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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2019, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent
acord:
"Per acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2019, es va iniciar i
aprovar l'expedient per contractar els serveis de manteniment del programari
Firmadoc i Sicalwin, es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars,
el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convidar a l'empresa AYTOS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU, amb NIF B41632332, perquè presentés
oferta.
D'acord amb l'informe tècnic de data 16 de gener de 2019, emès pel cap del Servei
de Sistemes i Tecnologies de la Informació, que proposa la contractació i per les
raons que s'hi exposen, s'han de seguir els tràmits dels articles 168.a.2 i 170 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), per ser l'empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU, amb NIF
B41632332, desenvolupadora del programari i l'única que pot realitzar les tasques
de manteniment, a qui se li pot encomanar el compliment de la prestació.
En data 19 de març de 2019, l'empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS
SLU va presentar oferta pels esmentats serveis.
En data 25 de març de 2019, el cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació va emetre informe de valoració de l'oferta, informant que l'oferta
presentada "compleix els requisits dels plecs, i d'acord amb la clàusula XVI es pot
procedir a la negociació, i en el cas que l'empresa no millorés la seva oferta es pot
adjudicar d'acord amb l'oferta inicialment presentada" a l'empresa AYTOS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU.
Vist els antecedents obrants a l'expedient núm. 2019001957.
En data 26 de març de 2019, mitjançant comunicat extern emès per la cap de servei
de Contratació i Compres, es va requerir a l'empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS SLU per tal que presentés una instància millorant la seva oferta.
L'empresa va presentar escrit amb número de registre d'entrada 2019025013 de
data 29 de març de 2019 ratificant-se en l'oferta inicialment presentada.
En data 3 d'abril de 2019, mitjançant comunicat extern emès per la cap de servei de
Contractació i Compres, es va requerir a l'empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS SLU per tal que presentés la documentació que acredités la
possessió i validesa dels documentas a què fa referència la clàusula XVIII.2 del
PCAP, concretament els documents justificatius de la capacitat d'obrar, la
representació de la persona signant de l'oferta i el resguard de constitució de la
garantia definitiva. L'empresa va donar compliment al requriment dins el termini
establert a l'efecte (Registre d'entrada número 2019031143 de 17/04/2019), i va
constituir la garantia definitiva el mateix dia amb número d'operació 320190003326.
Vist que s'ha comprovat mitjançant el sistema Via Oberta del Consorci AOC que
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l'empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU està al corrent de pagament
amb les obligacions tributàries de l'Agència Tributaria i amb la Seguretat Social, així
com al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Girona, segons les dades que
consten en la Tresoreria municipal.
De conformitat amb els articles 150.3 i 151 de la LCSP.
D'acord amb la Disposició Addicional segona de la LCSP, i amb el decret de
l'Alcaldia de 4 de juny de 2018, d'acord amb el qual es delega la competència en
matèria de contractació a la Junta de Govern Local.

Primer.- ADJUDICAR la contractació dels serveis de manteniment del programari
Firmadoc i Sicalwin, a favor de l'empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS
SLU, amb NIF B41632332, per un import total anual de CATORZE MIL QUATRECENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (14.476,26 €). Aquest
import es desglossa en ONZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS (11.963,85 €), de pressupost net, més DOS MIL CINCCENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (2.512,41 €) d'IVA calculat
al tipus del 21 %.
L'import corresponent a l'any 2019 (període 1 de juny de 2019) és de VUIT MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(8.444,49 €), IVA inclòs.
Amb càrrec a la partida 2019 413 92000 21600 Manteniment equipament informàtic.
La resta de l'import de SIS MIL TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS (6.031,77 €) es pagarà amb càrrec a la partida que correspongui de
l'exercici 2020.
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Segon.- La durada del contracte s'estableix per un termini d'un any, a partir del dia 1
del mes següent a la data de formalització del mateix, i es podrà prorrogar per una
altra anualitat, fins a un màxim total de 2 anys. De conformitat amb el que disposa
l'article 29.2 de la LCSP, la pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà
obligatòria per l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos
mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
Tercer.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i disposar-ne la
publicació en el Perfil del Contractant, en el termini de 15 dies màxim, de conformitat
amb l'article 151.1 de la LCSP.
Quart.- REQUERIR a l'adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar del següent al de la notificació de l'adjudicació, comparegui a
l'Ajuntament per a la formalització del contracte, de conformitat amb l'article 153.3 de
la LCSP.
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el corresponent
contracte, mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona,
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en un termini no superior a 15 dies a comptar de la signatura del contracte, de
conformitat amb l'article 154 de la LCSP.

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4268951 V1R0I-2984M-IQUZ6 15ED71EC6774C9E8A4438C914942BAB6926C3AFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Sisè.- "
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 3 de maig de 2019

APROVAT

