Data de la sessió: 19/12/2018
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N805-2018-C/77B Subdivisió 250
Descripció
Aprovació de l'adjudicació del contracte del servei d'accés i manteniment correctiu i evolutiu de les
aplicacions informàtiques subministrades per ESRI España Soluciones Geoespaciales SL , per la
gestió de la informació geogràfica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Relació de fets i fonaments jurídics

En data 5/12/2018 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient de contractació i el plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per la contractació del servei d'accés i
manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions informàtiques subministrades per ESRI España
Soluciones Geoespaciales SL per la gestió de la informació geogràfica de l 'ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per raons d'exclusivitat, i així mateix es
va convidar l'empresa ESRI España Soluciones Geoespaciales SL, per a participar en aquest
procediment.
En data 17/12/2018 el Cap de Sistemes d'Informació ha emès informe sobre el procés de negociació;
Revisada la documentació presentada, es comprova que s'ajusta als acords presos i en data
17/12/2018 s'emet informe tècnic favorable a l'adjudicació.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/12/2018 ;
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'adjudicació de la contractació del servei d'accés i manteniment correctiu i evolutiu
de les aplicacions informàtiques subministrades per ESRI España Soluciones Geoespaciales SL per
la gestió de la informació geogràfica de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, per raons d'exclusivitat, per un període de 3 anys, a l'empresa ESRI España
Soluciones Geoespaciales SL;
Segon: Aprovar la disposició de la despesa (plurianual) per un import total de noranta mil set-cents
cinquanta euros ( 90.750 euros), dels quals 75.000 euros corresponen a la base i 15.750 euros són
l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 10 del plec de clàusules administratives
particulars.
Imputar l'import esmentat de 90.750 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 250.92040.21600

Manteniment Equips i Aplicacions Informàtiques segons les anualitats següents :
-Exercici 2019 un import de 30.250,00 euros (IVA inclòs)
-Exercici 2020 un import de 30.250,00 euros (IVA inclòs)
-Exercici 2021 un import de 30.250,00 euros (IVA inclòs)
Tercer: Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini dels deu (10) dies hàbils següents a la
notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització del contracte, trameti
electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la documentació acreditativa de compliment de la
normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials (en el perfil de contractant estan publicades les
instruccions per l'ús de l'e-coordina).
Quart: Requerir el contractista perquè, dins del termini dels quinze dies hàbils següents a la
notificació, constitueixi la garantia definitiva per l'import de tres mil set-cents cinquanta euros (3.750
euros), mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108 de la LCSP, aporti el certificat de
dades bancàries i formalitzi el contracte en document administratiu, en la data i hora que prèviament
s'hagi determinat.
Cinquè: Facultar al tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica, perquè en nom i
representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

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

