DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Núm. d'expedient: N803/U250/2019/000006
ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la contractació del
subministrament de l’aplicació informàtica per dispositius mòbils que permet la connexió i gestió
amb el Portal de l’Empleat EPSILON de Recursos Humans.
INFORME:
•

Sobre la necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte:

El servei de Recursos Humans en el seu informe de data 13/05/2019 justifica la necessitat de
dotar-nos d’una aplicació per dispositius mòbils, per tal de permetre el registre de la jornada
laboral dels treballadors municipals mitjançant els mateixos. Es planteja la realització d’una
prova pilot anomenda OTIMUM amb uns 60 treballadors dins del marc del projecte europeu
eDUSI.
Aquesta aplicació ha d’estar connectada a l’aplicació EPSILON de gestió de Recursos Humans
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a través del seu Portal de l’Empleat.
Aquesta actuació està inclosa dins del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 20152020 que estableix en la Linía d’Actuació 3 el Desenvolupament de la e-administració.
L’empresa Carlos Castilla Ingenieros SA presenta oferta pel subministrament de la citada
aplicació per import de 7.707,22 €, l’IVA inclòs, que es considera adeqüada.
•

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:

CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA
c/ Informàtica 5
43330 Riudoms
Tarragona
NIF: A4306629-9
•

Sobre la reserva d'import i el pagament:

L'import a adjudicar és de 7.707,22 € dels quals 6.369,60 € corresponen a la base i 1.337,62 €
són l'IVA.
•

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 i s’imputarà al projecte

comptable 2017/2/U220/1 OT2 Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC
Així mateix, es declara que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les
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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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