Data de la sessió: 24/10/2018
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N810-2018-C/000036 Subdivisió UO250
Descripció
Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars, així com la invitació a la negociació per a la contractació del subministrament
de la nova versió del gestor d'expedients adaptat a la tramitació electrònica, mitjançant procediment
negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat;
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 2/10/2018 s'emet informe tècnic justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte del
subministrament de la nova versió del gestor d'expedients adaptat a la tramitació electrònica,
mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat;
D'acord amb l'esmentat informe, la contractació és convenient dur-la a terme pel procediment
negociat sense publicitat, per aplicació de l'article 168 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per tractar-se d'un subministrament que només es pot encomanar a un
empresari determinat per raons d'exclusivitat;
En data 14/08/2018 el departament d'informàtica ha elaborat el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació ;
L'empresa Barcelonesa de Software i Networking S.L. és la titular dels dret d'explotació tenint plena
titularitat de tots els dret de propietat intel·lectual del gestor d 'expedients
Aquesta actuació està inclosa dins del projecte CAPACI[u]TAT: Estrategia DUSI Sant Boi 2015-2020
que estableix en la linea d'Actuació 3 el Desenvolupament de la e-administració.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/10/2018 ;
Fonaments jurídics:
Articles 166 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), sobre procediment de licitació amb negociació.
Article 63 de la LCSP, sobre la publicació al perfil de contractant .
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de
Llobregat,
Proposta d 'acord
Primer: Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars per a la contractació del subministrament de la nova versió del gestor d 'expedients adaptat
a la tramitació electrònica, que es durà a terme mitjançant el procediment negociat sense publicitat,
per concorrer el supòsit previst a l'article 168 a) consistent en els drets de la propietat intel·lectual del
Gestor d'Expedients
Segon: Convidar a l'empresa Barcelonesa de Software i Networking S.L., amb NIF B62462643, amb
domicili a l'Avinguda Diagonal 460, 1r, 08006 Barcelona, perquè en el termini de 10 dies naturals,
comptadors des de la data de recepció de la invitació a la participació, presenti la seva oferta, a partir
de la qual es procedirà a negociar les condicions del contracte, de conformitat amb el plec de
clàusules administratives particulars ;

Tercer: Autoritzar la despesa de trenta-quatre mil vuit-cents quaranta-vuit euros (34.848,00 euros),
dels quals 28.800 euros corresponen al principal i 6.048 euros corresponen a l'IVA;
El pagament s'imputarà a l'exercici 2018. El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà a
l'aplicació pressupostaria 250.92040.64100 "Adquisició Aplicacions Informàtiques ";
Dit import està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020;
L'import esmentat 34.848 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 250 92040 64100, Adquisició Aplicacions Informàtiques .
Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

