DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Núm. d'expedient: N810/U250/2018/000036
ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la contractació
del subministrament de la nova versió del Gestor d’Expedients adaptat a la
tramitació electrònica, mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons
d’exclusivitat.
INFORME:
•

Sobre la necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte:

Cal adaptar l’actual versió del nostre Gestor d’Expedients per tal de poder tramitar
electrònicament tot l’expedient. Per tal motiu cal incorporar-li prestacions tals com la
signatura electrònica, la notificació telemàtica i la interoperabilitat amb altres
administracions.
S’han elaborat els plecs de condicions que tenen per objecte la contractació del
desenvolupament de les modificacions necessàries en el gestor d’expedients per
adaptar-lo als requeriments de l’administració electrònica, el seu subministrament i la
posta en marxa.
L’actual Gestor d’Expedients de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat està
desenvolupat per l’empresa Barcelonesa de Software.Net i és propietat de la mateixa,
que posseeix els drets de propietat intel·lectual sobre el mateix, per la qual cosa cal
aplicar el procediment negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat.
Aquest subministrament està inclòs dins del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI
Sant Boi 2015-2020 que estableix en la Linía d’Actuació 3 el Desenvolupament de la
e-administració.
•

Sobre els fonaments jurídics:

Adjudicació de contracte de subministrament pel procediment negociat sense
publicitat per aplicació de l’article 168 a) 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:
BARCELONESA DE SOFTWARE I NETWORKING SL
Avda Diagonal 460, 7 1
08006 Barcelona
Barcelona
NIF: B62462643
•

Sobre la reserva d'import i el pagament:

L'import màxim de licitació és de 34.848,00 €, dels quals 28.800,00 € corresponen a
la base i 6.048,00 € 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 250.92040.64100 "Adquisició Aplicacions Informàtiques", 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."
Sant Boi de Llobregat, 3 d'octubre de 2018.
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