Codi orgànic:
R/N:
R/V:

Assumpte:

POLICIA LOCAL (Àrea de Seguretat
Ciutadana)
10000000

Unitat
destinatària:
Codi orgànic:
Destinatari/tària
:

Secretaria Adjunta

Junta de Govern

Proposta de segona pròrroga i darrera pròrroga del contracte de servei d’actualització i
manteniment dels paquets de software EUROCOP i EUROCOP DGT-ATEX

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.
S’acordà la primera pròrroga ordinària del contracte pel termini d’un any (del 26/09/2021 al
25/09/2022) mitjançant Acord de Junta de Govern de data 22 de setembre de 2021.
Vist l’informe emès pel responsable tècnic informàtic de la Policia Local de data 4 d’abril de 2022, 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.
Vist que de conformitat amb l’art. 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, les clàusules D del quadre de característiques del contracte i 8.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, es permet la pròrroga del contracte per dos períodes anuals, amb un
preavís de 2 mesos. Aquesta pròrroga serà obligatòria pel contractista.
Vist que s’ha fet el preavís de dos mesos al contractista abans de l’adopció d’aquest Acord.
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.
Atès que s’ha emès l’informe favorable del Serveis Jurídics i de la Intervenció Municipal, així com
informe d’autorització de despesa pluriennal.
Per això, atès el que disposen l’art. 127.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’art. 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, els arts 116, 117 i les disposicions
addicionals 2ª i 3ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’art. 88 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l’art. 185 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, el Decret de Batlia núm. AJT201913026, de 28 de juny de 2019, de modificació del
Decret de Batlia núm. AJT201912313, de 18 de juny de 2019, d’organització dels serveis
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Unitat emissora:

A C O R D
PRIMER. Aprovar la segona i darrera 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 2022
fins el 25 de setembre de 2023, 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:
Exercici
2022
2023

Aplicació
Pressupostaria
12.13200.64100
12.13200.64100

RC amb referència

RC núm. operació

22022005526

220220013988
220229000361

Import
6.514,04 €
18.169,96 €
24.684,00 €

TOTAL

TERCER. Notificar el present acord a la mercantil EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L., amb
CIF B84137470.
QUART. Traslladar el present Acord a la Secció de Comptabilitat i a la Secció de Contracció.

Palma, a la data de la signatura electrònica.
La TAG de l’ÀSC. Maria Magdalena Ferrer Genovart (signat electrònicament).
El cap de departament de l’ÀSC. Damià Sans Tous (signat electrònicament).
La coordinadora general de l’ÀSC. Joana Adillón Sastre (signat electrònicament)
La 1ª tinenta de batle i regidora de l’ÀSC. Joana Mª Adrover Moyano (signat electrònicament).
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administratius de l’Ajuntament de Palma publicat al BOIB núm. 94, d’11 de juliol de 2019 i resta de
normativa concordant, es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent

FIRMANTE(2) : DAMIA SANS TOUS | FECHA : 17/05/2022 09:57 | Propone
FIRMANTE(3) : JOANA MARIA ADILLON SASTRE | FECHA : 17/05/2022 12:56 | Propone
FIRMANTE(4) : JUANA MARIA ADROVER MOYANO | FECHA : 24/05/2022 14:24 | Propone
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FIRMANTE(1) : MARIA MAGDALENA FERRER GENOVART | FECHA : 17/05/2022 09:18 | Propone

