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Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil del contractant.
El marc integral de gestió de la Diputació de Barcelona, que dona resposta a les
necessitats de processos transaccionals entre les diferents àrees i serveis de la
corporació (gestió de recursos humans, gestió financera, gestió pressupostària, gestió
de materials i compres, gestió hospitalària, gestió d’expedients corporatius), és la
plataforma SAP Business Suite.
Un dels objectius de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (en
endavant DSTSC) és el de vetllar pel correcte funcionament i la seguretat dels
sistemes informàtics, adquirits a les diverses empreses especialitzades, com és el cas
de la SAP Business Suite. Per garantir el seu correcte funcionament cal disposar d’un
servei de manteniment que permeti accedir a les noves versions de software amb
millores funcionals i de seguretat, a més d’obtenir el suport tècnic necessari per
resoldre consultes i incidències. És per això que un cop finalitzat el contracte actual de
manteniment de les llicències (expedient número 2015/0004094 amb data de
finalització a 31 de desembre de 2019) és necessari formalitzar un nou contracte
d’assistència tècnica, de manera que qualsevol problema o incident pugui ser resolt
pel personal qualificat en el menor temps possible i amb tota garantia.
Actualment, SAP ofereix als seus partners la possibilitat d’obtenir una nova certificació
Partner Center of Expertise (PCoE) que els habilita per oferir als seus clients el
manteniment de les llicències SAP en les seves dues modalitats Estandard Support i
Enterprise Support. Els partners PCoE assumeixen el primer nivell de suport per a
incidències i serveis de valor afegit i SAP s’estructura com a suport de segon nivell.
L’objectiu d’aquesta contractació és el Manteniment integral de les llicències SAP
de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de mantenir el programari actualitzat i
així poder resoldre qualsevol incidència que es derivi de la seva utilització.
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Per aquest motiu i d’acord amb l’article 116.4.e) de la LCSP és necessari tramitar
l’expedient de contractació relatiu al manteniment integral de les llicències SAP de la
Diputació de Barcelona.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP les entitats del sector públic no poden subscriure
contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme a la Presidència de la
Diputació de Barcelona d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la
LCSP, ha estat delegada en el delegat sotasignat, en virtut de la Refosa 1/2018, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9
de juliol, publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per a satisfer les necessitats
exposades i és dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO que:


s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al Manteniment integral de les
llicències SAP de la Diputació de Barcelona.



s’elabori la memòria que justificarà la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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