ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient número: CTON2019000017 contractació, mitjançant procediment
obert no harmonitzat, de serveis digitals per a ràdio Sant Vicenç..
Tràmit relacionat: Aprovar l’inici de la licitació del contracte de serveis digitals
per a ràdio Sant Vicenç.
El responsable del Departament de Sistemes i Tecnologies, va emetre l’informe
que s’adjunta a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat d’iniciar l’anterior
contractació, per un import màxim de 8.000 €, més 1.680 € de la quota
d’IVA , fent un total de 9.680 € IVA inclòs.
Atès que de conformitat amb l'article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, (en endavant LCSP) la subscripció
de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació
prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28
d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
Atès que segons allò que estableix l’article 131.2 del mateix text legal,
l’adjudicació es realitza, ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit amb les excepcions que el mateix
article enumera.
Vist l’Informe de l’Interventor municipal que s’adjunta i forma part d’aquest
expedient, del qual es desprèn que existeix crèdit pressupostari per aquesta
contractació.
Consta a l’expedient informe de la Secretària Accidental de la Corporació.
Vist el redactat de la Disposició Addicional Segona la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que
el valor estimat no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici ni la quantitat de 6.000.000,00 euros, ni té una durada superior
a 4 anys, incloses les possibles pròrrogues, l’adjudicació correspon a l’Alcaldia,
la qual ha delegat a la Junta de Govern Local, en virtut del decret d’alcaldia
2016LLDR000304 de data 18 de febrer de 2016, publicat en el BOP de 16 de

març de 2016, modificat pel Decret de l’Alcaldia 2017LLDR001526 de 12 de
setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de setembre de 2017, la Junta de
Govern Local acorda:
ACORDS
Primer.- Aprovar, en base a l’informe emès per l’Interventor municipal, la
despesa de 1.028,50 € IVA inclòs per a l’any 2019, i aprovar el compromís
de consignació pressupostària per import de 8.651,50 € pels
exercicis 2020 a 2023.
Segon.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i Plecs de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació de serveis digitals
per a ràdio Sant Vicenç, així com l’inici de l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert no harmonitzat, tramitació ordinària, per a
l’adjudicació del contracte de l’esmentat servei.
Tercer.- Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat
contracte.
Quart.- Aprovar la publicació del corresponent anunci de convocatòria de
licitació al Perfil del contractant. Es concedirà un termini de 15 des de la data
de publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions.
Cinquè.- Nomenar al senyor Alberto Cabello Hernández, cap de comunicació,
com a tècnic responsable del contracte, d’acord amb el que preveu l’Annex I
del Plec de Clàusules Administratius Particulars.

Sant Vicenç dels Horts,
[Firma]
Aprovat en
data
07/06/2019

