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La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 2 de maig de 2018, va adoptar el següent
acord:

“  PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE NOVES TECNOLOGIES per a l’ADJUDICACIÓ,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte de serveis pel manteniment
de determinades aplicacions informàtiques de l’empresa T-Systems Iberia SAU.

VIST que, en data 14 de febrer de 2018 la Junta de Govern va acordar aprovar l’expedient
de contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte de serveis
pel manteniment de determinades aplicacions informàtiques de l’empresa T-Systems Iberia
SAU, mitjançant procediment negociat sense publicitat. En la mateixa sessió es va convidar
a l’empresa T-Systems Iberia SAU perquè presentés la seva proposta. 

VIST que,  tramitat  l’expedient  de contractació,  i  donat  compte de l’informe favorable del
responsable del departament informàtic, Sr. Bartomeu F. Sastre Cabanellas, en data 26 de
març de 2018 la Mesa de Contractació va acordar proposar a l’òrgan de contractació, en
aquest cas, la Junta de Govern, l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de
determinades aplicacions informàtiques de l’empresa T-Systems Iberia SAU a l’entitat «T-
SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U», amb CIF A-81608077, per ser l’única entitat presentada a la
licitació -es tracta d’un procediment negociat sense publicitat per motius d’exclusivitat-. 

Per  la  qual  cosa,  se  li  va  requerir  perquè  diposités  la  garantia  definitiva  i  presentés  la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
de  la  Seguretat  Social,  així  com  la  resta  de  documentació  relativa  al  compliment  dels
requisits previs.

VIST que en data 18 d'abril de 2018, registre d’entrada núm. 4575, l’entitat «T-SYSTEMS
ITC IBERIA S.A.U.» va presentar la documentació requerida pel contracte de referència,
havent-se  comprovat  que aquesta  és  correcta,  així  com el  document  justificatiu  d’haver
dipositat la garantia definitiva per l’import de 180,22.

Per  tot  l’exposat,  procedeix  l’adjudicació  del  contracte  de  serveis  pel  manteniment  de
determinades aplicacions informàtiques de l’empresa T-Systems Iberia SAU a l’entitat «T-
SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U»,  amb CIF A-81608077,  per  la  qual  cosa,  es sotmet  a la
consideració de la Junta de Govern, òrgan competent per resoldre per delegació del Batle,
les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMERA.-  APROVAR  l’informe  emès  pel  responsable  del  departament  informàtic,  Sr.
Bartomeu F. Sastre Cabanellas, que s’adjunta a aquesta proposta i consta a l’expedient. 

SEGONA.- DECLARAR VÀLIDA la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte
del  servei  de  manteniment  de  determinades  aplicacions  informàtiques  de  l’empresa  T-
Systems Iberia SAU i  APROVAR l’adjudicació del contracte a l’entitat  «T-SYSTEMS ITC
IBERIA S.A.U», amb CIF A-81608077, baix les següents condicions: 

Departament de Secretaria. Plaça d’Espanya, 1 (07300) Inca. Tel. 871 91 40 00. Fax: 971 88 08 19. www.ajinca.net



1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat
oferta de 3.604,36.-€, IVA exclòs, més la quantitat de 756,92.-€ en concepte d’IVA, el que fa
un PREU TOTAL de 4.361,23.-€ anuals, IVA inclòs. 

2.-  El  termini  d’execució  del  contracte serà de dos (2)  anys.  Aquest  contracte es podrà
prorrogar  per  dos  anys  més  (2+1+1),  per  la  qual  cosa  el  termini  màxim  de  vigència,
pròrrogues incloses, serà de quatre anys. 

Les pròrrogues per dos anys més (1+1) es produiran de forma automàtica sempre que no hi
hagi denúncia en tal sentit per part de l’Ajuntament i amb l’antelació d’un mes a la finalització
del  contracte.  El  contractista  no  tindrà  dret  a  aquestes  pròrrogues,  essent  potestat  de
l’Ajuntament la seva concessió. En cap cas el contractista podrà denunciar la vigència del
contracte,  i  haurà  de  sotmetre-se  i  acceptar  les  pròrrogues  si  no  hi  ha  denúncia  de
l’administració. 

3.-  Altres  condicions:  l’adjudicatari  haurà  d’executar  el  contracte  donant  compliment  al
previst en el Plec de clàusules administratives i a la seva proposta tècnica i econòmica.

TERCERA.-  DISPOSAR  (D) la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
000.920.22002 per l’import de 4.361,28.-€, IVA inclòs, del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca
per a l’any 2018.

QUARTA.- Tenint en compte la duració del contracte, conforme al que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004,  de  5  de  març,  «l'autorització  o  realització  de  despeses  de caràcter  plurianual  es
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressuposts». 

Atès la plurianualitat del contracte, l'Ajuntament d'Inca incorporarà en el pressupost de l'any
2019  i  següents  el  crèdit  suficient  i  el  finançament  adequat  per  atendre  les  obligacions
inherents i derivades de l'execució del contracte, segons el següent detall:

ANY IMPORT (IVA INCLÒS)

2019 4.361,28.-€

2020 4.361,28.-€

QUINTA.- FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte.

SEXTA.- COMUNICAR aquesta adjudicació a l’adjudicatari, als licitadors i publicar-la en el
perfil del contractista.”

El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de
condicions i l’art.137 de l’LCSP.

Inca, 30 de maig de 2018 

El batle-president,,
Virgilio Moreno Sarrió
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