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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Contractació
AJT/2710/2020
Codi document: CON14I16P

Assumpte: Decret d'adjudicació del contracte del servei d'actualització del programari EUROCOP a la
versió EUROCOP CUBE, la llicència d'ús, i serveis de suport i de manteniment de l'esmentat
programari.

DECRET
I. En data 19 de febrer de 2019 la regidora delegada de l'àrea d'Economia i Serveis generals
va dictar una provisió disposant l’inici dels tràmits necessaris per a procedir a la contractació
del servei d’actualització del programari EUROCOP a la versió EUROCOP CUBE, la llicència
d’ús, i serveis de suport i de manteniment de l’esmentat programari, i ordenant que per
part dels Serveis Tècnics Municipals competents de l’Àrea de Serveis Informàtics l’emissió el
corresponent informe de necessitat.
II. En data 02 de març de 2020 la Junta de Govern Local va acordar l’inici de l’expedient per
a la contractació del servei d’actualització del programari EUROCOP a la versió EUROCOP
CUBE, la llicència d’ús, i serveis de suport i de manteniment de l’esmentat programari,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost anual de licitació de
15.181,66€ (IVA inclòs), atenent a la necessitat exposada a l’informe de data 25 de febrer de
2020 per la cap del Serveis Informàtics.
III. Per decret d’alcaldia núm. DEC/2774/2020, de data 20 d’abril de 2020 es va aprovar
l’expedient de contractació del servei esmentat; el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l’esmentada contractació.
IV.El pressupost base anual de licitació, és de quinze mil cent vuitanta-un euros amb
seixanta-sis cèntims (15.181,66€), IVA inclòs, amb el desglossament següent: dotze mil cinccents quaranta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims (12.546,82€), en concepte de pressupost
net, i dos mil sis-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (2.634,84€), en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %, que inclou els conceptes següents:
Actualització de versió a Eurocop CUBE.

6.260,00€

Llicències d’ús i manteniment del programari.

6.286,82€

Pressupost base anual de licitació

12.546,82€

Import IVA (21%)

2.634,84€

Pressupost base de licitació total (IVA inclòs)

15.181,66€

V. La present contractació comporta una despesa que afecta a varis exercicis amb un valor
estimat del contracte de trenta-un mil quatre-cents set euros amb vint-i-vuit cèntims
(31.407,28€) IVA no inclòs. A l’expedient de contractació hi figura el valor estimat del
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contracte amb indicació de totes els conceptes que l’integren, de conformitat amb l’article
101 de la LCSP.
VI. En el pressupost municipal per a l’exercici 2020 existeix consignació pressupostària per
fer front a la despesa del contracte a la partida pressupostària 45 920 216000 de
Manteniment d’equips informàtics per un import de (15.181,66€), IVA inclòs, corresponent a
la totalitat de l’import pel primer any de contracte, tenint en compte el règim econòmic i la
forma de pagament contemplat en els plecs, i d’acord amb el document d’autorització de la
despesa emès per la intervenció municipal (A/220200007911).
VII. El dia 17 d’abril de 2020 es va procedir a invitar a participar en aquest procediment
únicament a l’empresa EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, amb NIF B-84137470, atès que
segons es justifica en l’informe de necessitat emès en data 25 de febrer de 2020 per la cap
dels Serveis d’Informàtica, aquesta és la única empresa que pot dur a terme l’objecte del
contracte.
VIII. En data 24 d’abril de 2020, dins del termini concedit, l’empresa EUROCOP SECURITY
SISTEMS, SL va presentar telemàticament, a través del Perfil de contractant, la corresponent
oferta en relació a l’expedient de contractació esmentat.
IX. Una vegada comprovat per part del Departament de Contractació que la documentació
presentada era correcta, en data 08 de maig de 2020 la cap dels Serveis d’Informàtica
d’aquest Ajuntament va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per part de
EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, considerant que aquesta oferta s’adapta als requisits
indicats en els plecs, i no és necessari procedir a la seva negociació ni requerir documentació
o informació complementària per millorar el seu contingut.
X. Així mateix, l’informe emès en data 08 de maig de 2020 per la cap dels Serveis
d’Informàtica proposa l’adjudicació de la contractació del servei d’actualització del
programari EUROCOP a la versió EUROCOP CUBE, la llicència d’ús, i serveis de suport i de
manteniment de l’esmentat programari, a l’empresa EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, amb
NIF B-84137470, pel preu detallat en l’oferta inicial presentada per aquesta empresa en data
24 d’abril de 2020, per l’import de QUINZE MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTACINC CÈNTIMS (15.181,65 €), IVA inclòs, per aquesta licitació, d’acord amb el següent
desglossament del preu pel primer any de contracte:
Actualització de versió a Eurocop CUBE.

6.260,00€

Llicències d’ús i manteniment del programari.

