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PROPOSTA 
 
 
L’àrea d’Economia utilitza l’aplicació de Gestió d’Ingressos SPAI GI per al control i gestió dels 
ingressos municipals. 
 
Per a un bon ús d’aquesta aplicació es fa necessària la contractació del servei de manteniment 
i suport tècnic informàtic pel període que va del 01.01.2017 al 31.12.2017, 
 
Vist el pressupost presentat per SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL, que puja la quantitat total de 
1.835,38.-euros (IVA inclòs), i es concreta en la prestació dels següents serveis: 
 

- Actualització i millora de les aplicacions 
- Adaptació als canvis normatius 
- Suport funcional i operatiu de les aplicacions 
- Suport tècnic informàtic 
- Correcció d’errors i resolució d’incidències 

 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els acords següents. 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 1.835,38.-euros (Base imposable: 1.516,85.-+ 318,53.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 00.931A0.216 Equips per a processos d’informació 
- Concepte: Servei de manteniment i suport tècnic de l’aplicació de Gestió Ingressos SPAI 

GI, pel període que va del 01.01.2017 al 31.12.2017 
 
2n.- Contractar amb SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL, amb NIF B41805557, aquest servei, conforme 
el seu pressupost amb referència P1600204 – YFR, de data 21 de novembre de 2016. 
 
Sant Celoni, 
El regidor d’Economia 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma García i Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que el present acte administratiu: 
 
o Ha estat fiscalitzat prèviament amb el següent resultat: 

o Intervingut i conforme: 
 Sense observacions 
 Amb observacions complementàries.Núm: 
 

o Intervingut amb objeccions: 
 No suspensives. Núm: 
 Suspensives. Núm: 
 

o No subjecte a fiscalització                L’INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 

 
o No ha estat fiscalitzat prèviament   

Data  ........./.........../.................. 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 10 de febrer de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Servei de manteniment i suport tècnic informàtic de l’aplicació de Gestió d’Ingressos SPAI GI, 
per tot l’any 2017. 
 
Fets 
 
L’àrea d’Economia utilitza l’aplicació de Gestió d’Ingressos SPAI GI per al control i gestió dels 
ingressos municipals. 
 
Per a un bon ús d’aquesta aplicació es fa necessària la contractació del servei de manteniment 
i suport tècnic informàtic pel període que va del 01.01.2017 al 31.12.2017, 
 
Vist el pressupost presentat per SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL, que puja la quantitat total de 
1.835,38.-euros (IVA inclòs), i es concreta en la prestació dels següents serveis: 
 

- Actualització i millora de les aplicacions 
- Adaptació als canvis normatius 
- Suport funcional i operatiu de les aplicacions 
- Suport tècnic informàtic 
- Correcció d’errors i resolució d’incidències 

 
Vista la proposta del regidor de l’àrea d’Economia. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 1.835,38.-euros (Base imposable: 1.516,85.-+ 318,53.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 00.931A0.216 Equips per a processos d’informació 
- Concepte: Servei de manteniment i suport tècnic de l’aplicació de Gestió Ingressos SPAI 

GI, pel període que va del 01.01.2017 al 31.12.2017 
 
2n.- Contractar amb SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL, amb NIF B41805557, aquest servei, conforme 
el seu pressupost amb referència P1600204 – YFR, de data 21 de novembre de 2016. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 
 

 


