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Data

MONTSERRAT BAULAS BORDES, SECRETÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ
D'ANOIA,
CERTIFICO:
Que, examinats els documents que es troben a la Secretaria de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, avui al meu
càrrec, resulta acreditat que senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde-president de la Corporació, en data 12 de
febrer de 2021, va dictar el decret número 280/ 2021, que literalment es reprodueix a continuació:
Als efectes previstos en l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP
2017-, en relació amb l'article 116 del citat text legal, aquesta Alcaldia entén necessari procedir a contractar el servei
de hosting i manteniment de la pàgina web municipal, actuació inclosa en un contracte administratiu de serveis,
segons el previst a l'article 15 del mateix text legal.
Als efectes previstos en l'article 28.1 de la LCSP 2017, en qualitat d'òrgan de contractació, es justifica la necessitat
d'acudir al contracte administratiu de serveis sobre la base de la insuficiència de mitjans humans i materials propis,
per tal de portar a terme el servei d'allotjament web i manteniment de la pàgina web municipal.
Vist l'article 116.1 de la LCSP 2017.
Per les virtuts que tinc legalment conferides, RESOLC:
PRIMER.- Iniciar l'expedient per dur a terme la tramitació del contracte administratiu del servei de hosting
(allotjament web) i manteniment de la pàgina web municipal, en funció de la consignació pressupostària existent.
SEGON.- Donar trasllat a Secretaria d'aquest Ajuntament amb la finalitat de que es procedeixi a l'elaboració del
corresponent plec de clàusules administratives particulars, i als Serveis d'Informàtica per a l'elaboració del plec de
prescripcions tècniques del contracte.
TERCER.- Donar trasllat a Secretaria i a Intervenció de Fons per a que emetin els corresponents informes jurídics i
de fiscalització.
QUART.- Publicar la present resolució en el Perfil del Contractant, als efectes previstos en l'article 116.1 de la LCSP
2017.
I perquè així consti i als efectes oportuns expedeixo la present certificació, d'ordre i amb el vist-i-plau del senyor
Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde-president d'aquest Ajuntament, a Sant Sadurní d'Anoia, 15 de febrer de 2021.
Vist i plau,
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