Exp.: 38/2018
Ref: Alc/eme
Procediment: Contracte obert simplificat sumari. No adjudicació del contracte
Assumpte: servei de gestió de nomines i liquidació de la Seguretat Social. Servei de gestoria i assessorament laboral
Tràmit: Informe-proposta de Secretaria

A la vista dels següents antecedents en relació amb l'expedient de no adjudicació
o celebració del contracte de “Gestió de nòmines i liquidació de la Seguretat Social.

Data
1/03/2019
1/03/2019
1/03/2019
1/03/2019

Vista la dotació pressupostària del capítol 1 per aquest exercici 2019, la plantilla
de personal i en el procés l’elaboració de la Relació i valoració de llocs de treball.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb lo establert
en l'article 152 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
RESOLC
PRIMER. No adjudicar o celebrar el contracte de “Gestió de nòmines i
liquidació de la Seguretat Social. Servei de gestoria i assessorament laboral”, per la
següent causa:
El servei de gestió de nòmines i liquidació dels imports a la Seguretat Social, és
una necessitat estructural i permanent i com a tal ha de ser prestada per personal al
servei de l’Administració corresponent, en aquest cas l’Ajuntament de la Torre de
Capdella a través dels seus efectius laborals i/o funcionaris.
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Servei de gestoria i assessorament laboral”,
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CONTRACTACIÓ

SEGON. Fixar com a quantitat a liquidar al candidat-adjudicador Martínez &
Lillo S.L. 30 euros en concepte de despeses en què ha incorregut pel temps tècnic de
preparació de l’oferta i tramesa de docuemntació acreditativa dels requisits.

TERCER. Notificar als licitadors la present Resolució així com els recursos
procedents.
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