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75415723B JUAN
MIGUEL AGUILAR
(R: B41632332)

Firmado digitalmente por
75415723B JUAN MIGUEL
AGUILAR (R: B41632332)
Fecha: 2021.08.06
13:02:28 +02'00'

Mireia Boté i Massagué, Secretària General de l’Ajuntament de Premià de Dalt,

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de
2021, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
“APROVACIÓ DE L'INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DEL PROGRAMA DE NÒMINES DE L'AJUNTAMENT
ANTECEDENTS

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

En data 30 de març de 2021, el Tècnic Auxiliar d’Informàtica, Sr. Salvador Mataró Vilà,
va redactar una memòria justificativa, mitjançant la qual s’argumentava la necessitat
de contractar el servei de manteniment de l’aplicació informàtica de gestió de les
nòmines de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Atès que aquesta regidoria ha donat la conformitat, mitjançant la resolució de data 6
d’abril de 2021, mitjançant la resolució amb núm. 2021DECR000619, a la memòria de
necessitats elaborada i ha disposat l’inici de l’expedient de contractació del servei
esmentat.
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, havent-se justificat complidament la conveniència d’utilitzar el procediment
negociat sense publicitat amb un únic licitador per raons tècniques i de protecció de
drets exclusius a l’adjudicació d’aquest contracte.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix, de conformitat amb el que
disposa l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com de l’aprovació de la
despesa, que ascendeix, amb la inclusió de les possibles pròrrogues a 14.941,08 € (IVA
inclòs), d’acord amb el següent desglossament: 12.348,00 € en concepte de pressupost
net i 2.593,08 € d’IVA, amb un tipus impositiu del 21%.
Vist l’informe jurídic de data 11 de maig de 2021.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de maig de 2021.
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Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 26 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant un procediment negociat
sense publicitat amb un únic licitador per raons tècniques i de protecció de
drets exclusius, del servei de manteniment de l’aplicació informàtica SIGEP, de
gestió de les nòmines de l’Ajuntament de Premià de Dalt, per un període de 2
anys.
2. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Condicions Tècniques que ha de regir el corresponent contracte pel
procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador per raons
tècniques i de protecció de drets exclusius.
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3. AUTORITZAR la despesa de 7.470,54 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
203/491/22706-Assessorament i Manteniment Informàtica del pressupost de la
Corporació Local, distribuïda d’acord amb les següents anualitats:
ANUALITAT
2021
2022
TOTAL

IMPORT (IVA inclòs)
3.735,27 €
3.735,27 €
7.470,54 €

4. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari el pressupost de
l’exercici 2022, per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta
contractació.
5. CONDICIONAR els acords d’autorització a l’existència del crèdit adequat i
suficient al pressupost de l’exercici 2022.
6. CONVOCAR la licitació, mitjançant un procediment negociat sense publicitat,
per raons tècniques i de protecció de drets exclusius, d’acord amb el Plec de
Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del servei
manteniment de l’aplicació informàtica SIGEP, de gestió de les nòmines de
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
7. SOL·LICITAR a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, amb NIF
B41632332, que, dins del termini dels 15 dies naturals següents a la recepció de
la notificació presenti una oferta i la declaració responsable corresponent
degudament signada.

Òrgan

REFERÈNCIA

CONTRACTE

CONTRACTACIÓ

2021/000020/1403

Codi Segur de Verificació: b255122d-27b5-4243-9715-be85d7dce1a5
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6853268
Data Impressió: 06/09/2021 11:14:05
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

1.- Gemma Álvarez Martínez (TCAT) (Secretària accidental), 05/08/2021 14:57
2.- Alejandro Costa Urigoitia (TCAT) (Alcalde accidental), 05/08/2021 18:46
3.- JUAN MIGUEL AGUILAR (R: B41632332), 06/08/2021 13:02

DOCUMENT

ÓRGANO

REFERENCIA

CERT_JGL

CONTRACTACIÓ

2021/000020/1403

Codi Segur de Verificació: 8b88dc1e-ced6-4773-bf0c-aa807f53ff2c
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01010014_2021_6848665
Data d'impressió: 05/08/2021 13:34:27
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

Ì8b88dc1e-ced6-4773-bf0c-aa807f53ff2cuÎ

ÌbÇ9S6Èd-27b5-4243-9715-be85d7dce1a5aÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 28/07/2021 10:33
2.- Josep Triadó Bergés (SIG) (Alcalde), 28/07/2021 10:59

8. COMUNICAR aquests acords al servei d’Intervenció per al seu coneixement i
als efectes escaients.”

I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Vist i Plau
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L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés

La Secretària General
Mireia Boté i Massagué

