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Assumpte:

Informe sobre contractació menor de serveis per l’adaptació de
l’aplicació de reserva de barrancs de l’Alta Garrotxa a la certificació
electrònica segons condicionants tècnics AOC

Adreçat a:

Presidència

Denominació
del Contracte

Adaptació de l’aplicació de reserva de barrancs de l’Alta Garrotxa a
la certificació electrònica segons condicionants tècnics AOC
CODI CPV:
72212000-4 Serveis de programació de software d’aplicació

Codi CPV
Nº Expedient

o

2021/117

Aplicació pressupostària:

2021 1721 22706 “Estudis i treballs externs”
o

Justificació de la necessitat

L’espai natural protegit de l’Alta Garrotxa compta amb un patrimoni natural de gran
valor. Degut a la seva geologia i hidrologia, a l’Alta Garrotxa s’hi troben diversos cursos
fluvials de gran bellesa amb els corresponents tàxons i hàbitats d’interès. En aquests
cursos, es practica el descens de barrancs, activitat que cada cop compta amb més
usuaris i que efectivament pot afectar els valors naturals de l’espai, alguns considerat
d’interès comunitari a nivell europeu.
En aquest context, durant l’any 2020 es va aplicar una regulació provisional aprovada
a principis del mateix any acordada amb el Departament competent en la gestió de
l’espai natural (Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de
barrancs a l’Alta Garrotxa).
Finalment, el Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa, aprovat
al febrer de 2021, s’inclou la regulació d’aquesta activitat, on es detallen les zones on
es pot practicar, el nombre de places màxim i el règim de reserva.
Per facilitar el desenvolupament de l’activitat d’acord amb el marc legal existent, s’ha
creat un aplicatiu que permet facilitar la gestió de les reserves per practicar el descens
de barrancs, automatitzant gran part del procés i garantint que es segueixin les
limitacions diàries previstres al marc normatiu. Tanmateix, durant el desenvolupament
de l’aplicatiu s’hi va detectar la necessitat legal i tècnica d’adaptar-lo a la certificació
electrònica segons els condicionants tècnics del Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (Consorci AOC) per tal de poder incorporar la identificació dels usuaris de
IPD 33/21

manera fiable i poder incloure-hi signatures electròniques per validar i autoritzar
l’activitat.
És per aquest motiu que des del Consorci s’ha considerat necessari fer la contractació
menor de serveis per l’adaptació de l’aplicació de reserva de barrancs de l’Alta Garrotxa
a la certificació electrònica segons condicionants tècnics de l’AOC.
L’àrea tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa no disposa de personal suficient i/o amb
la qualificació i coneixements específics necessaris per al desenvolupament de la tasca
objecte de contractació.
Donat que es tracta d’una contractació menor de serveis per un valor menor als 15.000€,
i donat que no necessitem de criteris de selecció de judici de valor, es duu a terme una
contractació mitjançant el procediment de contracte menor.

o

Petició de pressupostos

L’Àrea tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa ha demanat pressupost a Finismedia S.c.

o

Quadre comparatiu d’ofertes
Nom de l’empresa convidada

Finismedia S.c.
J55119499
info@finismedia.com

o

Import base
del
pressupost

Tipus
IVA

Import IVA

Total del
pressupost

1.365,00 €

21%

286,65 €

1.651,65 €

Alteració objecte del contracte
Atès que NO s’està alterant ni fraccionat l’objecte del contracte amb la finalitat
d’evitar les regles generals de contractació.

o

Valor estimat del contracte
S’estableix en 1.365,00 € IVA exclòs.

o

Durada del contracte
Fins a la finalització del treballs, prevista per al 31 d’octubre de 2021.
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o

Capacitat d’obrar i habilitació professional necessària
L’empresari al que es proposa adjudicar el contracte menor disposa de capacitat
d’obrar, compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
requerida i s’ha comprovat que està al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i de Seguretat Social.

Fonament jurídic
Article 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Proposo
S’adjudiqui el contracte menor de serveis per l’adaptació de l’aplicació de reserva de
barrancs de l’Alta Garrotxa a la certificació electrònica segons condicionants tècnics
AOC, a favor de Finismedia S.c., amb domicili a Centre d’Empreses, 1-7 Les Preses,
amb CIF J55119499, pel preu de mil sis-cents cinquanta-un euros amb seixanta-cinc
cèntims (1.651,65 €), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en 1.365,00 € de pressupost net i 286,65 € en concepte
d’IVA calculat al 21%.

Sara Sánchez i Olmo
Àrea Tècnica
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
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