
Ajuntament 4%…de Palma
Área Participació Ciutadana ¡ Coordinació Territorial

Expedient de la contraclaeió dºnna assisténeia técnica per a] manteniment, actualiízació de versions
i programació de Paplicaeióweb Tufapalma, basada en Consul.
Memóriajustificaliwz S“adjun(a com armex ¡¡ la present resolució.
Tipus de contracte: servei.
Procediment i forma dºadjudicació: adjudicació directa contractemenor.
Criteris de pumuació: únic criteri

L'Ajuntament de Palma, a través de 1'Área de Participació Ciutadana esta gestionanl una
plataformade participació ciutadanabasada en el programari de software …me Consul que permet
facilitar i reeollir informació, crear forums de debat, presentar propos/tes dºactuacíó i mecanismos
de votació i pressa de deeisió.
Per a manteniment i aclualnzaeió de versions dºaquesla plataforma, donat que no es disposava del
mitjans propis necessaris, es va eontractar una assisténcia técnica informática externa, la
contraetació de la qual va acabar el 31 de desembrede 2018.
En aquests moments, es precís realitzar el manteniment infonnátic ¡ Pactualiizacióde versions de
l”esmeritada plataforma, per aquest motín i donat que persrsteix la no disposició de mitjans propis
per part el Institut Municipal dºlnnovació, es va disposar per decret AIT 201825275 de data
13/12/2018, iniciar Iºexpedícnt per la contractació del meritat servei, i es van aprovar el plcc de
prescn'pcíons técniques per a la seva contractació externa. Aquest plec va ser elaborat amb la
col laboracló 1 assessorament lécnic del Institut Municipal dºlnnovació.
Amb data 14 de desembre de 2018 es van publicar al Perfil de] eontractant les prescn'pcions
técniques, eslablml un termini de presentació de propostesde 15 dies naturals a comptar des del dia
segúent ¿¡ la publicació.
Dins el tennmí de presentació es va rebre una sola preposició:

— Presentada per Andes Asesores SL, amb CIF B57257826, representada pel Sr. Angel
Garcia Mateu.

La proposició es van valorar conjunlanient amb l'"lnslitutMunicipal d'lnnovació:
La proposta presentada per Andes Assessorcs SL, accepta amb carácter general les condicions del
pleei fa una descripció del servei que proposa:
- Suport, assisténcia técnica í manteniment de la plataforma.
— Actualilzació de versions de la plataforma durant el període objecte del contracte i adaptació de

les funcionalitats a les necessitatsconcretas de cada procés participatiu.
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- Formació ¡ transferencia continua de coneixement al personal municipal en la plalaforma'
implantada i els treballs realitzats.

- Documentació de la plataforma.
— Allotjamentdel portal web en un servidor externdurant 1 any, inclós el servidor de correu
Es considera que la resta de la proposic1'ó sfajusta als requeriments del plec de prescripcions
técmques dela contraclació.

Per a la qual cosa, % propose, enc31rcgar a l'empresa Andes Asesores SL, amb CIF BS72578261'
domicili al c/ Josep Rover Motta, ] CP 07006 de Palma de Mallorca, la eontraclació d'un servei
dºassisténcia técnica pera] manteniment, actualització de versions ¡ programació de l7aplicació web
th/apalmn, basada en Consul, per un impox1 de 5.747,50 € (IVA inclós) d'acord amb la proposició
presentada.

Alés que es dona compliment de requisits ¡ limits aplicabl(£ als contractes menors, dºacord amb
l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, respecte de l'enlitat proposada per
& l'adjudicació.

En compliment de les bases d'exeoueió del pressupost 18, 33.6 i 33.7 i de 17 acord dela Junta de
Govern de Palma, que va delegar els contractes menors en general als titulars de las árees i de los
árees delegadesen lºámbit de les seves competéncies, propos que es dicti la segúent:

DECRET

1r.- ADJUDICAR e] contracte menor per la contracracíó d'un servei dºass1$téncra técnica per al
manteniment, actualització de V3rsxons i programacró de lºaplicació web Tzqfapalma, basada en
Consul & lºempresa Andes Asesores SL, amb CIF B57257826i domicili al c/ Josep Rover Motta, 1

CP 07006 de Palma de Mallorca per un import total per un import de 5.747,50 € (IVA inclós)
dºacord amb la proposició presentada.

2n.— AUTORITZAR I DISPOSAR la ¿espesa de 5.747,50 € (IVA inclós), amb cárrec a la RC
2201890007l4 de lºaplicació pressupostária 16 92410 64100 del pressupost (le despeses de lºany
2019.

3r.— RECONEIXER l'obligació i abonar la despega quan sºacrediti que el servei s'ha duit a terme
correctament ¡ s'ha presentat la factura.

4rt.— DESAFECTAR la quantitat de 252,50 euros del la RC 22018900(l714 de lºaplicació
pressuposlááa 16 92410 64100 del pressupost de despeses de l'any 2019 i retomar—la a lºaplicació
pressupostaria corresponent
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¡&n

Ajuntament© de Palma

5é.—PUBLICAR aquesta adjudicació al Perfil del Contxactant de la Página Web de 1"A3untament
de P31ma.

6é.- NOTIFICAR &] present Decret & l'empresa íntercssadai ¿: la secció de Comptabilitat

Palma, 18 de generde 2019

El responsabledel conuacte
El directorgeneral de Panicipació
Cíutadana ¡ ComdinacíóTerritoria]

_

(xw… , .

W11Wcñas

En prenc raú,
La cap de dcpanamcm de Participació
Cíuladana ¡ CoordinacióTerritorial
P.d. decret núm. 3000, de 26102114
(BO!B núm. 30, de 04/03/2014—qx

/,…A1ífóí1íaCasas Mora

Que es decreti,
La Regidora Parlicipació Ciutadana ¡

Coordinació Tenííorial
Per dcicgació dc la Junta de Govcm. nco!d de 28 d'ocmbrc de 2015
(BOIB de 3 de novembre de 2015)

// /EíFrade Bra
|Ld. Dccl'el de Ballía núm. 19330, de 5/1 ¡2015
núm. BOIB 167 de 1le 1/15

Ref. Comp(abíiitat:

QC 11018 ¿“30063 ÍHL1

.|/
.
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