Alexandre Centelles i Pardo, secretari de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola,
CERTIFICO:Que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 26-7-19 va
aprovar, entre altres i per unanimitat, l’acord que copiat a la lletra diu el següent:
“5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
5.2.-...
5.3.- Contractació menor i adjudicació implantació gestor d’expedients
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
L’estratègia i actuacions de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola tenen com a
objectiu contribuir a la promoció i implantació de la societat de la informació en el
nostre municipi, per mitjà de la creació de serveis i infraestructures que
complementin el seu desenvolupament tecnològic amb una clara orientació a la
ciutadania, i
Tenint en compte que amb l’entrada en vigor de les Lleis 39/2015 i 40/2015, les
Administracions Públiques tenen l’obligació de posar a disposició dels interessats,
mitjans electrònics per a poder relacionar-se amb les administracions és pel qual és
important disposar de la totalitat de serveis electrònics i així poder abastar el
procediment administratiu en la seva totalitat.
Així doncs, aquest Ajuntament creu necessari implantar un sistema de gestió
d’expedients que garantitzi una visió horitzontal i per processos de l’Administració
local, centrada en les demandes dels ciutadans els quals podran accedir per mitjans
electrònics a la informació dels expedients mitjançant transaccions segures i
confidencials, i
Ateses les consultes efectuades al respecte amb l’empresa ESPUBLICO, empresa
especialitzada en la realització d’aquest tipus de servei, i
Atès el pressupost presentat per l’esmentada empresa, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació
mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el
més adequat, tant per raó de la quantia com del servei ofert, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa ESPUBLICO, el contracte titulat
“Implantació gestor d’expedients”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant
contracte menor de serveis.
El preu del contracte importa la quantitat de 6.782,28 euros, més l’IVA
corresponent i la seva vigència serà d’un any comptat a partir de la data
d’adjudicació.

Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost.

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde
El Palau d’Anglesola, 29 de juliol de 2019
El secretari
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