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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Núm.:

Relació de fets
1. En data 16 d’abril de 2015 es va formalitzar el contracte per a
l’adquisició de llicència, implantació i manteniment d’una aplicació
informàtica per la gestió del patrimoni (GPA) dels ens locals de la
demarcació de Girona entre la Xarxa Local de Municipis Gironins de la
Diputació de Girona (XALOC) i l’empresa Aytos Soluciones
Informáticas SLU.
2. Informe emès pel director dels Servei d'Assistència Tècnica als
Municipis en data 17 de gener de 2019, relatiu a la necessitat d’iniciar
la licitació del servei de manteniment de l’aplicatiu esmentat.
3. Resolució d’inici de l’expedient dictada pel president delegat de
XALOC en data 18 de gener de 2019.
4. El director de l’Àrea de Serveis i Sistemes Informàtics ha emès, en
data 22 de gener de 2019, informe en què es proposa la contractació
del servei de manteniment del GPA amb l’empresa Aytos Soluciones
Informáticas SLU, atès que és l’empresa titular dels drets de
l’aplicació informàtica GPA.
5. En la mateixa data, el director de l’Àrea de Serveis i Sistemes
Informàtics ha elaborat el Plec de condicions tècniques que ha de
regular aquesta contractació.
6. Informe jurídic i de secretaria relatiu al plec de clàusules
administratives particulars, signat en data 13 de febrer de 2019 pel
secretari general de la Diputació de Girona i per la directora de l’Àrea
d’Administració i Organització de XALOC.
7. Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte,
signat en data 13 de febrer de 2019 pel secretari general de la
Diputació de Girona i per la directora de l’Àrea d’Administració i
Organització de XALOC.
8. Proposta de resolució de data 21 de febrer de 2019 i informe de
fiscalització núm. 2019/72 emès en data 12 de març de 2019.
9. Resolució relativa a l’aprovació de l’expedient de contractació i del
plec de clàusules administratives particulars dictada pel president
delegat de XALOC en data 13 de març de 2019.
10.Invitació a participar en el procediment negociat enviada a Aytos
Soluciones Informáticas SLU en data 14 de març de 2019.
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11.Proposta econòmica presentada per l’empresa Aytos Soluciones
Informáticas SLU en data 5 d’abril de 2019 (RE 2019010291).
12.Havent finalitzat el termini de presentació d’ofertes, va obrir-se en
data 8 d’abril de 2019, mitjançant l’eina Sobre Digital, la proposta
presentada per l’empresa per a la prestació del servei objecte del
contracte amb el resultat següent:
_Preu pel manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió patrimonial
(GPA), l’assistència i consultoria relativa a l’aplicació, i la lliure
distribució de la llicència d’ús del programa als ens locals de Girona
adherits al Pla de serveis d’assistència comptable de XALOC al llarg
del termini de durada inicial del contracte (dues anualitats):
67.000,00 euros més IVA
_
Preu
unitari
corresponent
a
una
jornada
d’assistència/formació/consultoria presencial:
900,00 euros més IVA
13.El dia 8 d’abril de 2019 XALOC ha requerit aquesta empresa perquè
millori la seva primera proposta en el marc de la negociació establerta
en la clàusula 12a del PCAP.
14.Havent realitzat la negociació, Aytos Soluciones Informáticas SLU ha
millorat la seva proposta presentant en data 10 d’abril de 2019 (RE
2019011011) el preu següent:
_Preu pel manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió patrimonial
(GPA), l’assistència i consultoria relativa a l’aplicació, i la lliure
distribució de la llicència d’ús del programa als ens locals de Girona
adherits al Pla de serveis d’assistència comptable de XALOC al llarg
del termini de durada inicial del contracte (dues anualitats):
65.280,00 euros més IVA
_
Preu
unitari
corresponent
a
una
jornada
d’assistència/formació/consultoria presencial:
900,00 euros més IVA
15.Informe relatiu a l’aprovació de l’oferta presentada emès per la
directora de l’Àrea d’Administració i Organització en data 11 d’abril de
2019 i proposta d’aprovació de l’oferta, emesa per la gerència de
XALOC en data 11 d’abril de 2019.
16.Resolució del president delegat de XALOC, de data 12 d’abril de 2019,
d’aprovació de l’oferta i requeriment de la documentació necessària
per a l’adjudicació del contracte així com del document acreditatiu
d’haver constituït la garantia definitiva.
17.En data 2 de maig de 2019, l’empresa Aytos Soluciones Informáticas
SLU ha presentat (RE 2019013199) la documentació requerida per
procedir a l’adjudicació del contracte i ha constituït la garantia
definitiva per import de 3.264,00 euros mitjançant aval bancari núm.
04388555.
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18.Informe relatiu a l’adjudicació del contracte emès per la directora de
l’Àrea d’Administració i Organització de XALOC en data 3 de maig de
2019.
19. Proposta de resolució d’adjudicació del contracte de data 6 de maig
de 2019 emesa per la gerència de XALOC i informe de fiscalització
núm. 2019/2017 de data 17 de maig de 2019.

