Número de registre: 2022-04-27 ECAS-17677/2021

Resolució: Contractar el dret d'ús i suport del programari de gestió TIC del fabricant EASYVISTA
Òrgan Gestor: Servei de Contractació

Servei de Contractació
Plaça Didó, 5
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 00
contractacio@terrassa.cat

Ref.: Expedient ECAS-17677/2021

RESOLUCIÓ:
El 10 de desembre de 2021, el cap d’Infraestructures i Operacions del Servei de Tecnologia i
Sistemes d'Informació de l’Ajuntament de Terrassa ha informat sobre la necessitat i idoneïtat
de contractar els serveis de dret d’ús, manteniment i suport del programari de gestió de
serveis tecnològics del fabricant EasyVista. Aquest programari permet gestionar els diferents
processos (incidències, peticions, coneixement, etc.) i actius tecnològics corporatius.
De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), el contracte és necessari per al compliment i la
realització dels fins institucionals de l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de
les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat
del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la realització dels següents
serveis:
a) Dret d’ús del programari EasyVista.
b) Suport tècnic del producte enfront incidències.
c) Actualitzacions del programari.
Aquest programari és essencial per la correcta gestió dels serveis tecnològics de
l’Ajuntament. L’inventari d’actius tecnològics (PC’s, servidors, equips de comunicacions,
aplicacions, etc.) i el seu cicle de vida, el catàleg de serveis, les incidències i peticions es
gestionen a través d’aquest programari, per tant s’esdevé en un element essencial pel
Servei de Tecnologia. Per facilitar la gestió de les actualitzacions i optimitzar els esforços del
personal intern del Servei de Tecnologia, es proposa fer ús d’aquest programari en el núvol
del propi fabricant
El pressupost base de licitació del contracte és de 150.000,00 euros, exclòs l’IVA.

Any

Durada inicial

Eventual pròrroga

Durada

Despesa

Despesa

2022

10 mesos

25.000,00 €

-

-

2023

12 mesos

62.500,00 €

-

-

2024

12 mesos

62.500,00 €

-

-

2025

2 mesos

-

10 mesos

62.500,00 €

2026

-

-

2 mesos

-

La quota actual corresponent de l'IVA és el 21%.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes

142.500,00 €

Costos indirectes

7.500,00 €
Total

150.000,00 €
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El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a unitats lliurades de
llicències.
Preu/u. màxim,

Any

Unitat

Unitat estimades

2022

Llicència

20

1.250,00 €

2023

Llicència

50

1.250,00 €

2024

Llicència

50

1.250,00 €

2025

Llicència

50

1.250,00 €

exclòs l’IVA

El nombre total de llicències incloses en el contracte no es defineix amb exactitud, pel fet
d'estar subordinat a les necessitats de l'Ajuntament. Les unitats estimades per a cada
anualitat té el caràcter de nombre màxim de llicències a contractar.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article
101 de la LCSP, calculant la seva durada inicial i les pròrrogues eventuals del contracte, és
de dos-cents dotze mil cinc-cents euros (212.500,00 €), exclòs l’IVA.
Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Valor estimat

150.000,00 €

62.500,00 €

212.500,00 €

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, cent
vuitanta-un mil cinc-cents euros (181.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3121.92005.20900 dels Pressupostos Municipals dels any 2022, 2023 i 2024:

Any

Durada inicial
Despesa

2022

30.250,00 €

2023

75.625,00 €

2024

75.625,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
El contracte tindrà una durada des de la seva formalització fins el 28 de febrer de 2025. El
contracte es podrà prorrogar durant un any, fins el 28 de febrer de 2026.
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment negociat (sense publicitat
prèvia), de conformitat amb el que estableixen l’article 131.2 i 168, lletra a), apartat 2n., de la
LCSP. L’òrgan de contractació sol·licitarà oferta a l’única empresa a qui, per raons
tècniques, es pot encomanar aquest contracte: EASYVISTA SLU. La no existència de
competència per raons tècniques es justifica en l’informe de necessitat i idoneïtat, en el qual
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s’especifica que EASYVISTA SLU és l’empresa fabricant del programari i l’única que pot
assumir de forma immediata la correcta prestació del servei i realitzar el manteniment en el
desplegament particularitzat de l’Ajuntament de Terrassa, ja que és l’únic que pot proveir el
servei d’ús del programari en la seva infraestructura de computació en el núvol.
L’empresa Easyvista SLU va autoritzar l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa
de l’AEAT i la TGSS l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. Segons la comprovació que va fer l’òrgan de
contractació, l’empresa Easyvista SLU està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
L’empresa Easyvista SLU va presentar, mitjançant la seu electrònica, la documentació
justificativa que acredita de tenir les condicions de solvència econòmica i financera i tècnica
o professional d’acord amb les clàusules 16a i 17a del PCAP, i d'haver constituït la garantia
definitiva d’un 5 por 100 del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, set mil cinc-cents
euros (7.500,00 €).
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona del LCSP, correspon a
l'alcalde la competència com a òrgan de contractació respecte a aquest contracte.
L'alcalde president, mitjançant decret amb número de registre 2020-11-05 DELE11407/2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d'alcalde de l'Àrea de
Serveis Generals i Govern Obert. Aquesta Tinència d'Alcaldia declara no incórrer en cap
circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte
d'interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de
conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa.
Per tot això i en ús de les facultats delegades pel decret d'Alcaldia-Presidència amb número
de registre 2020-11-05 DELE-11407/2020, aquest tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis
Generals i Govern Obert,
Per tot això, i en atenció als antecedents esmentats,
RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de dret
d’ús, manteniment i suport del programari de gestió de serveis tecnològics del fabricant
EasyVista.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte.
Tercer.- Adjudicar a EASYVISTA SLU el contracte de serveis de serveis de dret d’ús,
manteniment i suport del programari de gestió de serveis tecnològics del fabricant
EasyVista, per un preu unitari per unitat lliurada de llicència de 1.250,00 €, exclòs l'IVA,
d’acord a l’oferta presentada.
La quota actual corresponent de l'IVA és el 21%.
El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a unitats lliurades de
llicències. El nombre total de llicències incloses en el contracte no es defineix amb exactitud,
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pel fet d'estar subordinat a les necessitats de l'Ajuntament. Les unitats estimades per a cada
anualitat té el caràcter de nombre màxim de llicències a contractar.
Quart.- El contracte tindrà una durada des de la seva formalització fins el 28 de febrer de
2025. El contracte es podrà prorrogar durant un any, fins el 28 de febrer de 2026.
Cinquè.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent vuitanta-un mil cinc-cents euros (181.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3121.92005.20900 dels Pressupostos Municipals dels any
2022, 2023 i 2024:
Durada inicial

Any

Despesa

2022

30.250,00 €

2023

75.625,00 €

2024

75.625,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Sisè.- Advertir l’empresa adjudicatària que les factures hauran de portar informació
codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (Oficina comprable,
òrgan gestor i unitat tramitadora). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o
l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a
les factures són:
Servei
Tecnologia i Sistemes
d’Informació

Oficina
comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

LA003834

LA004477

LA004477

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que
en el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per
a l’Ajuntament.
Setè.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, el
director de serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, a qui correspondrà supervisar-ne
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
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Vuitè.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies
hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació al licitador, d'acord amb l'article 153.3
de la LCSP.
Novè.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
Desè.- Comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 346 LCSP.
Onzè.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a l’adjudicatari i als serveis de l’Ajuntament
que correspongui perquè el facin efectiu.
Isaac Albert i Agut
El tinent d’alcalde de l’Àrea de
Serveis Generals i Govern Obert
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