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Títol / identificació de l 'expedient
Relatiu a Aprovació de l'expedient de contracte menor i l'adjudicació del servei de 192 hores de
suport de l'eina Qlik de Business Intelligence ;
Número d'expedient : N805 - 2019 000016

Subdivisió :

Relació de fets i fonaments jurídics
Fets
En data 04/09/2019 el departament d'Informàtia justifica la necessitat de la contractació del servei de
192 hores de suport de l'eina Qlik de Business Intelligence , i proposa l'esmentada contractació a
l'empresa IZERTIS S.L., pel preu de 10.080 euros, més l'IVA corresponent.
Aquesta actuació està inclosa dins del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020
que estableix en la Linía d'Actuació 2 el Desenvolupament de l'e-Govern;
En el mateix informe es constata que en la present contractació no s'està alterant l'objecte del
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació , que l'empresa proposada no ha
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin els límits com a contracte
menor, i de la insuficiència de mitjans per a realitzar la prestació ;
L'empresa IZERTIS S.L. ha presentat la declaració responsable de no estar incurs en cap causa de
prohibició per contractar amb l'administració d'acord amb l'article 71 de la de la Llei 9/2017, de 8
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), així com d'estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social .
;
Article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP),
sobre l'expedient de contractació en contractes menors.
Article 66 de la LCSP, sobre que les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de
contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins , objecte o àmbit d’activitat
que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel /s decret/s número
AALB190021, AALB190034 de data 02/07/2019, 03/07/2019 publicat/s al BOP , , sobre delegació
de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
Acord

PRIMER: Subscriure l'informe de data 04/09/2019 emès pel cap de Sistemes d'Informació en relació
a la justificació de la necessitat de la contractació del servei de 192 hores de suport de l'eina Qlik de
Business Intelligence;

SEGON: Aprovar l'expedient de contracte menor i l'adjudicació del servei de 192 hores de suport de
l'eina Qlik de Busines Intelligence, a l'empresa IZERTIS S.L., amb CIF B33845009, per un import total
de dotze mil cent-noranta-sis euros amb vuitanta cèntims ( 12.196,80 euros), dels quals 10.080 euros
corresponen a la base, i 2.116,80 euros són l'IVA;

TERCER: Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 12.196,80 euros a
càrrec de l'aplicació pressupostària 250.92040.21600 Manteniment Equips i Aplicaciones;
Dit import està confinançant al 50% pel fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020 i s'imputarà al projecte compable
2017/2/U220/1 OT2 Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les TIC;
El pagament de la despesa es farà mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura
corresponent.
Per facilitar una millor gestió de la tramitació de factures i pagament de les mateixes , l'adjudicatari ha
d'adreçar-se a la web de l'Ajuntament (www.santboi.cat), clicar a tràmits i a lliurament i registre de
factures de proveïdors, on s'expliquen els requisits i formalitats per tramitar les factures i agilitar els
pagaments.
QUART: Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació
aporti a la Tresoreria municipal el certificat de dades bancàries .

L'import esmentat 12.196,8 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 250 92040 21600, Manteniment Equips i Aplicacions;.
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.

Modificat per: Modifica a: Urgent