Fonaments de dret
1. L’article 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
2. L’article 169 de la LCSP en relació amb la negociació.
3. L’article 107 de la LCSP en relació amb la garantia definitiva.
4. L’article 18, lletra d), dels Estatuts de XALOC confereixen a la
gerència la facultat de formular propostes a la presidència.
5. Quant a l’òrgan competent, l’apartat 1r de la 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 seus Estatuts 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, delega la presidència de
l’organisme.

Resolució
En virtut de l’anterior, RESOLC:
PRIMER.- ADJUDICAR a Aytos Soluciones Informáticas SLU, amb CIF
B41632332, el contracte del Servei de manteniment de l’aplicatiu informàtic
de Gestió Patrimonial (GPA), d’acord amb el contingut del plec de clàusules
administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques, les
condicions de la seva oferta i els preus proposats:
_Preu de Manteniment de l’aplicatiu (dues anualitats):
Preu
IVA
65.280,00€
13.708,80€

Total
78.988,80€
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_Preu
unitari
hora
corresponent
d’assistència/formació/consultoria presencial:
Preu
IVA
900,00€
189,00€

a

una

APROVAT
21/05/2019 08:16

jornada

Total
1.089,00€

SEGON.- DISPOSAR a nivell pressupostari una despesa màxim de
87.700,80 euros (IVA inclòs), i les corresponents plurianualitats que per a
cada exercici autoritzin els pressupostos respectius que es faran efectives
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
_Manteniment de l’aplicatiu
EXERCI
CI
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
20 9200 21900_Reparació i
manteniment programari
20 9200 21900_Reparació i
manteniment programari
20 9200 21900_Reparació i
manteniment programari
Total:

BASE
IMPOSABLE
19.040,00€

IVA
(21%)
3.998,40€

TOTAL
(amb IVA)
23.038,40€

32.640,00€

6.854,40€

39.494,40€

13.600,00€

2.856,00€

16.456,00€

65.280,00€

13.708,80€

78.988,80€

BASE
IMPOSABLE

IVA
(21%)

TOTAL
(amb IVA)

_Assistència/formació
EXERCI
CI
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
30/9200/22606,
conferències i cursos
30/9200/22606,
conferències i cursos
30/9200/22606,
conferències i cursos

reunions,
2.100,00€

441,00€

2.541,00€

3.600,00€

756,00€

4.356,00€

1.500,00€
7.200,00€

315,00€
1.512,00€

1.815,00€
8.712,00

reunions,
reunions,
Total:

TERCER – REAJUSTAR la imputació pressupostària de la despesa
autoritzada en la licitació segons deriva de l’adjudicació, d’acord amb el
següent detall, tot autoritzant i cancel·lant les corresponent despeses:
20 9200 21900_Reparació i manteniment programari
Anualitat
2019
2020
2021

Document
comptable
920190000257
920199000013
920199000013

Import
autoritzat
30.401,25€
40.535,00€
10.133,75€

Alta

Baixa

Total
adjudicat

0,00€
0,00€
6.322,25€

7.362,85€
1.040,60€
0,00€

23.038,40€
39.494,40€
16.456,00€

81.070,00€

6.322,25€

8.406,45€

78.988,80€

30 9200 22606_Reunions, conferències i cursos
Anualitat
2019
2020
2021

Document
comptable
920190000258
920199000014
920199000014

Import
autoritzat
3.267,00€
4.356,00€
1.089,00€

Alta

Baixa

Total
adjudicat

0,00€
0,00€
726,00€

726,00€
0,00€
0,00€

2.541,00 €
4.356,00 €
1.815,00 €

8.712,00€

726,00€

726,00€

8.712,00€
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QUART.- REQUERIR Aytos Soluciones Informáticas SLU perquè en el
termini màxim de 5 dies, a comptar des de la finalització del termini de 15
dies atorgat per interposar recurs especial en matèria de contractació
davant Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, comptadors a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’adjudicació en el perfil del
contractant, comparegui a XALOC per formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a Aytos Soluciones Informática
SLU.
SISÈ.- COMUNICAR la present resolució a l’Àrea de Serveis i Sistemes
Informàtics i a l’Àrea de Servei d’Assistència Tècnica als Municipis així com
a la Intervenció i a Tresoreria de XALOC.
SETÈ.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del contractant.

A Girona, en la data que consta a la signatura electrònica.

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze
dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la remissió de la seva notificació.
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