Junta de Govern Local
Sistemes d'Informació i Comunicació
c/Corró 49, 1a planta - 08401 Granollers Tel: 938426740 Fax: 938426601 informatica@ajuntament.granollers.cat

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
9 de juliol de 2019 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de subministraments (no inventariable) (44)
Assumpte: Subministrament de llicències de programari
Número Expedient: 12/2019/44
1. D’acord amb l’informe tècnic emès pel responsable de Sistemes d’Informació i
Comunicació de l’Ajuntament de Granollers, de data 03 de juliol de 2019, en el qual es
justifica la necessitat de contractar el subministrament de llicències de programari, per un
termini de 12 mesos, sense possibilitat de pròrroga.
2. El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es
fixa en la quantitat màxima de 141.691,54 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
117.100,45€, pressupost net i 24.591,09 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21 %.
3. El valor estimat del contracte (VEC) és de 140.520,54 €, sense incloure l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
Període executiu (1 any)
Modificació 20% període executiu

117.100,45€
23.420,09€

4. La despesa es farà efectiva amb càrrec a les partides pressupostàries del vigent
pressupost de la Corporació o equivalents dels exercicis afectats, J2230/92020/62602
«Inversions» .
5. El responsable del contracte serà, d'acord amb l'article 62 de la Llei de contractes del
sector públic, el senyor Albert Llucià Montaner, responsable de Sistemes d’Informació i
Comunicació de l’Ajuntament de Granollers.
6. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, d'acord amb l'article 116 i 156 i següents de la Llei 9/2017 , 08 de
novembre que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Fonaments de dret:
1/2
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
12431777026230533224 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

-

Article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de subministrament.

Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
-

Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

-

Article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant
procediment obert.

Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer. Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del subministrament de llicències de
programari per un termini de 12 mesos, sense possibilitat de pròrroga, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost formulat en termes de preus
unitaris, que es fixa en la quantitat màxima de 141.691,54 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 117.100,45€, pressupost net i 24.591,09 € en concepte d'Impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
Segon.- Autoritzar la despesa del contracte de subministrament de llicenciament de
programari amb càrrec a la partida pressupostària J2230/92020/62602 «Inversions»
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
Quart. Designar com a responsable del contracte al senyor Albert Llucià Montaner,
responsable de Sistemes d’Informació i Comunicació de l’Ajuntament de Granollers.
Cinquè. Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la
web municipal.
Sisè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 16/07/2019.

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
16/07/2019
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