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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 7 d'Octubre
d'altres, el següent acord:

de 2021 es va adoptar, entre

Adjudicació del contracte del servei de manteniment i suport de l’aplicació de gestió
administrativa MSAYTOS
Vist l'expedient de licitació del contracte del servei de manteniment i suport de l’aplicació de gestió
administrativa MSAYTOS.
Vist que en data de 13 setembre de 2021, per resolució de la regidoria d’hisenda, finances i
contractacions es va resoldre acceptar la proposta del personal tècnic per a l’adjudicació del
contracte del servei de manteniment i suport de l’aplicació de gestió administrativa MSAYTOS, per
un import de 44.972 eur més 9.444,12 eur d’IVA (total: 54.416,12) i es va requerir a l’empresa
MATICOSINFO, SL, per tal que, dins del termini de 7 dies, presentés la garantia definitiva i la
documentació relativa a la capacitat i solvència.
Vist que el licitador compleix els requisits necessaris per ser adjudicatari i ha aportat la
documentació requerida.
Vist que el licitador ha sol·licitat que pel que fa al dipòsit de la garantia definitiva, es compensi
aquesta amb l’import de la garantia definitiva dipositat en data gener de 2017 com adjudicatària de
l’anterior contracte.
Vist que dels antecedents que consten a l'Ajuntament resulta que efectivament en data dia 5 d’octubre de
2017 MATICOSINFO, SL com a adjudicatària de l'esmentada licitació, va constituir mitjançant
transferència bancària la garantia definitiva per import de 3.200,40 eur.
Atès l’import de la garantia de la present licitació és del 5%, per tant, 2.248,6 eur, s’informa favorablement
que es pugui compensar.
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Atès l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan de
contractació correspon a l'Alcaldia.
Per tot l’exposat i a l'empara de les competències delegades per Decret d'Alcaldia núm.254/2019,
de 9 de juliol, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment i suport de l’aplicació de gestió

administrativa MSAYTOS, a favor de l’empresa MATICOSINFO, SL, per un import de
44.972 eur més 9.444,12 eur d’IVA (total: 54.416,12), amb la compensació de la garantia
definitiva amb l’import dipositat en l’anterior contractació, amb càrrec a la partida 3020892000-21600, amb una previsió de les següents anualitats:
2021 (3 mesos): 5.621,49 eur més 1.180,51 eur d’IVA. Total: 6.802 eur.
2022 (12 mesos) : 22.486 eur més 4.722,06 eur d’IVA. Total: 27.208,06 eur.
2023 (9 mesos): 16.864,51 eur més 3.541,55 eur d’IVA. Total: 20.406,06 eur
SEGON.- Requerir l’adjudicatària per tal que formalitzin el contracte dins del termini de
cinc dies posteriors als 15 dies d’espera per a possible interposició de recurs especial,
d’acord amb l’article 153.3 de la Llei de contractes del sector públic. .
TERCER.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors.

I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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