09/05/2019 PRESIDENT/A

Per acord de la Junta de Govern de data 12 de febrer de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei estratègic per a la implantació de l'administració electrònica i la gestió del canvi
que comporta; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per procediment obert i
tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 13 de març de 2019, va
presentar oferta l’empresa BUISI TOOLS SL.
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La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de març de 2019, va proposar l’adjudicació del contracte
a favor de l’empresa BUISI TOOLS SL per tractar-se de l’única oferta presentada.
L’esmentada empresa figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’han consultat les
dades que hi consten.
L’esmentada empresa ha presentat en temps i forma la documentació requerida pel Consell Comarcal
i sol.licita dipositar la garantia, per import de 1.210,00€, en la modalitat de retenció en el preu del
contracte.
Fonaments de dret
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
Per tot això, la Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte del servei estratègic per a la implantació de l’administració electrònica
i la gestió del canvi que comporta a favor de l’empresa BUISI TOOLS SL, amb CIF Núm. B63582381,
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Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 30 d’abril de 2019, ha adoptat l’acord
següent:
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Francisco Luis Muñoz Cameo, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
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RN:02/ EXP: 2019/41

Període

Import, IVA exclòs

Import, IVA inclòs

2019

19.360,00€

4.065,60€

23.425,60€

2020

4.840,00€

1016,40€

5.856,40€

24.200,00€

5.082,00€

29.282,00€

TOTAL
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IVA

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà amb càrrec a
l’aplicació 20.9201.22703 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte el Sr. Marc Martí Peix, cap de l’àrea de Noves
Tecnologies.
Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la remissió de
notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu.
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Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea de d’Intervenció del Consell Comarcal
i, simultàniament, publicar-ho al perfil del contractant del Consell Comarcal.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil el contractant
Setè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l’execució del present acord.»
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, signo el present certificat d’ordre i amb el
vist-i-plau de la Presidenta, a Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Francisco Luis Muñoz Cameo
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Vist i plau
La Presidenta,

Montserrat Mindan Cortada
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amb la periodificació següent:
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Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 29.282,00€,

https://ssl.altemporda.cat/validador/

mesos.

Codi Segur de Validació

un termini d’execució de 10 mesos i un període de seguiment, un cop finalitzada la implantació, de 4

Url de validació

pel preu de 24.200€, IVA exclòs, que més 5.082,00€ en concepte d’IVA, fan un total de 29.282,00€,

