DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Núm. d'expedient: N803/U250/2018/R/59
ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la contractació
de la consultoria d’anàlisi, clarificació de requeriments i planificació per a l’evolució
en l’Administració Electrònica amb adequació al projecte CAPACI[u]TAT: Estratègia
DUSI Sant Boi 2015-2020
INFORME:
•

Sobre la necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte:

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el seu procés de millora i modernització
continua partint de la voluntat de satisfer les necessitats i optimitzar la prestació dels
seus serveis, està duent a terme una sèrie de projectes i actuacions en compliment
de la llei 11/2007 de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
i de la llei catalana 29/2010 de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector
públics de Catalunya així com de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i de la llei 40/2015, d' 1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic per tal de facilitar i promoure la
implantació de l'administració electrònica.
Aquesta actuació està inclosa dins del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant
Boi 2015-2020 que estableix en la Linía d’Actuació 3 el Desenvolupament de la eadministració.
Per tal d’orientar-nos en la determinació, definició i clarificació dels projectes,
requeriments tecnològics, de gestió i organitzatius per dur-la a terme es convenient
la realització d’una consultoria externa a tal fi.

•

Sobre els fonaments jurídics:

Adjudicació de contracte de subministrament, com a contracte menor, de conformitat
als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
•

Sobre l'empresa:

Les dades de l'empresa per a l'adjudicació d'aquest contracte són:
CONSILIARIA CONSULTING, S.L.
Llull 480 13 1
08930 Sant Adrià de Besós
Barcelona
NIF: B66566233
•

Sobre la reserva d'import i el pagament:

L'import a adjudicar és de 6.776,00 €, dels quals 5.600,00 € corresponen a la base i
1.176,00 € són l'IVA.
El pagament de la despesa es farà, prèvia presentació de la factura corresponent i
validada pel tècnic municipal, una vegada realitzat el lliurament, dins dels trenta dies
següents a la data d'aprovació de la mateixa.
•

Sobre el finançament i la consignació pressupostària:

L'obligació

econòmica

del

subministrament

anirà

a

càrrec

de

l'aplicació

pressupostària 250.92040.22706 "Instal·lacions i assessoria informàtica", amb
dotació pressupostària suficient en el moment del present procediment.
Dit import està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020."
Així mateix, es declara que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit
més contractes menors que, individual o conjuntament, superen la xifra del contracte
menor.
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