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XAVIER RIBAS SURROCA
C. PI (DEL) N.0005 Pis.P01 Pta.0002
17164 - SANT JULIA DE LLOR I BONMATI

NOTIFICACIÓ
Per la present se us notifica l’acord de JUNTA DE GOVERN LOCAL de la Corporació
de data 2 de juny de 2021 que transcrit literalment diu:
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
externa d’un nou servei d’assessorament i assistència informàtica per poder donar
compliment a la normativa.
A la vista dels següents antecedents i expedient de contractació tramitat:
Vist el Decret número 187 de data 12/04/2021 on s’ordenava l’inici de l’expedient de
contractació.
Vist l’informe d’insuficiència de mitjans en data 12/4/2021 que figura a l’expedient.
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Vist la memòria justificativa del contracte firmat el dia 21/04/2021.
Vist l’informe de secretaria firmat el dia 21/4/2021.
Vist el decret d’alcaldia 205 del 27/04/2021 on s’inicia expedient i ordena la redacció
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’acord de JGL del dia 5 de maig 2021 on s’aproven els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir al
contracte i acorda l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant la licitació per
procediment obert simplificat abreujat.
Vist l’anunci de licitació al Bolletí oficial de la Província número 89 en data 11 del 5 del
2021.
Vist l’informe de valoració dels licitadors en dia 02/06/2021.
Vist l’informe de secretaria 02/06/2021
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
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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
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 23.415,6 €

IVA%: 4.917,2 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 28.332,87 €
Durada de l'execució: 2

Durada màxima: 4

FONAMENTS DE DRET
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—

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
de Govern Local l’adopció del següent acord:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis d’assistència informàtica en les condicions
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. Es va presentar un únic licitador que és l’adjudicador on va presentar tota la
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.
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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.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
Signat i datat electrònicament,
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Evidències del procés de notificació

Dades d'identificació de la notificació electrònica
Organisme:

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Departament:

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Títol de la notificació:

#ID: 14.548.705

X2021000216 CONTRACTE SERVEIS INFORMATICA PROCEDIEMENT OB

Referència de la notificació:

00086837

Data de registre: 03/06/2021 a les 14:19:12

Núm. de registre:S2021000773

Posada a disposició el dia 03/06/2021 a les 14:19:40
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Acceptada el dia 03/06/2021 a les 14:42:31 per XAVIER RIBAS SURROCA (40346417R)

Destinataris de la notificació
Nom: XAVIER RIBAS SURROCA
Correu electrònic: xribas@gmail.com
Telf. mòbil: 618629344

Documents annexats (1)
Acte administratiu: X2021000216___NOJG_00000383.pdf
Evidència del dipòsit:

PosadaDisposicio.xml

Evidència de l'acceptació: AcceptacioCiutada.xml

NIF: 40346417R

