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DECRET

Actualment, la Diputació de Girona ofereix diversos serveis vinculats amb
l’administració electrònica als ajuntaments de la demarcació de Girona. Des de l’any
2003, ofereix el servei de pàgines web i des del 2008 ofereix eines de tramitació
d’administració electrònica com el registre o el gestor d’expedients. Paral·lelament,
ofereix eines de gestió de correu electrònic i de petició telemàtica de publicació
d’edictes al BOP.
L’any 2008 es va crear un servei de suport extern per a tots aquests serveis, el qual es
coordinava a través de l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica del Servei de
Sistemes i Tecnologies de la Informació. Aquest any 2019, la Diputació de Girona ha
incorporat personal intern per tal de poder donar el servei de suport de segon nivell.
Així doncs, amb la finalitat de garantir la continuïtat i qualitat del servei és necessari
contractar el suport de primer nivell d’aquests serveis.
La Diputació de Girona té en la seva plantilla tres professionals amb el coneixement i
les capacitats suficients per a poder donar el servei de suport de primer nivell, però el
volum de tasques de segon nivell que estan duent a terme fa que aquestes tres
persones siguin insuficients per a fer front al servei durant el proper any en tant que es
troben executant altres projectes o serveis que no poden demorar-se a l’exercici
següent. Per tant, per raons d’eficiència tècnica i organitzativa cal la col·laboració
d’empreses privades per a l’execució del servei d’assistència en matèria de webs
municipals i del primer nivell d’administració electrònica.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
RESOLC
Primer. Iniciar l’expedient de contractació del servei d’assistència en matèria de webs
municipals i del primer nivell d’administració electrònica, d’acord amb l’article 116.1 de
la LCSP i l’article 28 del mateix cos.
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran
de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia
d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es

APROVAT
05/11/2019 13:21

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

núm.: 2019/2933,Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 7615, Acció: Aprovar, Any
expedient: 2019, Actuació: Decret d'inici d'expedient_servei d'assisència en matèria de we

Decret: Decret núm. 2019/2933 - Aprovar Decret d'inici d
'expedient_servei d'assisència en matèria de webs

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: G64V3-F5QSO-EYECG
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- JORDI BATLLORI I NOUVILAS, Secretari General, del DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 31/10/2019 14:48
2.- PAU PRESAS BERTRAN, President en funciones, del DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 05/11/2019 13:21

tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi
l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme
el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.
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Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona.
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