Número de registre: 2020-03-25 ECAS-01417/2020

Resolució: Suport a la gestió de solucions BPM específiques en entorn .NET
Òrgan Gestor: Servei de Contractació

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

Ref.: Expedient ECAS - 1417 / 2020

RESOLUCIÓ:
El 19 de febrer de 2020 el director de Projectes del Servei de Tecnologia i Sistemes
d'Informació de l’Ajuntament de Terrassa ha informat sobre la necessitat i idoneïtat de
contractar els serveis professionals associats a l'administració tècnica de l'entorn tecnològic
del gestor d'expedients AgilePoint i els serveis desenvolupats sobre aquesta plataforma. En
data 6 de març de 2020 el director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació de
l’Ajuntament de Terrassa ha signat els plecs de prescripcions tècniques.
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 de forma no exhaustiva en:
•
•

Suport a la gestió de solucions BPM específiques en entorn BPM .net
Gestió de plataformes d’arquitectura BPM i SOA

Les aplicacions objecte del contracte son les següents:
• GIC, Gestió d'expedients de Contractació
• GIC Factures, Gestió de factures i relacions de pagament
• GCAD, Gestió d'expedients de Cadastre
• PMH, Gestió d'expedients de Padró
• GRH, Gestió d'expedients de RRHH
• GLiM, Gestió de Logística i Missatgeria
• PGM30, Pressupostos per programes
• GIT, Gestió d'inventari de Telefonia.
El contracte es tipifica de serveis, segons l’article 17 de la LCSP, per a la determinació de
les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació.
El pressupost base de licitació és de 27.595,00 euros, exclòs IVA.
La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes

26.215,25 €

Costos indirectes

1.379,75 €
Total

27.595,00 €

El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de
les prestacions del contracte.
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, és de 27.595,00 euros, exclòs l’IVA.
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte:
33.389,95 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicació pressupostària
3121.92005.21601 del pressupostos municipal vigent.
1

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

Ref.: Expedient ECAS - 1417 / 2020

El contracte no comporta despeses que s’hagin estendre a exercicis posteriors.
El contracte tindrà un durada des de la seva formalització fins el 31 de maig de 2020.
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment negociat (sense publicitat
prèvia), de conformitat amb el que estableix l’article 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: Murmuri Solucions, SL (Iterem) atesa la justificació recollida a
l’informe de necessitat i idoneïtat, on s’especifica que Iterem és la única empresa que en
aquest moment pot assumir de forma immediata la correcta prestació del servei:
a) Iterem és l'únic proveïdor en l'actualitat que compta amb personal amb coneixement
profund dels sistemes anteriorment indicats, i és l'únic que dona garanties per fer els
manteniments i evolutius que es demanin.
b) Els sistemes objecte d’aquest contracte són aplicacions molt específiques, amb una
lògica de negoci i interaccions amb la resta de sistemes propis (desenvolupats
internament) de l’Ajuntament: això implica no només un coneixement tecnològic de
les pròpies eines de desenvolupament, sinó de tot l’ecosistema d’aplicacions i regles
funcionals propi i específic de l’Ajuntament.
c) Les llibreries i software desenvolupats per a la interacció amb la resta de sistemes
municipals requereixen d’un elevat grau de coneixement i especialització tècnica i
funcional, atès que depenen de la lògica d’aquests tercers sistemes per al propi
funcionament i l’intercanvi d’informació.
d) L’elevat grau de coneixement i especificitat funcional que impliquen els
desenvolupaments coberts en aquest contracte implica que no hi hagi un substitut
raonable en termes econòmics, donat l’elevat nombre d’hores que farien falta pel
traspàs de coneixements, en relació a la pròpia durada del contracte.
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.
Per tot això i en ús de les facultats delegades pel decret d'Alcaldia-Presidència número
5764/2019, de 18 de juny, aquesta tinenta 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
professionals associats a l'administració tècnica de l'entorn tecnològic del gestor
d'expedients AgilePoint i els serveis desenvolupats sobre aquesta plataforma.
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 Murmuri Solucions, SL (Iterem) el contracte de serveis professionals
associats a l'administració tècnica de l'entorn tecnològic del gestor d'expedients AgilePoint i
els serveis desenvolupats sobre aquesta plataforma.
El preu del contracte és de 27.595,00 euros, exclòs l’IVA.
El contracte tindrà un durada des de la seva formalització fins el 31 de maig de 2020.
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Quart.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, 33.389,95 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicació pressupostària
3121.92005.21601 del pressupostos municipal vigent.
El contracte no comporta despeses que s’hagin estendre a exercicis posteriors.
Cinquè.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, el
director de Projectes del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació de l’Ajuntament de
Terrassa.
Sisè.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
Setè.- 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.
Vuitè.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a l’adjudicatari i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè el facin efectiu.
Núria Marín Garcia
La tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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