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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
26 DE JULIOL DE 2021
APROVAT

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL
PROGRAMA DE GESTIÓ DE NÒMINES
Per part del regidor de COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS, el Sr. Alejandro Costa
Urigoitia, es presenta la següent proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
En data 31 de maig de 2021, la Junta de Govern Local va acordar l’inici del procediment
de contractació del servei de manteniment de l’aplicació informàtica SIGEP, de gestió de
les nòmines de l’Ajuntament de Premià de Dalt, mitjançant un procediment negociat
sense publicitat, amb un únic licitador per raons d’exclusivitat, i per un període de 2 anys.
El cost del servei s’establia en un import de 7.470, 54 € (IVA inclòs) pels 2 anys de
contracte.
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En data 7 de juny de 2021, es va notificar l’acord a la AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,
SLU, i va iniciar-se el termini per a què presentés una oferta.
En data 21 de juny de 2021, amb RGE E2021008445, l’empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, SLU, va presentar l’oferta.
En data 30 de juny de 2021, el tècnic auxiliar d’Informàtica va emetre un informe
favorable respecte l’oferta presentada.
En data 2 de juliol de 2021, mitjançant la Resolució del Regidor núm. 2021DECR001323,
es va requerir a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, per tal que aportés la
documentació acreditativa necessària per a adjudicar-li el contracte.
En data 14 de juliol de 2021, amb RGE E2021009497, l’empresa AYTOS SOLUCIONES
INFROMÁTICAS, SLU, dins del termini conferit, va presentar la documentació requerida.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de juliol de 2021.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament
mitjançant el Decret de data 26 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. ADJUDICAR a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, amb NIF
B41632332, el contracte 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 i per un import de 7.470,54 € (IVA inclòs).
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1. DISPOSAR la despesa de 7.470,54 €, amb càrrec a la partida 203/491/22706Assessorament i Manteniment Informàtica del pressupost de la Corporació Local,
distribuïda d’acord amb les següents anualitats:
ANUALITAT
2021
2022
2023
TOTAL

PERÍODE
Agost - desembre
Gener - desembre
Gener- juliol

IMPORT (IVA inclòs)
1.556,37 €
3.735,27 €
2.178,90 €
7.470,54 €

2. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari el pressupost dels
exercicis 2022 i 2023, per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta
contractació.
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3. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència del crèdit
adequat i suficient als pressupostos dels exercicis 2022 i 2023.
4. INFORMAR a l’empresa adjudicatària que, dins del termini dels 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació en la forma prevista a
l’article 156 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
haurà de comparèixer davant la Secretària General de l’Ajuntament per tal de
formalitzar el contracte en un document administratiu.
5. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de l’esmentada adjudicació.
6. FACULTAR al Sr. alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui per
a fer efectius els acords precedents
7. COMUNICAR aquests acords a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,
SLU, i al Departament d’Intervenció per al seu coneixement i als efectes
escaients.”

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

