RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Contractació del servei de suport i assistència tècnica a l’usuari (Help Desk) de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. exp.2019/05-399.
Relació de fets
Mitjançant providència de l’Alcaldia de data 8 de febrer de 2019 s’inicia expedient per a
la contractació del servei de suport i assistència tècnica a l’usuari (Help Desk) de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. exp.2019/05-399, amb base a la proposta de
la regidoria de Comunicació i de l’informe de necessitats de la contractació núm.
19/017 de data 6 de febrer de 2019, emès pel Tècnic Informàtic Sr. David Pastor Vila.
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El termini d’execució del referit servei és de 2 anys, podent-se prorrogar per un
període d’un any més sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de 36 mesos.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

El pressupost de la present licitació és de 50.960,00€ IVA exclòs, més 10.701,60€ en
concepte de 21% d’IVA, amb un import total de 61.661,60€ IVA inclòs.

S’acompanya a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques, pel procediment obert.
Fonaments de dret
En conseqüència i de conformitat amb l’establert en els articles 116 i 117 de la LCSP
9/2017.
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de Govern
Local en data 26 de juny de 2015 i publicada al BOP núm. 022015018909 de data 27
de juliol de 2015.
Atesa la necessitat de donar tràmit a la contractació del referit servei per tal d’agilitar-lo
sense esperar a la propera celebració de la Junta de Govern Local.
En ús de les facultats que m’atorga la normativa vigent,
Resolc:
PRIMER.- Avocar la competència en matèria de contractació delegada en la Junta de
Govern Local mitjançant resolució de l’alcaldia de data 26 de juny de 2015 pel que fa
als actes administratius relacionats amb la contractació dels serveis de referència.

Serveis
d'Administració
Electrònica

SEGON.- Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de suport i assistència
tècnica a l’usuari (Help Desk) de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
exp.2019/05-399, així com els Plecs de Clàusules administratives particulars i Plecs de
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte. El procediment de tramitació
serà obert, segons el qual l’adjudicació haurà de recaure en el licitador que, en el seu
conjunt, faci la proposició econòmicament més avantatjosa i que es caracteritza pel fet
de què tot empresari pugui presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació
del terme del contracte amb els licitadors.
TERCER.- Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20213 92000 21602 del vigent pressupost.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció de Fons.
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President/a: Sra. Teresa Padrós Casañas, alcaldessa.
Vocals: Sra. Carme Sanz Cabero, regidora de Via Pública.
Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de Suport Jurídic.
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l’Ajuntament.
Sr. Esaú Soto Martínez, interventor municipal.
Secretari: Carme Pérez García, administrativa.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

CINQUÈ.- Nomenar a les persones titulars de la mesa de contractació que assistiran a
l’òrgan de contractació i serà el competent per la valoració de les ofertes que es
presentin, de conformitat amb l’article 326 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, i que
són les que es detallen sense perjudici que es puguin designar persones suplent en
cas d’absència dels titulars:

SISÈ.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant.
SETÈ.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la propera
sessió que celebri.
Palau-solità i Plegamans,
Ho mana i signa
L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

La secretària accidental,
Sandra Cortiella Salvador

