Data de la sessió: 01/02/2016
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N810-2015-C/27B Subdivisió 250
Descripció
Aprovació de l'adjudicació a l'empresa Esri España Soluciones Geoespaciales S.L., del servei d'
accès a les llicències i del manteniment de les aplicacions ESRI per a la gestió de la informació
geogràfica pels anys 2016, 2017 i 2018;
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que la Junta de Govern Local en data 21/12/2015 va aprovar l'expedient i el plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars per la contractació del servei d' accès a les
llicències i de manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions informàtiques subministrades per
ESRI per a la gestió de la informació geogràfica pels anys 2016, 2017 i 2018;
Atès que dita contractació només es pot encomanar a l'empresa Esri España Soluciones
Geoespaciales S.L., que té els drets de propietat intel·lectual dels programes informàtics ESRI ;
Vista l'oferta presentada per l'empresa Esri España Soluciones Geoespaciales S.L., en data
31/12/2015 per un import de 90.750 euros;
D'acord l'establert en els articles 138 i següents i 169 a 178 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s'¡aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic ;
Aquesta oferta té caràcter plurianual que s'estableix d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/01/2016 ;
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 del contracte de servei d' accès a les llicències i de manteniment
correctiu i evolutiu de les aplicacions informàtiques subministrades per ESRI per a la gestió de la
informació geogràfica pels anys 2016, 2017 i 2018 a l'empresa Esri España Soluciones
Geoespaciales S.L., amb NIF A79851382, amb domicili al carrer Emilio Muñoz número 35-37, edifici
H 4a. planta, 28037 Madrid, per un import total de noranta-mil set-cents cinquanta euros (90.750
euros), dels quals 75.000 euros corresponen al principal i 15.750 euros corresponen a l'IVA;.
Segon.- : Declarar la plurianualitat de la despesa d'acord amb l'establert a l'article 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, amb les anualitats següents:
Per l'exercici 2016, per un import de trenta-mil dos-cents cinquanta euros (30.250 euros), a càrrec de
l'aplicació pressupostaria 250.92040.21600 (Manteniment Equips i Aplicacions Informàtiques).
Per l'excercici 2017, per un import de trenta-mil dos-cents cinquanta euros (30.250 euros) a càrrec de
l'aplicació pressupostaria 250.92040.21600 (Manteniment Equips i Aplicacions Informàtiques)
Per l'exercici 2018, per un import de trenta-mil dos-cents cinquanta euros (30.250 euros) a càrrec de
l'aplicació pressupostaria 250.92040.21600 (Manteniment Equips i Aplicacions Informàtiques)

Tercer.-: Notificar el present acord i requerir al contractista perquè en el termini de 10 dies hàbils
següents a la notificació d'aquest requeriment presenti el document acreditatiu d'haver ingressat a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de 3.750 euros corresponent al 5% de l'import
total d'adjudicació sense l'IVA;
Quart.-: Aquesta adjudicació restaria condicionada a la constitució de la garantia definitiva per part de
l'adjudicatari;
Cinquè.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies hàbils següents a aquell en que hagi
constituït la garantia definitiva, formalitzi el contracte, d'acord amb el que s'estableix a l'article 156 de
RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic;
Sisè.-: Facultar el tinent d'alcalde Juan Antonio Tamayo Fernandez, perquè en nom i representació de
l'ajuntament formalitzi el contracte, d'acord amb la norma esmentada;
Setè.-: Publicar el present acord al perfil del contractant .

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.

