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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Núm.:

Relació de fets

1. Informe de necessitat emès pel director del Servei d’Assistència
Tècnica als Municipis, en data 26 d’abril de 2019, relatiu a la licitació
del Servei de manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió de
sol·licituds iSolver per a la Xarxa Local de Municipis Gironins de la
Diputació de Girona (XALOC).
2. En data 26 d’abril de 2019, el director de l’Àrea de Serveis i Sistemes
Informàtics ha elaborat el Plec de condicions tècniques que ha de
regular aquesta contractació.
3. Resolució d’inici de l’expedient dictada pel president delegat de
XALOC en data 29 d’abril de 2019.
4. Informe jurídic i de secretaria relatiu al plec de clàusules
administratives particulars, signat en data 3 de maig de 2019 pel
secretari general de la Diputació de Girona i per la directora de l’Àrea
d’Administració i Organització de XALOC.
5. Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte,
signat en data 3 de maig de 2019 pel secretari general de la
Diputació de Girona i per la directora de l’Àrea d’Administració i
Organització de XALOC.
6. Informe relatiu a l’aprovació del PCAP i de l’expedient de contractació
emès per la directora de l’Àrea d’administració i Organització en data
3 de maig de 2019.
7. Proposta de resolució d’aprovació del PCAP i expedient de
contractació emès per la gerència en data 6 de maig de 2019 i
informe de fiscalització núm. 2019/191 de data 16 de maig de 2019.

Fonaments de dret
1. Els articles 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

contractes del sector públic (LCSP d’ara endavant), fan referència a la
naturalesa administrativa i a la qualificació del contracte com de
servei.
1. D'acord amb els articles 117, 122 i 124 de la LCSP, en els expedients
de tramitació ordinària l’aprovació de l’expedient de contractació
correspon a l’òrgan competent per aprovar la despesa, el qual també
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ha d’aprovar els plecs de clàusules administratives particulars, el plec
de prescripcions tècniques particulars i l’obertura del procediment
d’adjudicació.
2. L’expedient es tramita de forma ordinària, d’acord amb el que
disposen els articles 116 i 117 de la LCSP.
3. El contracte s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat,
per raons tècniques, de conformitat amb l’apartat segon de l’article
168.a) de la LCSP.
4. Quant a l’òrgan competent, l’apartat 1 de la mateixa disposició
addicional segona de la LCSP atribueix a la presidència de les entitats
locals les competències com a òrgan de contractació pels contractes
que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys.
Pel que fa referència a XALOC, l’article 14.c) dels Estatuts de
l’organisme confereix a la Presidència de l’organisme autònom la
competència per a l’aprovació i adjudicació dels expedients de
contractació, i la Resolució de presidència de la Diputació de 21
d’agost de 2018 ha delegat la presidència de l’organisme en el diputat
Jordi Camps Vicente.
5. Prèviament a l’aprovació per l’òrgan competent, s’ha de donar
compliment a allò que estableixen els punts 3 i 8 de la disposició
addicional tercera de la LCSP, d’acord amb el qual l’aprovació de
l’expedient de contractació ha d’anar precedida de l’informe de la
Secretaria i la fiscalització de la Intervenció.
En virtut de l’anterior, RESOLC:

PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de condicions tècniques que han de regular la licitació del Servei de
manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió de sol·licituds iSolver,
mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat, amb
licitador determinat per raons tècniques, d’acord amb allò que preveu
l’article 168.a), apartat segon, de la LCSP.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat, integrat
pels documents que es relacionen en la part expositiva d’aquesta resolució.
TERCER.- Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte del
Servei de manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió de sol·licituds
iSolver, i convidar l’empresa Horizoon Software SL per tal que presenti la
seva proposta en el termini de deu dies naturals, a comptar des de
l’endemà d’haver rebut la invitació.
QUART.- Autoritzar una despesa per import de 1.621,40 euros
(1.340,00 euros més 273,00 euros en concepte d’IVA), i les corresponents
plurianualitats, subordinades a l’existència de crèdit que per a cada exercici
autoritzin els pressupostos respectius, que es faran efectives amb càrrec a
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les següents aplicacions pressupostàries:
_Manteniment de l’aplicatiu: 20/9200/21900, reparació i manteniment programari
EXERCICI
BASE IMPOSABLE
IVA
TOTAL
(21%)
(amb IVA)
2019
670,00
140,70
810,70
2020
670,00
140,70
810,70
TOTAL:
1.340,00
273,00
1.621,40

CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a Serveis Econòmics
A Girona, en la data que consta a la signatura electrònica.
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