMIQUES I DE PRESCIRPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE COMPUTACIÓ REMOTA (CITRIX)
Vista la necessitat de l’ajuntament en cobrir les necessitats informàtiques, les quals el
contracte vigent cobreix, però aquest finalitza en el mes d’agost.
Atesa la característica del servei, es considera com a procediment més adequat el
procediment obert.
Havent-se redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives,
econòmiques i de prescripcions tècniques particulars del contracte per la contractació
del servei de computació remota i manteniment informàtic.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contractació del servei de computació remota (Citrix)
Objecte del contracte: Contractació del servei de computació remota i manteniment
informàtic.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 99.000,00 €
Pressupost base de licitació: 33.000,00 €
Durada de l'execució: 2 anys + 1 anys prorrogables Durada màxima: 3 anys
Vist l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per
l’adjudicació del contracte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 en exercici de les atribucions delegades per
decret d’alcaldia 35 de 27 de juliol de 1999,
Per unanimitat, es va adoptar el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
contracte del servei de computació remota (Citrix).
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, econòmiques i
tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de Contractant
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per
a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, així com tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en
particular el plec de clàusules administratives particulars, econòmiques i tècniques. La
documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

I perquè així consti i als efectes adients s'expedeix la present certificació, d'ordre i amb
el vistiplau de la senyora alcaldessa accidental
Signat i datat digitalment

