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Referència
Unitat Orgànica
AP28180321 250 Departament d'Informàtica

Ponència
028 GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Títol / identificació de l 'expedient
Relatiu a Aprovació de l'adquisició de 6 llicències de l'aplicatiu de Business Intelligence QlikView ,
migració de les llicències actuals , formació i desenvolupament dels indicadors de formació així com el
manteniment de les llicències pel primer any a l 'empresa What About Technologies, S.L.
Número d'expedient : N810 - 2018 R/29

Subdivisió : 250

Relació de fets i fonaments jurídics
Donada la conveniència de disposar d'una eina corporativa de gestió de la informació i confecció de
quadres de comandament.
Atès que, consultada l'empresa What About Technologies, S.L., i estudiat el pressupost que s'ha
presentat, es dedueix la idoneïtat de l'oferta proposada; .
;
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;
D'acord amb les bases d'execució del vigent pressupost municipal pel qual s 'estableix l'obligatorietat
de no incórrer en el fraccionament del contracte amb l'objecte de disminuir-ne la quantia i acomplir
així amb els requisits de publicitat , procediment i forma d'adjudicació.
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al /a la regidor/a de Informàtica ,
Juan Antonio Tamayo Fernández pel/s decret/s número AALB150024 de data 23/06/2015 publicat/s al
BOP 08/07/2015 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa
presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,
Acord
Primer.- Autoritzar la despesa i adjudicar el subministrament de 6 llicències de l'aplicatiu de Business
Intelligence QlikView, migració de les llicències actuals , formació i desenvolupament dels indicadors
de formació així com el manteniment de les llicències pel primer any a l'empresa What About
Technologies, S.L., amb NIF B95736195, amb domicili al c. Rodríguez Arias, número 23 2ª dp 11,
48011 Bilbao, per un import de vint-i-un mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb setze cèntims, euros
(21.586,16 euros), dels quals 17.839,80 euros corresponen al principal i 3.746,36 euros corresponen
a l'IVA.
L'import esmentat 21.586,16 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.
Aquesta resolució també pot ser objecte de supervisió gratuïta i voluntària davant la Síndica
Municipal de Greuges, encarregada de vetllar pels drets i llibertats de la ciutadania en relació a
l'actuació de l'Administració Municipal. Aquesta intervenció no tindrà, en cap cas, efectes suspensius.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Revisor Titular
Revisor Efectiu
1a.
2a.
3a.
4a.

----Josep M Roca i Serradell
Josep M Roca i Serradell
Bernabela Ramírez Prados
Bernabela Ramírez Prados
Juan Antonio Tamayo
Fernández
Juan Antonio Tamayo
Fernández

Modificat per: Modifica a: Urgent

Acció Realitzada

Data i Hora

---

Resultat Acció

---

Revisió

07/03/2018
08:24:41

Conforme

Revisió

07/03/2018
13:48:44
07/03/2018
14:24:25

Conforme

Revisió

Conforme

