IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Decret : Decret núm. 2021/1253 - Contractació serveis de suport
tecnològic a la plataforma Decidim

núm.: 2021/1253,Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2178, Acció:
Contractació, Any expedient: 2021, Actuació: serveis de suport tecnològic a
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 0GOKP-MV4U2-6RNTP
Data d'emissió: 28 de abril de 2021 a les 8:36:44
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretari General de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 23/04/2021 13:10
2.- Vicepresident II de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 27/04/2021 13:03

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2252166 0GOKP-MV4U2-6RNTP 43E9D058E8022F476C8C44FD7A0343F83E147A99) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Núm. Expedient 2021 / 2178
Títol: Serveis de suport a la plataforma Decidim
UACG: Compra Pública / 008
Data: 16/04/2021
JB/op

DECRET

Expedient:

2021 / 2178

Tipus de contracte:

Servei

Objecte del contracte:

Suport tecnològic a la plataforma Decidim ( Participació
Ciutadana)

Departament gestor:

Compra Pública / 008

Contractista:

Codegram Technologies, SL

NIF/CIF:

B65148900

Preu del contracte:

Import de 5.120,00 € (IVA no inclòs), 21 % IVA

Aplicació
pressupostària:

310/9200/22706, fins un crèdit disposat de 6.195,20 €

Operació AD:

920210002769

CPV:

72540000-2

Atès que en la documentació presentada hi consta la declaració jurada responsable
per l’adjudicatari en la nota d’encàrrec, per acreditar que disposa d’aptitud per
contractar d’acord amb el que determinen els articles 65 a 70 de la LCSP, i que no es
troba incurs en cap de les prohibicions especificades a l'article 71 del mateix text legal
(amb especial esment als requisits de capacitat). Atès que, per la seva quantia, es
tracta d’una contractació prevista a l’article 131.3 de la LCSP i vist que les actuacions
seguides a l’expedient s’ajusten a la normativa del procediment que regula la
tramitació dels contractes menors de la Diputació de Girona.
Atès la documentació de l’expedient de referència, d’acord amb les atribucions que
confereix la norma 1 de la disposició addicional segona de la LCSP, i fent ús de les
facultats delegades de la Presidència per Decret de 16 d’agost de 2019,
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient i la despesa corresponent al contracte de servei de suport
tecnològic a la plataforma Decidim ( Participació Ciutadana), a favor de l’empresa
Codegram Technologies, SL, amb CIF B65148900, per un import de 5.120,00 €
(IVA no inclòs), amb una repercussió del 21% en concepte d’IVA.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, fins un crèdit disposat de 6.195,20 €, a
l’aplicació pressupostària 310/9200/22706 del pressupost vigent.

APROVAT
27/04/2021 13:03
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Tercer. Nomenar responsable del contracte al cap del Servei de Noves Tecnologies.
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Quart. Notificar aquest decret a l’empresa Codegram Technologies, SL.

APROVAT
27/04/2021 13:03

