Codi orgànic:

POLICIA LOCAL (Àrea de
Seguretat Ciutadana)
10000000

Unitat destinatària:

Secretaria Adjunta

Codi orgànic:
Destinatari/tària:

Junta de Govern

R/N:
R/ V :

Assumpte:

Proposta de pròrroga del contracte de servei d’actualització i manteniment dels paquets de
software EUROCOP i EUROCOP DGT-ATEX de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 2 de setembre de 2020 es va adjudicar el
contracte de SERVEI D’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS
SOFTWARE EUROCOP (VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L’ÀREA DE
SEGURETAT CIUTADANA a l’empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L., amb
CIF B-84137470.
El contracte es va formalitzar en data 25 de setembre de 2020 i s’inicià a partir del dia següent
a la signatura del contracte, per un import de despesa màxima de 24.684,00 € amb l’IVA
inclòs per una durada d’un any de contracte i prorrogable per dos anys més.
Vist l’informe emès pel responsable tècnic informàtic de la Policia Local de data 19 de juliol
de 2021, en el que es sol·licita la pròrroga del contracte per un any més atenent a la pròpia
naturalesa del servei prestat i a les seves circumstàncies, i atès que continuen vigents les
necessitats cobertes per aquest contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les.
Atès que de conformitat amb l’apartat D del quadre de característiques del contracte i la
clàusula vuitena del plec de clàusules administratives particulars, així com l’establert a l’art.
29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic el contracte és
prorrogable fins a dos anys i vist que s’ha fet el preavís de dos mesos al contractista abans de
l’adopció d’aquest acord la pròrroga és obligatòria pel contractista.
Tenint en compte que s’han realitzat les operacions necessàries i adients per tal de disposar
del crèdit suficient per a fer front a la despesa que suposa la nomenada pròrroga.
Atès que s’ha emès l’informe favorable del Serveis Jurídics i de la Intervenció Municipal,
així com l’autorització i disposició de despesa per part del Regidor d’Hisenda.
Per això, atès el que disposen el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 817/2009, de
8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases del
Règim Local, el Reial Decret 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, el Decret núm. 13051, de 5 de juliol de 2017 (BOIB núm. 83 de 08/07/2017)
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Unitat emissora:

A C O R D
PRIMER. Aprovar la primera pròrroga ordinària del contracte relatiu al SERVEI
D’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS SOFTWARE EUROCOP
(VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L’ÀREA DE SEGURETAT
CIUTADANA – en la seva versió actual nomenada EUROCOP CUBO – per un període
d’un any des del 26 de setembre de 2021 fins el 25 de setembre de 2022, adjudicat a
l’empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L., amb CIF B84137470, tot això de
conformitat amb l’art. 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i la previsió establerta a les clàusules D del quadre de característiques del contracte i
8.2 del plec de clàusules administratives particulars.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 24.684,00 €, IVA inclòs a favor de EUROCOP
SECURITY SYSTEMS S.L., de conformitat amb el desglossament següent i del pressupost
de despeses:
Exercici
2021
2022

Aplicació
Pressupostaria
12.13200.64100
12.13200.64100

RC amb referència

RC núm. operació

22021011036

220210032202
220219000707

TOTAL

Import
6.171,00 €
18.513,00 €
24.684,00 €

TERCER. Notificar el present acord a la mercantil EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.,
amb CIF B84137470, i domicili al Passeig Carlos III, 24 de San Lorenzo de El Escorial,
28200 Madrid.
QUART. Traslladar el present acord a la Comptabilitat Municipal.
Palma, 2 de setembre de 2021.
La cap de servei de l’Àrea de Seguretat Ciutadana. Catalina Amengual Ramis
La cap de departament de l’ÀSC. Virginia Massanet Isern
La 1ª tinenta de batle i regidora de l’ÀSC. Joana Mª Adrover Moyano (signat electrònicament).

Negociat d’assumptes externs. Av. Sant Ferran, 42 (07013) Palma. Tel. 971 22 55 12. Fax: 971 28 40 10
www.palmademallorca.es
MODEL NORMALITZAT (VERSIÓ 2.0 [29/09/08])

CSV : GEN-89e0-9c77-b3c9-d7cf-7f89-168c-f4d6-8bd9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

2

Núm. d'acord: JGL_20210922_01_002. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 22/09/2021 i hora 11:38.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EEC86F11CBD9CBB12B9
Aprovat

Código seguro de Verificación : GEN-89e0-9c77-b3c9-d7cf-7f89-168c-f4d6-8bd9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma i la resta de normativa
vigent concordant d’aplicació, es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent
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