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La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 3 de juny de 2015 va adoptar el següent
acord:

En data 17 de desembre de 2014, la Junta de Govern va aprovar l’inici del procediment
d’adjudicació del contracte  de subministrament per a l'adquisició d'un programa informàtic
per a l'Àrea de Gestió Tributària i Recaptació Municipal.

En data 26 de gener de 2015, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre B
que conté l’oferta tècnica de l’única empresa que s’ha presentat en aquesta licitació, i es va
acordar remetre l’oferta als serveis tècnics municipals per a la seva valoració segons els
criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives.

En data 28 de gener de 2015, el Sr. Bartomeu F. Sastre Cabanellas, cap del departament
d'Informàtica, va emetre informe referent a l'arquitectura de les aplicacions contemplades a
l'apartat 1.2 del plec de condicions tècniques. Conclou que l'oferta presentada per l'empresa
ABS Informàtica SL, única empresa que ha presentat oferta en aquesta licitació, compleix
poques característiques tècniques de les exigides; no obstant això, a nivell  d'arquitectura
actual informa que l'aplicació sí funcionaria amb el sistema actual de l'Ajuntament.

En data 2 de febrer de 2015 la Mesa de Contractació va procedir a la dació de compte del
informe emes i a l’obertura del sobre A, que conté l’oferta econòmica. Degut a que era la
única empresa presentada, la Mesa de Contractació va designar l'oferta de l’empresa ABS
Informàtica,  SL,  per la qual cosa se la  va requerir  perquè diposités la  fiança definitiva i
presentés la documentació justificativa del compliment dels requisits previs per accedir a la
licitació i disposar dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte; si bé va demanar informe del  responsable del àrea abans de sotmetre la
l'adjudicació a la consideració de la Junta de Govern.

En data 12 de febrer de 2015,  mitjançant  registre d'entrada núm. 1.709,  l’empresa ABS
Informàtica, SL va presentar la documentació requerida.

En  data  8  de  juny  de 2015,  el  Sr.  Llorenç  Pol  Jaume,  cap  del  departament  de  Gestió
Tributària, quant al nivell del contingut del programa, informa que l'oferta de l'empresa ABS
Informàtica, SL s'adapta totalment a les necessitats en la gestió de diferents taxes i preus
públics.

Vist els informes tècnics del Sr. Sastre i del Sr. Pol, i tenint en compte que ABS Informàtica
SL és l’única empresa que s’ha presentat en aquesta licitació i que la seva proposta té la
conformitat  del  funcionari  responsable  del  departament  de  gestió  tributaria,  procedeix
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l’adjudicació del contracte de subministrament per a l'adquisició d'un programa informàtic per
a l'Àrea de Gestió  Tributària  i  Recaptació  Municipal,  per  la  qual  cosa se sotmeten a  la
consideració de la Junta de Govern les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte de
subministrament per a l'adquisició d'un programa informàtic per a l'Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació Municipal, i en conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa ABS
Informàtica, SL sota les següents condicions:

1.  Condicions  econòmiques:  el  contractista percebrà  com a preu del  contracte la
quantitat oferta de 56.381 euros,  IVA exclòs. 

2. Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al
projecte i a la seva proposta tècnica.

SEGON. Facultar el Sr. Batle president per a la signatura del contracte.

TERCER.  Comunicar  aquesta  adjudicació  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, 11 de juny de 2015 

El batle-president en funcions
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