AJUNTAMENT DE FORADADA
INFORME UNITAT DE CONTRACTACIÓ
Tenint en compte que des del mes de gener de 2018 a l’Ajuntament es fa ple ús de la
plataforma ANNEXA,
Considerant que s’han ampliat el serveis que es necessiten que ha de complir el gestor
d’expedient ANNEXA des de que es van contractar inicialment l’any 2018, i que ara
impliquen tractament de dades, compliment llei de transparència, el de manteniment, un
suport més àgil i ràpid i un major hostatjament i velocitat del programari, atès que la
corporació es 100% electrònica.
Atès que el passat dia 9 de febrer de 2021 va tenir entrada via correu electrònics el
pressupost presentat per SEMIC per la prestació descrita anteriorment, per l’import de 3.000
euros anuals (iva no inclòs)
Atès que aquest any el cost d’aquest serveis supera l’import de 3.000 euros (iva no inclòs)
sent obligatori i necessari la seva adjudicació via contracte menor,
Considerant que és necessari acceptar aquest pressupost per a continuar treballant amb la
plataforma,
Atès que en el pressupost del 2021 es va contemplar aquesta partida pressupostaria: 920 –
227.99.00 Manteniment Gestor Expedients.
En compliment de l'article 118.3 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, emeto
el següent
INFORMO
PRIMER. Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte.
No s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la
contractació.
SEGON. Límits de l’article 118 de la Llei 9/2017:
Al contractista proposat, Semic, compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional
necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. I que se li han adjudicat 0
contractes menors en l’exercici pressupostari 2021, de manera que, juntament amb el
contracte que es pretén formalitzar, no se supera la xifra dels 15.000 euros.
Foradada, a data de la signatura electrònica.
L’alcaldessa
Marisel Segú Peralba

