DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Núm. d'expedient: N805/U250/2019/000015
ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la renovació del servei de
l’aplicació informàtica DECIDIM per gestionar procesos participatius, mitjançant contracte
menor.
INFORME:
•

Sobre la necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte:

Des de l'àmbit de Participació Ciutadana i Proximitat, s'ha demanat la continuació durant 3 anys
dels serveis prestats per la plataforma informàtica DECIDIM per gestionar procesos
participatius que es va posar en marxa l’any 2018.
Aquesta actuació està inclosa dins del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-
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2020 que estableix en la Linía d’Actuació 2 el Desenvolupament de l’e-Govern.

•

Sobre els fonaments jurídics:

Adjudicació de contracte de servei, 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:
CODITRAMUNTANA SL
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Ed. J. Casademont, planta 1 Dep 31
17003 Girona
NIF: B55164727

•

Sobre la reserva d'import i el pagament:

L'import a adjudicar és de 14.534,52 €, dels quals 12.012,00 € corresponen a la base i 2.522,52
€ 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
250.92040.21600 “Manteniment Equips i Aplicacions, 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
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que,
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individual o conjuntament, superen la xifra del contracte menor.

Sant Boi de Llobregat, 13 de juny de 2019
Signat
electrònicament
per nom CPISR1 C Josep Maria
Roca Serradell
en data
13/06/2019 i
hora 7:57:17

Josep Maria Roca i Serradell
Cape de Sistemes d'Informació

