INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR EL MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA
DE PROGRAMARI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (DECIDIM) DURANT 2020

a)

Objecte del contracte
El contracte té per objecte el lloguer i serveis associats relacionats amb l’ús d’una plataforma de
participació ciutadana basada en el programari DECIDIM.
L’objecte d’aquest contracte no s’ha alterat per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
El codi CPV associat a l’actuació és el 72416000-9 , que correspon a “Proveedores de servicio de
aplicaciones”.

b)

Necessitat i idoneïtat del contracte
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 de forma no exhaustiva
en:
• Utilització del programari DECIDIM en modalitat de servei en una plataforma específica per
l’Ajuntament de Terrassa, en una instància pública i en una de proves.
• Manteniment i actualització de la plataforma en la instància pública.
• Manteniment i actualització de la plataforma en la instància de proves.
• Contractació d’una bossa de 40 hores per desenvolupament de noves utilitats associades a
l’augment i millora de la participació ciutadana en processos de decisió, a usar durant la
durada de tot el contracte, sense estar subjecta a anualitats.

c)

Insuficiència de mitjans
L’Ajuntament de Terrassa no disposa dels mitjans necessaris per hostatjar la plataforma en les
tecnologies en les que está desenvolupada i sobre les que es sustenta.

d)

Valor estimat
El valor estimat del contracte, incloses la durada inicial (24 mesos) i l’eventual prorroga (1 any) és de
és de VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS euros (26.400,00 euros), exclòs l’IVA.
Pressupost màxim
17.600,00 €

Eventuals pròrrogues
8.800,00 €

Eventuals increments

Valor estimat

0,00 €

26.400,00 €

El pressupost màxim del contracte per un període de DOS (2) anys és de VINT-I-UN MIL DOS-CENTS
NORANTA-SIS Euros (21.296,00 €), IVA inclòs. La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de les
prestacions del contracte.
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e)

Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte de VINT-I-UN
MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS euros (21.296,00€), IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3121.92005.20601 dels pressupostos municipals de 2021, 2022 i 2023.
Durada inicial

Any

Durada

Eventual pròrroga

Despesa

2021

6 mesos

5.324,00 €

2022

12 mesos

10.648,00 €

2023

6 mesos

5.324,00 €

Durada

Despesa

2024

6 mesos

5.324,00 €

2025

6 mesos

5.324,00 €

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).
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures son els següents:

f)

Servei

Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

Tecnologia i Sistemes d’Informació

LA0003834

LA0004477

LA0004477

Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys, a partir de l’u de juliol de 2021.

g)

Procediment d’adjudicació
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat sumari, de
conformitat amb el que estableix l’article 159.1 de la LCSP

h)

Clàusules i criteris socials
Atesa la naturalesa del contracte, no procedeix la inclusió en el contracte de consideracions socials.

Manel Guerra i Cáceres
Director de Projectes
Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació
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