Data de la sessió: 05/12/2018
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N805-2018-C/77 Subdivisió 250
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 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 19/11/2018 s'emet informe tècnic justificatiu de la necessitat i idoneïtat 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;
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 raó de protecció de drets d'exclusivitat, atès que l'empresa ESRI
España Soluciones Geoespaciales SL és l'única empresa autoritzada a Espanya per oferir contractes
de llicencies corporatiu dels programes de gestió geogràfica d 'ESRI;
En data26/11/2018 el departament d'informàtica ha elaborat el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació ;
De conformitat amb l'establert a l'article 117.2 de la LCSP, els expedients de contractació podran
ultimar-se fins i tot amb l'adjudicació i formalització del corresponent contracte, encara que la seva
execució s'hagi d'iniciar en l'exercici següent. A tal efecte l'expedient incorpora l'informe de l'Oficina
Pressupostària on consta que es dóna alguna d'aquestes condicions:
i. Que existeix normalment crèdit adequat i suficient en el Pressupost General .
ii. Que existeix crèdit adequat i suficient al Projecte de Pressupost corresponent a l'exercici en el que
s'adquirirà el compromís de despesa com a conseqüència de l'aprovació de la resolució de la
concessió.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/11/2018 ;
De conformitat amb l'article 170 d) del Reial Decret Legislatiu 30/201, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
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 prescripcions tècniques particulars
per a 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, que es durà a terme mitjançant el
procediment negociat sense publicitat de conformitat amb l'article 168 a) de la Llei de contractes del
sector públic, per raó de protecció de drets d'exclusivitat, atès que l'empresa ESRI España
Soluciones Geoespaciales SL és l'única empresa autoritzada a España per oferir contractes de

llicenciament corporatiu dels programes de gestió geogràfica d 'ESRI;
Segon: Convidar a l'empresa ESRI España Soluciones Geoespaciales SL 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 .
Tercer: Autoritzar la despesa plurianual per l'import màxim de noranta mil set-cents cinquanta euros
(90.750 euros), dels quals 75.000 euros corresponen a la base i 15.750 euros corresponen a l'IVA.
El pagament s'imputarà als exercicis respectius tal i com s 'indica a continuació:
- 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)
El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà a l'aplicació pressupostària 250 92040 21600
Manteniment Equips i Aplicacions Informàtiques, corresponent al pressupost de despeses d'aquest
Ajuntament per als exercicis 2019, 2020 i 2021, i per tant l'adjudicació restarà condicionada a
l'aprovació definitiva del pressupost.

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

