Òrgan: Junta De Govern
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 2 de juny de 2021
Expedient núm. X2021000216 - X2021000216
Per Unanimitat
Aprovat Per 4 Vots A Favor (Marc Garcia Nadal, Ana Ivette Chatara Jimenez, Maria
Remei Bresco Esteve, Josep Maria Casellas Freixas)

ACORD
Títol:

1.

FONAMENTS DE FET

Vist que el passat mes de gener del 2021 va finalitzar el contracte, per procediment
negociat, de serveis informàtics a la Corporació , i es fa necessari que la contractació
compliment a la normativa.
A la vista dels següents antecedents i expedient de contractació tramitat:

contractació.

Vist la memòria justificativa del contracte firmat el dia 21/04/2021.

dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han
de regir al contracte.
Vist informe de fiscalització prèvia de la fase A signat en data 28/04/2021.
Vist la proposta d
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir al
procediment obert simplificat abreujat.
2021.
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Assessorament informàtic
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 50320000
Valor estimat del contracte: 50.438,6

Durada de l'execució: 2

Durada màxima: 4

FONAMENTS DE DRET
Article 149.1.18 Constitució Espanyola.
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena 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
(d'ara endavant, LCSP).
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta alcaldia-presidència proposa a la Junta
ió del següent acord:

PRIMER.
que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
LOT

ADJUDICATARI

PREU

1

Xavier Ribas Surroca

95 punts
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SEGON.
documentació acreditativa i es determina que ha sigut correctament examinada.
TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
SISÈ. Designar com a responsable del contracte la secretaria de la corporació.
SETÈ. Notificar a Xavier Ribas Surroca, adjudicatari/s del contracte, la present
Resolució i advertir-li que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació.
VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
NOVÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Signat i datat electrònicament,
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