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MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE PROPOSTA DE DESPESA PLURIENNAL APROVAT
PEL GOVERN EN DATA 1 D’AGOST DE 2019, PER ATENDRE LA CONTRACTACIÓ DEL
PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS COMPONENTS FLASH DE L’ENTORN VIRTUAL
D’APRENENTATGE PARLA.CAT A UNA ALTRA TECNOLOGIA SUPORTADA TANT
ACTUALMENT COM EN UN FUTUR PELS PRINCIPALS NAVEGADORS D’INTERNET PEL
PERÍODE 2020-2021 (EXPEDIENT 1071).
En data 1 d’agost de 2019, el Govern de la Generalitat va aprovar la despesa amb càrrec a
exercicis futurs, per un import total d’1.500.000 euros, per a la contractació del projecte
d’adequació dels components flash de l’entorn virtual d’aprenentatge Parla.cat, a una
tecnologia suportada, tant actualment com en el futur, pels principals navegadors d’internet,
segons el detall següent:
Any
2020
2021
TOTAL

Import
1.000.000
500.000
1.500.000

Aquesta despesa esta imputada a la partida CU0200 D/228000500/1210/0000 Solucions TIC
CTTI – Projectes sota demanda, atès que és el CTTI qui està tramitant l’expedient de
contractació del projecte, d’acord amb les seves funcions.
En data, 29 de maig de 2020, és va publicar en la Plataforma de Contractació Pública l’anunci
del contracte “Servei d’adequació tecnològica del PARLA.CAT del Departament de Cultura”,
sent l’òrgan de contractació el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya (CTTI), l’import de licitació 1.444.461,70 euros i el termini
d’execució de 18 mesos des de la data d’adjudicació. La data d’adjudicació de l’esmentat
contracta està prevista pel mes d’octubre d’enguany i inici d’execució el mes de novembre del
2020 i la finalització de l’execució el mes d’abril de 2022.
Atès que les condicions inicials en la que es va proposar la despesa pluriennal aprovada l’1
d’agost del 2019, han canviant substancialment, i tenint en compte la previsió de facturació que
preveuen els plecs aprovats, es proposa la següent modificació de la despesa pluriennal:
Any

2020
2021
2022
TOTAL

Import
Pluriennal
aprovat
1/8/2019
1.000.000
500.000
0
1.500.000

Import
Baixa/Alta
- 935.801,70
+510.020,55
+370.242,85

Import nova
proposta de
pluriennal
64.198,30
1.010.020,55
370.242,85
1.444.461,70

Previsió
execució
contracte
2 mesos
12 mesos
4 mesos
18 mesos

En aquest sentit, es proposa incrementar una anualitat la despesa pluriennal i una modificació
de l’import total en 1.444.461,70 euros amb una nova distribució en les anualitats 2020-2022.
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Per tot el que s’ha exposat i d’acord amb l’article 36 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, es
proposa la tramitació d’aquest expedient de modificació de despesa pluriennal perquè sigui
aprovat en acord de govern.
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