UNITAT D’ASSISTÈNCIA A LA PLANIFICACIÓ I
L’AVALUACIÓ
ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la contractació del
programari MIDENET pel seguiment de programes i projectes, cofinançat al 50% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional
d'Espanya FEDER, 2014 -2020
INFORME:
•

Sobre la necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte:

És necessari i convenient disposar d’un programa que faciliti el seguiment de programes i
projectes integrat amb les diferents bases de dades de la corporació, especialment pel control i
seguiment del projecte europeu CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi, entre d’altres.
Aquest programari hauria de substituir al que actualment s’utilitza pel seguiment del Pla de
Govern (SISPAM) que ha estat operatiu des de l’any 2007 fins l’actualitat i que actualment
necessitaria una important actualització per incorporar elements d’integració entre d’altres,
MIDENET ofereix de sèrie aquestes funcionalitats.
És convenient disposar d’un programari, degudament actualitzat, així com també el suport
tècnic en casos d'incidència en el funcionament del mateix.
•

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:
PKF ATTEST ITC S.L.
Alda. Mazarredo 69 – 5º
48009 BILBAO
NIF: B95187290

•

Sobre la reserva d'import, pagament, finançament i la consignació pressupostària:

Els imports a adjudicar i les obligacions econòmiques aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària que determini el Departament d’Informàtica per import de 10.798,65 € dels
quals 8.924,50 € corresponen a la base i 1.874,15 € són l’IVA. 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 Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC
El pagament de la despesa es farà, prèvia presentació de les factures corresponents validades
pel tècnic municipal, dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de la mateixa.
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.
Sant Boi de Llobregat, 23 de gener de 2019.
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