6.286,82€

Pressupost base anual de licitació

12.546,82€

Import IVA (21%)

2.634,84€

Pressupost base de licitació total (IVA inclòs)

15.181,66€

XI. En data 13 de maig de 2020 es va notificar a l’empresa EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL,
el requeriment de documentació previ a l’adjudicació del contracte, atorgant un termini de
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deu dies hàbils per a presentar la documentació relacionada en la clàusula 19 del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.
XII. En data 20 de maig de 2020 l’empresa EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, va presentar en
aquest Ajuntament, dins del termini establert, la documentació requerida per a procedir a
l’adjudicació del contracte.
De conformitat amb el que preveuen els articles 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
Tenint en compte el Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’ aproven les mesures
de suport al sector cultural i tributari per afrontar l'impacte econòmic i social del COVID2019, i concretament la regulació contemplada en la disposició addicional vuitena, que
copiada literalment és com segueix:
“Disposició addicional vuitena. Continuació i inici dels procediments de contractació
conclosos per les entitats del sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma. Als
efectes previstos a l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària causada per COVID-19, ja que l'entrada en vigor d'aquest
Reial decret llei, l'aixecament de la suspensió de les condicions i la interrupció dels
terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al
sector públic, tal com es defineix en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic que es transposen a la legislació espanyola les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE , de 26 de febrer de
2014, sempre que es processi per mitjans electrònics.
El que preveu l'apartat anterior també permetrà la iniciació de nous procediments de
contractació que també es duen a terme per mitjans electrònics. Aquesta mesura
s'estén als recursos especials que es poden aplicar en ambdós casos.”
L’apartat primer de la disposició addicional segona de la LCSP estableix que correspon a
l’alcaldia la competència respecte dels contractes d’obres, de subministres, de serveis, de
concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials l’import
dels quals no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost municipal, que
haurà d’acreditar-se per informe de la Intervenció, ni en qualsevol cas, la quantia de sis
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, sempre que no superin el termini
d’execució de quatre anys.
En virtut del decret DEC/1995/2020 de data 16 de març de 2020 on es resol que se suspenen
les sessions de la Junta de Govern Local fins a nova convocatòria i s’avoquen les seves
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competències a l'Alcaldia i del decret DEC/2061/2020 de data 21 de març de 2020, de
correcció d’errors del decret DEC/1995/2020 de 16 de març de 2020.
I vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Donar per vàlides les actuacions practicades per a la contractació del servei
d’actualització del programari EUROCOP a la versió EUROCOP CUBE, la llicència d’ús, i
serveis de suport i de manteniment de l’esmentat programari, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, tramitació ordinària, amb la utilització d’un únic criteri
d’adjudicació d’acord amb els criteris continguts en el PCAP.
SEGON. Adjudicar a l’empresa EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, amb NIF B-84137470, el
contracte del servei d’actualització del programari EUROCOP a la versió EUROCOP CUBE, la
llicència d’ús, i serveis de suport i de manteniment de l’esmentat programari, d’acord amb
l’oferta inicial presentada per aquesta empresa en data 24 d’abril de 2020 i per import de
quinze mil cent vuitanta-un euros amb seixanta-sis cèntims (15.181,66€), IVA inclòs, amb el
desglossament següent: dotze mil cinc-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims
(12.546,82€), en concepte de pressupost net, i dos mil sis-cents trenta-quatre euros amb
vuitanta-quatre cèntims (2.634,84€), que inclou els conceptes següents:
Actualització de versió a Eurocop CUBE.

6.260,00€

Llicències d’ús i manteniment del programari.

6.286,82€

Pressupost base anual de licitació

12.546,82€

Import IVA (21%)

2.634,84€

Pressupost base de licitació total (IVA inclòs)

15.181,66€

TERCER. Disposar la despesa derivada d’aquesta contractació per l’any 2020 a favor de
l’empresa EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, que es fixa en la quantitat de quinze mil cent
vuitanta-un euros amb seixanta-sis cèntims (15.181,66€), IVA inclòs, amb el desglossament
següent: dotze mil cinc-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims (12.546,82€), en
concepte de pressupost net, i dos mil sis-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-quatre
cèntims (2.634,84€), corresponent a la totalitat de l’import pel primer any de contracte,
tenint en compte el règim econòmic i la forma de pagament contemplat en els plecs, i
d’acord amb el document d’autorització de la despesa emès per la intervenció municipal
(D/220200011201).
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L’esmentada contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostària 45 920 216000 de
Manteniment d’equips informàtics de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament per l’exercici 2020.
QUART. La responsable del contracte és la cap dels Serveis d’Informàtica .
CINQUÈ. La durada del contractes és d’ UN (1) any, a comptar a partir de l’endemà de la data
de formalització del contracte.
S’estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per tres (3) anys més, prorrogable any a
any. La durada màxima del contracte, incloses les seves pròrrogues, no podrà superar el
termini de quatre (4) anys.
SISÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, que formalitzi el
contracte en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a comptar a partir de
l’endemà de la data en que es rebi aquesta notificació d’adjudicació.
SETÈ. Un cop formalitzat el contracte, publicar l’anunci de formalització en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Vic, de conformitat amb el que disposa l’article 154 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
VUITÈ. Notificar aquest acord a totes les empreses licitadores i donar-li trasllat al
responsable del contracte.
Ho mana i signa l’alcaldessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la
secretària.
F_GRPFIRMA_ALCALDE

F_FIRMA_2
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