RAMON NOCHE ARNAU, SECRETARI ACTAL. DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’ANMPOSTA (MONTSIÀ).
CERTIFICO: El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2021, va adoptar l’acord següent:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ADQUISICIÓ, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN
SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL ORIENTAT A LA DADA ÚNICA I EN CLOUD PER A L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’adquisició, implantació i manteniment d’un sistema de
gestió integral orientat a la data única i en cloud per a l’Ajuntament d’Amposta en base a l’informe emès al
respecte pel responsable d’informàtica i telecomunicacions de 16 de juny de 2021.
El valor estimat del contracte ascendeix a 3.239.293,81 €., amb el detall següent:
• LOT 1: Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i evolució d’un sistema integral de
gestió i tramitació electrònica en cloud: 3.169.041,31 €.
• LOT 2: Oficina tècnica de Transformació Digital: 70.252,50 €.
Es considera procedent acudir al procediment de licitació amb negociació per l’adjudicació del contracte.
El contracte està subjecte a regulació harmonitzada.
Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de l’adquisició, implantació i manteniment d’un sistema de
gestió integral orientat a la data única i en cloud per a l’Ajuntament d’Amposta mitjançant procediment de
licitació amb negociació subjecte a regulació harmonitzada, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de
valoració de les ofertes i tramitació ordinària.
L’adjudicació del contracte preveu els següents lots:
• LOT 1: Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i evolució d’un sistema integral de
gestió i tramitació electrònica en cloud.
• LOT 2: Oficina tècnica de Transformació Digital.
SEGON. Aprovar el plec de condicions administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir
el procediment.
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a les aplicacions 07 4911 64100 i 07 4911 22711 del pressupost de
2021, condicionada a la formalització del préstec que la finança i adquirir el compromís de consignar en el
pressupost dels successius anys de durada del contracte l’import corresponent.
QUART. Declarar la plurianulitat de la inversió durant els anys de durada del contracte i per les quanties que
figuren al Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte.
CINQUÈ. Publicar en Diari Oficial de la Unió Europea i en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè
durant el termini de 35 dies naturals comptats a partir de la data d’enviament de l'anunci de licitació a
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, els interessats presentin les proposicions que considerin
convenients.
I per a que així consti i tingui els seus efectes, lliuro la present certificació d’ordre i amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde-President.
Amposta, 29 de juny de 2021.
Vist i plau,
L’ALCALDE

